Besteksomschrijving van de zwevende, vlakelastische
HARO sportvloer, model Berlijn

A.

KWALITEITEN EN GARANTIES:
TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd,
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode
Onderdeel:
1. HARO SPORTVLOER MODEL BERLIJN
Kwaliteit: Klasse II ISA/NOC*NSF
-met keur en certificaat van ISA-NOC*NSF
-garantieperiode: 10 jaren, gebruiksgarantie.
2. SPEELVELDBELIJNINGEN SPORTVLOER
-criteria: kleurechtheid, aanhechting, slijtvastheid.
-garantieperiode: 3 jaren, gebruiksgarantie.

B.

SPORTVLOER
SPORTVLOERSYSTEEM
Fabrikaat/type:
BASIS BV/HARO model Berlijn
eisen:
-vloer moet voldoen aan de normen ISA/NOC*NSF voor
universeel binnensportgebruik, klasse 2 (NOC*NSF-US1-II)
-vloer moet voldoen aan de europese norm EN 14904 voor
vlakelastische sportvloeren.
-levering onder onder keur en met afgifte certificaat ISA/NOC*NSF
inbouwhoogte: 90 mm
opbouw:
-vochtscherm (optie):
.pvc-folie dik 0,5 mm met gelaste naden in kuipvorm met
20 cm hoge opstaande kanten.
.vochtscherm rondom grondpotten verlijmen met Basispur 56
na plaatsing van de plinten vochtscherm op plinthoogte afsnijden.
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vervolg opbouw:
-draagmodules, 4000x98x38 mm, bestaande uit dubbele,
verende houten dragers met tussenplaatjes en rubberen
veerelementen, 98x50x20 mm.
De draagmodules in lengterichting h.o.h. 500 mm.
-houten tussenmodules, 4000x98x17 mm, h.o.h. 137 mm in
dwarsrichting.
-“anti-kraak” pe-folie met overlappingen los uitgelegd, dik 30 mu.
-lastverdeelmodules bestaande uit Hamberger sportparket
moduul conform DIN 280, deel 5, 2200 x 180 x 15 mm.
toebehoren:
-overgangsprofiel “aluminium-rubber-aluminium” bij
deuren en andere vloertypen.
-beluchtend veiligheidsplint rondom bij de vloer-wandaansluitingen, 30x68 mm, met rubberen aansluitprofiel.
-messing ringen met deksels, ø150 mm, bekleed met parket.
aantal......stuks.
.bekleed met dezelfde toplaag als de vloer
.sluiting door kwartslagdraai
.deksels met rubberen O-ring tbv vochtkering.

C.

VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT/
LEVERANCIER: BASIS B.V.
Basis bv, Minden 15, NL-7327AW Apeldoorn
0031-55-3012002, info@basisbv.nl
Toepassing moet plaatsvinden overeenkomstig de door
de fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken
verwerkingsvoorschriften.
OVERIGE SPECIFICATIES
*ondergrond:
voor aanvang werkzaamheden zorgt de hoofdaannemer voor
een schriftelijke verklaring van de sportvloerleverancier,
dat de ondergrond voldoet aan de eisen van vochtgehalte,
doorharding , sterkte, vlakheid en hoogteligging.
*speelveldmarkeringen:
opgenomen in postnr.
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D.

BELIJNINGEN
SPEELVELDBELIJNINGEN
fabrikaat belijningsverf: Basispur 08
type: 2 componenten polyurethaanverf
-harde uitvoering shore D=60
-vast, stroef, dekkend
applicatie: dmv kwast en roller
SPORTSOORTEN
-zaalvoetbal/zaalhandbal/zaalhockey/zaalkorfbal; kleur zwart; RAL 9005
.. stuks in de lengterichting van de zaal.
-basketbal; kleur rood; RAL 3020
.. stuks in de lengterichting van de zaal
.. stuks in de breedterichting van de zaal
-volleybal; kleur geel; RAL 1023
.. stuks in de breedterichting van de zaal
-badminton; kleur blauw; RAL 5012
.. stuks in breedterichting van van de zaal
.. stuks in de lengterichting van de zaal.
-tennis; kleur wit; RAL 9010
.. stuks in de lengterichting van de zaal

ISA/NOC*NSF richtlijnen.
De belijningen voor de diverse spelsoorten moeten
voldoen aan de richtlijnen van ISA/NOC*NSF
-kleur
-maatvoering
-volgorde van aanbrengen i.v.m kruisingen/overlappingen

