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Voldoet aan de strenge
Europese wet- en regelgeving

Talloze uitbreidingen zoals
doeken, poortjes etc.

Compleet voor u gemonteerd





Tennisveld afrastering, degelijk, solide en veilig.

Voor als het tegen een stootje moet kunnen.

Als leverancier van tennisbaanafrasteringen is ABC Hekwerk bij vele gemeenten, verenigingen en instellingen een goede bekende. 
Logisch, want jarenlange ervaring in het leveren en plaatsen van afrastering voor menig sportveld, maakt ABC Hekwerk tot een 
betrouwbare partner. Onze producten voldoen aan de Nederlandse en Europese regelgeving en staan garant voor het veilig en plezierig 
beoefenen van sport.

De afrastering is standaard voorzien van een sterke geplastificeerde gaas-
mat gespannen tussen stevige staanders ø 60 mm met een bovenbuis van 
ø 41,5 mm. In het lage deel (1 meter) van de ledikantzijde en in het hoge 
deel (3 meter) kunnen enkele of dubbele poorten worden geplaatst. 
Deze zijn voorzien van een ingelaste gaasmat en kwalitatief hang- en 
sluitwerk. Een degelijke constructie zonder scherpe uiteinden zorgt ervoor 
dat letsel zoveel mogelijk wordt voorkomen. De ABC producten zijn in hoge 
mate molestbestendig en kunnen dan ook tegen een stootje. Het geheel is 
verzinkt en wordt optioneel voorzien van een duurzame coating. 
Op aanvraag worden onze producten in elke gewenste RAL-kleur geleverd.



Tennisafrastering

Waaier

Aantal  Hoge   Lage  HOH  ø   ø  Oppervlakte
banen  staander staander staander Staander Bovenbuis 

Type  Verzinkt Hoogte Breedte ø Buis

1  3000  1000  3000  ø 60,3  ø 41,5  18,29 x36,57 meter

2  3000  1000  3000  ø 60,3  ø 41,5  34,26 x36,57 meter

3  3000  1000  3000  ø 60,3  ø 41,5  50,23 x36,57 meter

4  3000  1000  3000  ø 60,3  ø 41,5  66,20 x36,57 meter

Waaier  •  216  201  42,4 x 2,25

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Eigenschappen

Staanders

Hoek staanders

  Bovenbuis

Fundatie

Gaas

Spandraden

Oppervlaktebehandeling

Waaier

Poort

Voorzien van aluminium doorvoerkop.  Vastgeklonken met RVS nagels.

Met 2 horizontale schoren en 2 diagonale schoren.

Gekoppeld met kunststof koppelstuk (aluminium optie).

Inslagsysteem, geen grondverzet, direct stabiel.

Geplastificeerd harmonica gaas. Maaswijdte 50 mm. 

Geplastificeerd 3,7 mm.

Thermisch verzinkt volgens NEN-1275. Extra: Polyester coating, gemoffeld. 

Standaardkleur RAL6009 (donkergroen) RAL9005 (donkerzwart) of RAL7016 (antraciet)

Andere kleuren op aanvraag.

Als optie gemonteerd. 180 graden draaibaar afgehangen aan buitenafrastering.

Zowel links- als rechstom draaibaar. Thermisch verzinkt volgens NEN-1275. 

Extra: Polyester coating, gemoffeld. In kleur van het hekwerk.



OFFERTE
OF

GRATIS ADVIES?

Vind een ABC-er uit uw omgeving via ABChekwerk.nl/contact

Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59  /  info@abchekwerk.nl

Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

Onze producten voldoen aan de 
strenge Nederlandse en Europese 

wet- en regelgeving en staan dan ook 
garant voor veilig en plezierig sporten.

ABC Hekwerk levert kwalitatief hoog-
waardige tennisveldafrasteringen en is 

bij veel gemeentes, voetbalclubs en 
instellingen een betrouwbare partner. 

Onze tennisbaanafrasteringen zijn uit 
te breiden met waaiers en enkele of 
dubbele looppoorten, voorzien van 

kwaliteitshang- en sluitwerk.

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN

OPTIES



Wij zijn ABC Hekwerk

Landelijke dekking met 17
ondernemingen in 

Nederland, Duitsland en België,
kortom altijd dichtbij

Persoonlijk, professioneel
en betrouwbaar

Producten die voldoen aan 
de allerhoogste kwaliteits- 

en veiligheidsnormen

Installatie conform de 
meest uitgebreide 

certificeringen

Al ruim 35 jaar toonaangevend 
in hekwerk, poorten en de 

automatisering daarvan

Oplossingen voor MKB,
industrie, overheid,

verenigingen en particulier




