Bollplansstängsel
Avgränsningar / Flätverk
Heras bollplansstängsel består i grunden av våra högkvalitativa
stängselstolpar, på vilka ett flätverksstängsel monteras i höjder
upp till 5 meter - men detta kan likväl endast vara en liten
beståndsdel för en lite större anläggning.
Som alternativt till ett klassiskt nätstängsel, eller i kombination,
kan Heras system Pallas, med fasta stålnätspaneler, monteras.
Vanligtvis kompletteras det valda bollplansstängslet även med
detaljer som kan ökar både livslängd och funktion, bollfångarnät eller bollplanka monterad utmed stängsellinjen.
För slutanvändare och skötsel monteras med fördel bollgluggar, gångfållor och olika typer av grindar.
Bollplansstängsel levereras som standard i varmförzinkat
utförande, alternativt varmförzinkat och lackerat i mörkgrönt,
olivgrönt eller svart.
Fråga oss redan på planeringsstadiet, så hjälper vi till med
vägledning för bästa slutresultat.

Experts in perimeter protection

• Med högkvalitativt stängselmaterial kan
heras Heras levererar sport- och bollplansstängsel för både stora som små
anläggningar. Många olyckor har
förhindrats genom väl genomtänkta
inhägnader, speciellt runt i kring idrottsanläggningar och bollplaner som är platser
för aktivitet och rörelse.

Stödräcke av flätverksstängsel med överliggare

Bollglugg - Bollhämtarhål

Bollfångarnät av nylon
i grönt utförande

Dubbel körgrind i
mörkgrönt utförande

Bollplanka monterat
utmed stängsellinjen

Tekniska specifikationer
Nät

Färgalternativ

Nät levereras vanligtvis för höjd 3000, 4000 och 5000 mm.

• Levereras som standard i förzinkat utförande, alternativt

Maskstorlek för bollplansstängsel är vanligtvis 50x50 mm.

förzinkat och lackerat i mörkgrönt (RAL6005), olivgrönt

Tråddimension i förzinkat nät ø 3,0 mm (alt. 4,0 mm).
För lackerat nät är den yttre tråddimensionen ø 3,0 mm

(RAL6013) eller svart (RAL9005).
• Andra RAL-färger mot förfrågan.

(alt. 4,0 mm) och en kärntråd på 2,5 mm (alt. 3,5 mm).

Stolpar

Stolparna anpassas efter stängslets höjd och levereras som
standard i dimension 50x50, 60x60, 70x70 och 90x90 mm.

Stag

Stagning anpassas efter stängslets höjd. Stag levereras i
dimension ø 44 mm samt längd 3500 mm.

Tillval
Som tillval kan bollplansstängsel förses med bollgluggar,
bollfångarnät, stödräcken och längsgående bollplanka i
nätets nederkant.
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• Andra utföranden mot förfrågan.

Helsingborg | Stockholm | Askersund | Göteborg | Jönköping | Västervik | Ystad
+46 771 50 60 50 | info@heras.se | heras.se

