Omnistadium Multibane 71

Produktnummer OMNI71
Enhed: Stk

Dimensioner:

Materiale:

Varemærkning:

Længde: 2473 cm
Bredde: 1319 cm
Højde: 370 cm

PE
Rustfri stål
Galvaniseret stål
Pulverlakeret stål

Handicapvenligt

Monteringstid:
2 personer: 38 time(r)

Certificeret jf.:
EN 15312

Vedligeholdelse
Materiale
PE: Vedligeholdelsesfrit.
Rustfri stål: Vedligeholdelsesfrit.
Galvaniseret stål: Vedligeholdelsesfrit.
Pulverlakeret stål: Vedligeholdelsesfrit.
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Produktbeskrivelse
Omnistadium Multibaner er med til at skabe ramme for fællesskab og udvikling blandt byens børn og unge. Helt uden at gå på
kompromis med kvalitet og design, er Omnistadiums en suveræn løsning hvor der er tænkt over alle detaljer, for at give brugerne
den allerbedste oplevelse. Her får de unge følelsen af at træde ind på et rigtigt stadion. Støjniveauet er reduceret til et minimum,
grundet de robuste materialer og dens opbygning. De modulopbyggede stålrammer giver mulighed for at skræddersy løsninger
lige efter Jeres ønsker og behov. Mulighederne er mange, og udover fodbold, kan basketball, volleyball, tennis, hockey,
håndbold, futsal og meget andet indgå i netop Jeres løsning. Det flotte design som Omnistadiums står for, gør også at det vil
passe rigtig godt ind i alle by- og parkmiljøer, boligforeninger, legepladser, ungdomsklubber, og andre steder hvor ønsket om et
populært aktivitetssted til de unge er. Som resultat af det flotte design, de mange opbygningsmuligheder med stabile og sikre
materialer, er der her garanti for en suveræn spiloplevelse, og grundet de kvalitetsmaterialer der er anvendt, gives der også over
20 års garanti på holdbarheden. Ønsker I at vide mere omkring Omnistadiums, så tøv ikke med at kontakte Jeres lokale
konsulent i området, for råd og vejledning - eller ring direkte til kontoret på 86 52 22 00, så hjælper vi dig videre.
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