PR-Code :
Productnaam:

C-001
Calisthenics S

Productomschrijving:
Calisthenics S is een compact park, perfect voor zowel
basics als freestyle. Met de Compacte Swedish Ladder
kun je zelfs human flags oefenen. Ideaal voor
calisthenics in een kleine ruimte.
Prijs is exclusief 21% BTW,installatie, transport en valdempende vloer.
Wij adviseren valdempend kunstgras of rubbertegels als valdempende vloer. Dit
kunnen wij leveren en uitvoeren tegen onderstaande tarieven.
Voor kunstgras en rubbertegels hanteren wij dezelfde prijzen!

HIC-Waarde
120cm.
170cm.
200cm.
260cm.
300cm.

Materiaal*
€33,00
€34,00
€37,00
€40,00
€44,00

Grondwerk**
€17,50
€17,50
€17,50
€17,50
€17,50

Installatie***
€18,00
€18,00
€18,00
€18,00
€18,00

Totaal per m²
€68,50
€69,50
€72,50
€75,50
€79,50

* Levering van alle materialen die nodig zijn om de gecertificeerde ondergrond te maken. (Shockpads + kunstgras/
Rubbertegels, infillzand, materiaal tgv installatie te weten, lij, lijmband.
** Afgraven, verwijderen, afvoer van de bestaande situatie + leveren en aanbrengen menggranulaat maat 0-10mm + verdelen van
mengranulaat op de plaats waar de installatie moet komen.
-Wij kunnen grondwerk voor u uitvoeren tegen een tarief van € 17,50 per m². Let op! INDICATIE!
-Wij kunnen opsluitbanden leveren en aanbrengen tegen een tarief van €12,50 ex btw per opsluitband (100 x 10 x 20 cm)
-Speciale bochtbanden worden geleverd en aangebracht tegen een tarief van €22,50 ex btw per opsluitband (78,50 x 10 x 20)
*** Aftrillen, afrijen van de ondergrond + plaatsen van valdempingsmatten + leggen en lijmen van Kunstrgras/rubbertegels +
invegen van het kwartszand + afwerken en schoon opleveren incl verwijderen en afvoeren van restmateriaal en afval. Bij installaties
kleiner dan 35m² rekenen wij voor het grondwerk en installatie een dagvergoeding van € 560,00.
Geinteresseerd in een vrijblijvende offerte waarin alle kosten staan omschreven?
Bel of mail ons en we nemen spoedig contact op!

Productinformatie:
Productnaam:
Productcode:
Prijs:
Normering:
Levensduur:
Garantie:
Max. valhoogte:

Calisthenics S
C-001
€ 9.950,00
NEN-EN 16630;2015
20+ jaar
10 jaar
200 cm

Algemene informatie:
Street Workout Nederland
Telefoon: +31 (0) 6 343 67 552
Mail: info@streetworkoutnederland.nl
Website: www.streetworkoutnederland.nl
Kvk: 58152857
BTW: NL205974417B01
Street Workout Nederland

