Scoor! met de professionele dug-out van Lameire...
Als ‘t aan Jean-Marie lag, werden coach en gezelschap voortaan nog
beter beschermd tegen regen, wind en... ballen!
HOOGWAARDIGE KUNSTSTOF

De Lameire® Dug-out is gevaardigd uit hoogwaardige kunststof-

panelen. De wanden zijn hol zodat de sterke constructie een gering gewicht heeft, met toch een zeer
hoge schokbestendigheid. Het UV- bestendig materiaal is zeer duurzaam en behoudt zijn kleur en gladde oppervlak gedurende vele jaren.
De Lameire® Dug-out is mooi, maar blijft ook mooi: graffiti wordt probleemloos met reinigingsproduct verwijderd, en dankzij het gebruik van kunststof moet er ook nooit meer geschilderd worden.
Geen probleem met het onderhoud dus!

SNEL GEPLAATST

Dankzij de eenvoudige montagepuntenis de Lameire® Dug-out makkelijk en snel

geplaatst. Bij eventuele schade is een paneel moeiteloos en snel vervangen. Dankzij het gladde oppervlak kan publiciteit makkelijk gekleefd worden. Een perfect onderkomen dus voor de
doeltreffende reclame van de partners.
Vergelijk het met de bushokjes langs de
weg, maar dan voortdurend in het zicht
van kijkers en consumenten!
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En bereik uw ‘doel’:10-0!
Minimum 10 jaar voordeel
op 0 onderhoud!
VOORDELEN:
- Prijsgunstige Dug-out
- Nooit meer schilderen
- Sterk & slagvast materiaal
- UV- bestendig, brandklasse B3

2 breedtes verkrijgbaar: 2,6m en 3,1m

- Graffiti is snel verwijderbaar
- 100% recycleerbare, niet- toxische PP & PE kunststof
- Herstelbare en/of vervangbare panelen
- Grondvlak in kunststof: geen splinters of rot
- Chassis zit verborgen, dus hoge veiligheid
- Verbindingen in inox voor een ectreem lange levensduur
- Eenvoudig bekleefbaar voor sponsoring

TECHNISCHE GEGEVENS:
Afmetingen Dug-Out Lameire® 5P (lxbxh):

2.600 x 1.000 x 1.600 mm

Afmetingen Dug-Out Lameire® 6P (lxbxh):

3.100 x 1.000 x 1.600 mm

Basiskleur en uitvoering:

Wit met grijze onderplaat

Capaciteit:

Dug-Out 5P: 5 tot 6 personen
Dug-Out 6P: 6 tot 7 personen
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