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Tennisbaanafrastering
Hekwerk Soest is ervaren in het leveren en monteren van hekwerken om tennisbanen. Een
degelijke, kwalitatieve afrastering waardoor het tennisspel door spelers met plezier kan
worden gespeeld en door publiek veilig kan worden bekeken. Het gaas is geproduceerd
met een speciale, kleinere, maaswijdte, zodat de tennisballen er niet doorheen kunnen.

Tennisbaanafrastering
Tennisbaanafrastering
TA - 1

3.0 mtr

36.57 mtr

TA - 2

1 baan: 18.29 mtr

3.0 mtr

Tennisbaanafrastering wordt geleverd in twee standaard uitvoeringen.
TA-1: Hoogte van de afrastering rondom 3000 mm. met één lange zijde verlaagd tot 1000 mm.
TA-2: Hoogte van de afrastering rondom 3000 mm.
Maatvoering volgens KNLTP-norm.
Let op: bovenstaande tekeningen zijn niet op schaal.

1 baan

18,29 x 36,57 mtr

2 banen

34,26 x 36,57 mtr

3 banen

50,23 x 36,57 mtr

4 banen

66,20 x 36,57 mtr

Technische specificaties:
Maatvoering:

De maten hierboven zijn standaard, volgens de KNLTB-norm.
Andere afmeting op aanvraag. Alle maten in mm.

Gaas:

Harmonica gaas; geplastificeerd en standaard in de kleur donkergroen, zwart of grijs. Maaswijdte 40 x 40 mm,
draaddikte 3,1 mm. Andere maaswijdte en draaddikte op aanvraag.

Spandraad:

5 spandraden, geplastificeerd, draaddikte 3,8 mm, kleur donkergroen, zwart of grijs

Staanders:

Ø 60 mm, onderlinge afstand h.o.h. 3000 mm.

Hoekstaanders:

Ø 90 mm

Bovenbuis:

Ø 41,5 mm

Fundering:

De staanders worden ca. 1000 mm via het inslagsysteem in de grond geheid. Optie: schetsplaat of prefab
betonvoet.

Oppervlakte
behandeling:

De staanders en bovenbuizen worden aan de binnen- en buitenzijde thermisch verzinkt volgens NEN EN ISO
1461. Tegen meerprijs kan het worden voorzien van een polyester poedercoating volgens NEN EN ISO 5254
in een RAL kleur naar keuze.

Kleur:

Standaard kleur Dennengroen RAL 6009 + Diepzwart RAL 9005.
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