Omheining Sublime Gewolmaniseerd
Omheining binnen- en buitenring
Omheining 12 meter molen / Artikelnummer 12-5-61-00012

Omheining geschikt voor de Sublime trainingsmolen.
U kunt met een gerust hart uw paarden trainen in een Q-line®
trainingsmolen met daaromheen een Q-line omheining. De gebruikte
materialen zijn geselecteerd op levensduur en afwerking. Door de
flexibele opbouw van de omheining kunt u uw eigen omheining
samenstellen.
De basis omheining bestaat uit ronde gefreesde palen een gefreesde
kopregel met ronde hoeken en een gefreesde kantplank met ronde
hoeken. De rest van de omheining kan worden ingevuld met planken
of extra lagen duurzaam band.
De Omheiningen worden geleverd incl. bevestigingsmateriaal een
houten poort met hang en sluitwerk. De omheiningen wordt standaard
geleverd in Noord Europees grenen en vuren.

Flexibele opbouw
Gladde afwerking
Paard vriendelijk

Kenmerken
Veiligheid:
De Q-line® omheiningen zijn ontworpen om uw paarden zo veilig mogelijk te laten lopen tijdens het trainen in de
trainingsmolen. Alle houten delen zijn afgerond en worden zo gemonteerd dat dit de minste kans op letsel oplevert bij
calamiteiten.
Duurzaamheid:
Door gebruik te maken van houtverduurzaming kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Het hout is onder
druk geïmpregneerd wat ervoor zorgt dat het geen verdere afwerking nodig heeft.
Uiterlijke kenmerken:
Het hout kan worden verduurzaamd op verschillende manieren. Alleen een verduurzaming, een verduurzaming met een
waterafstotende behandeling of een verduurzaming met een bruine kleur. De palen worden verduurzaamd om een
langere levensduur te krijgen en betere eigenschappen tegen aantasting van bijvoorbeeld schimmels.
Onderhoud:
Alle omheiningen zijn onderhoudsvrij door de verduurzaming van de materialen.
Keurmerken:
Alle hout is voorzien van de vereiste keurmerken. De houtkwaliteit kan worden aangetoond met een KOMOproductcertificaat.

Toebehoren

Planken 12 meter molen

Band 12 meter molen

Specificaties
Basis materiaal

Grenen / Vuren gewolmaniseerd

Aantal lagen

1 kopregel, 1x kantplank

Inbegrepen

Palen rond 12cm L=2,50 meter

Diameter

12,82 meter

Geschikt voor

Trainingsmolen 12 meter

Breedte

Looppad 2,5 meter

Hoogte

1,6 meter

Bevestigingsmateriaal

inbegrepen

Kleur

Groen geïmpregneerd

Standaard meegeleverd

Houten poort 2x1,5 mtr + 2 vierkante poortpalen 15x15 cm 2,5mtr lang

Keurmerk

KOMO

Niet inbegrepen

Beton voor hoekplen

Transport gewicht

1067 kg

Transport afmeting

250 x 80 x 150 cm

Contactgegevens
Q-Line Equestrian B.V.
Haarbrinksweg 47
7678 RS Geesteren
Tel. +31(0)546633700
info@Q-Line.com
www.q-line.com

