TUOTEKORTTI

TERÄKSISET SULKAPALLOPYLVÄÄT
40X40 MM, PULVERIMAALATUT
Index 109906
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Komponentit:

I.
No

Nimi

Määrä

Tasapainolla ja verkon pidikkeellä varustettu
pylväs.

1.

II.

2 kpl

Tuotekuvaus

Index
Koko
Paino
Väri
Sertifikaatti
Tuotekuvaus

109906
680x610x1550 mm
N. 62 kg (setti)
Punainen (RAL 3020)
EN 1509
Siirrettävät, vapaasti seisovat sulkapallopylväät, tyyppi 3, luokka C (EN 1509 -standardin mukaisesti).
Teräksinen profiili 40x40x3 mm. Pylväät ja tasapainot pulverimaalattu, väri punainen (RAL 3020).
Tasapainot varustettu liukumattomilla kumityynyillä lattian suojelemiseksi ja pyörät mahdollistavat
helpon kuljetuksen.

Täydentävät tuotteet:
Nimi
Sulkapalloverkko

Index
111526

Yksikkö
kpl

Määrä
1

Sulkapalloverkko

002108

kpl

1

Sulkapalloverkko

109671

kpl

1

III.

Kuvaus
Harjoittelukäyttöön sulkapalloverkko. Polyetyleenia, paksuus 1
mm, verkon silmukan koko 2x2 cm. Polypropyleeni
kiristysvaijeri.Väri musta.
Harjoittelukäyttöön sulkapalloverkko. Polyetyleenia, paksuus 1
mm, verkon silmukan koko 2x2 cm. Polypropyleeni kiristysvaijeri.
Väri vihreä.
Ammattikäyttöön sulkapalloverkko. Polypropyleenia, paksuus 1,2
mm, verkon silmukan koko 18x18 mm. Kevlar-kiristyskaapeli,
sivunauhat polyesteriä. Väri musta. Pituus 6,02 m, korkeus 0,76 m.

Tuotteen käyttötarkoitus

Sulkapallopylväät on suunniteltu ainoastaan sulkapallon pelaamiseen sisätiloissa.

IV.

Asennus

1.

Aseta sulkapallopylväät 6020 mm +/- 5mm etäisyydelle toisistaan, mittaus sisäkulmasta. Pylväitä siirrettäessä niiden
painon vuoksi (31 kg) kallista niitä, että pyörät ottavat lattiaan (pidä ote vain pylväästä).
Aseta verkko pylvään ulkoreunassa olevaan pidikkeeseen. Kiristä verkko niin, että yläreuna on 1524 mm korkeudella
lattiasta.

2.

V.

Käyttöohjeet
1.
2.
3.

VI.

Pylväät on suunniteltu vain sulkapallon pelaamiseen.
Jokaisen käytön jälkeen verkko täytyy irrottaa.
Kun pylväät eivät ole käytössä varastointi kuivassa tilassa.

Pakkaus
Pylväät on suojattu kuljetuksen ajaksi kupla- ja suojamuovilla.

VII.
1.
2.

Takuu
Valmistaja antaa 24 kuukauden takuun laskutuspäivästä lähtien.
Takuun aikana valmistaja tai virallinen edustaja korjaa viat tai vahingot, jotka eivät ole aiheutuneet käyttäjän
virheestä.

3.

4.

Takuu ei sisällä
-Välineitten huoltoa, johon sisältyy säännöllinen ruuvien kiristys ja muiden asennusosien tiukennus.
-Mekaaniset tai kemikaaliset vahingot, jotka ovat aiheutuneet sopimattomasta käytöstä tai ylläpidosta (esim. itse
tehdyt korjaukset tai sopimattoman kemikaalisen puhdistusaineen käyttö).
-Vauriot, jotka käyttäjät ovat aiheuttaneet tai ulkopuolinen vandalismi.
Kaikki muut tekijät, joita ei ole mainittu takuussa on säädetty Kansainvälisessä siviililaissa.

VIII. Ylläpito ja huolto
Kaikissa tuotteeseen ja varaosiin liittyvissä kysymyksissä ottakaa yhteyttä paikalliseen edustajaan tai s-postilla
help@interplastic.pl

