
VOETBALVELD

www.abchekwerk.nl

Voldoet aan de strenge
Europese wet- en regelgeving

Talloze uitbreidingen zoals
doeken, poortjes etc.

Compleet voor u gemonteerd





Onze voetbalveldafrastering steunt sporters en supporters.

Als het tegen een stootje moet kunnen.

Als leverancier van kwalitatief, hoogwaardige voetbalveldafrastering is ABC Hekwerk bij veel gemeenten (pannakooi), sportverenigingen 
(zowel betaald voetbal als amateurverenigingen) en instellingen een uiterst betrouwbare partner. Uiteraard bestaat een voetbalveld uit 
meer dan alleen doelen en hekwerk. Wij leveren en monteren ballenvangers, reclamebordprofielen en toegangspoorten.  

Onze producten voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese regelgeving en staan dan ook garant voor veilig en plezierig sporten.
Duurzaamheid en veiligheid vormen sinds jaar en dag de basis voor de sportveldafrastering van ABC Hekwerk. Het is van belang dat onze 
producten tot in lengte van jaren hun functie als sportveldafrastering kunnen vervullen. Tel daarbij op het in de laatste jaren fors toegeno-
men aantal vernielingen aan sportcomplexen en sportvelden en het zal duidelijk zijn: duurzaamheid telt en verdient veel aandacht!

De ABC hekwerk voetbalveld hekwerken en pannakooien zijn in 
hoge mate molestbestendig en kunnen dan ook tegen een stootje. 
Geen scherpe uiteinden en een degelijke constructie zorgen ervoor 
dat letsel zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het geheel is verzinkt 
en wordt optioneel voorzien van een duurzame coating. Op aan-
vraag worden onze producten in bijna alle gewenste RAL-kleuren 
geleverd.



Sportveldafrastering

Ballenvangers

Totale   Lengte HOH  Ø   Ø  Maaitegel 
hoogte staander staander Staander Bovenbuis 

Lengte Gaashoogte HOH Staander Ø Staander  Ø Bovenbuis

90  1850  200  60  41,5  300x200

90  1850  250  60  41,5  300x200

90  1850  300  60  41,5  300x200

15000  5000  5000   89   60

20000  5000  5000   89   60

25000  5000  5000   89   60

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Eigenschappen

Hoogte

Staanders

  Bovenbuis

Fundatie

 Maaitegel 

Oppervlaktebehandeling

Suggestie  

Ballenvanger staander

Ballenvanger net

Leunhoogte toeschouwers voor rondom sportvelden.

Voorzien van aluminium doorvoerkop.  Vastgeklonken met RVS nagels.

Gekoppeld met kunststof koppelstuk (aluminium optie).

Inslagsysteem, geen grondverzet, direct stabiel.

Als optie (300x200 mm)

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

Standaardkleur RAL6009 (donkergroen) 

Andere kleuren op aanvraag.

In lage uitvoering ook wel toegepast als plantsoenafrastering.

Ø89 mm. Bovenop een staal gelaste kruiskop.

Zwart geimpregneerd nylon, draden Ø25mm, maaswijdte 125 mm.



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 

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

ABC hekwerk levert kwalitatief hoog-
waardige voetbalveldafrastering en is bij 
veel gemeentes, voetbalclubs en instel-

lingen een betrouwbare partner.

Uiteraard bestaat een voetbalveld uit 
meer dan alleen doelen en hekwerk. 

Wij leveren en monteren ballenvangers, 
reclamebordprofielen en sportpoorten.

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




