
Safety Wall Hoefslagwand
In elke gewenste RAL kleur
Sublime paneel / Artikelnummer 30-4-10-01002



Binnen maneges moeten tegenwoordig aan veel veiligheidseisen
voldoen en dat is begrijpelijk want in een binnenbak wordt soms hard
gereden en dit is niet altijd ongevaarlijk. De wanden zijn vaak afgedekt
met hout of staal en kunnen bij een botsing vervelende verwondingen
veroorzaken bij paard en ruiter.

De speciaal door Q-Line ontwikkelde Safety Wall hoefslagwand
verhoogt de veiligheid in binnen maneges aanzienlijk. De lichtgewicht
kunststof Safety Wall hoefslagwand is schok en stoot absorberend en
biedt het paard en zijn ruiter bescherming bij contact.

Het kunststof van de Q-line® Safety Wall rijbakwand is speciaal
ontwikkeld en geproduceerd onder de hoogste normen en
technologische maatstaven zodat het u en uw paard de optimale
bescherming kunnen bieden.

De Safety Wall rijbakwand is watervast en kan alle mechanische
belastingen weerstaan. De speciale kunststof en gladde afwerking
maakt de Safety Wall moeilijk te beschadigen en gaat een levenlang
mee.

Door de vlakke achterzijde is de montage tegen een regelwerk of muur
zeer eenvoudig en snel uit te voeren.

Slagvast

5 jaar garantie (carry in basis)

Volledig recyclebaar

Schokabsorberend

Watervast

Eenvoudig te reinigen

Kenmerken

Veiligheid:
Door het gladde oppervlak en schokabsorptie van de Q-line® Safety Wall bent u en uw paard perfect beschermt tegen
aanraking met de zijwanden van de manege

Duurzaamheid:
De Safety Wall Sublime panelen zijn gemaakt van een speciale watervaste en schokabsorberende nieuwe kunststof
voor gebruik in maneges en gaan een levenlang mee.

Uiterlijke kenmerken:
Een stijlvol ontwerp, in elke mogelijke RAL kleur te verkrijgen, geeft u de mogelijkheid uw eigen smaak en stijl aan het
uiterlijk van de rijbak te geven.

Onderhoud:



Door de gladde oppervlakken en non-stick eigenschappen heeft hardnekkig vuil en smeer geen grip op de Safety Wall.
Door simpel afspoelen houdt u de Safety Wall snel en eenvoudig schoon.

Eenvoudig te monteren:
De Safety Wall van Q-line® is bijzonder gebruiksvriendelijk ontworpen. Met enkele bevestigpunten is hij gemakkelijk en
zonder enige technische kennis te installeren op de wand van de manege.



Toebehoren

Poort 1 paneel Poort 2 panelen Poort 3 panelen

Bevestiging voor hout Bevestiging voor staal Bevestiging voor muur of beton

Sublime hoek Sublime eindstuk set



Specificaties

Basis materiaal Slagvaste kunststof HDPE

Hoogte 141 cm

Breedte 94,5 cm

Dikte 23 cm

Gewicht 7,7 kg

Kleur RAL xxxx

Keurmerk DIN EN 13501-1:2010-01

Bevestigingsmateriaal optioneel afhankelijk van achterwand

Transport gewicht Volle pallet 34 st. 325 kg

Transport afmeting 150 x 100 x 225 cm

Contactgegevens
Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546633700

info@Q-Line.com

www.q-line.com
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