sporttoestellen

Ace Arena’s en
Ball Points

ACE ARENA

ACE ARENA

Ace Arena’s
De multifunctionele Ace Arena’s vormen het hart van elke lokale sportlocatie. Ze bieden veelzijdige en aanpasbare omgevingen voor allerlei
balspelen en voor diverse andere vormen van lichaamsbeweging. Het is
dan ook geen wonder dat ze altijd worden gebruikt. De Ace Arena en
Ace Ball Point zijn bijzonder ruimte-efficiënte oplossingen voor sportlocaties en schoolpleinen, omdat ze slechts een beperkte hoeveelheid
ruimte in beslag nemen. Hun compacte opstelling bevordert bovendien
de spontaniteit: je hoeft geen volledig team te hebben om een goede
wedstrijd te spelen. Breng gewoon een vriend mee en speel een potje.
Ace Arena’s zijn ook even leuk voor alle deelnemers, ongeacht hun
vaardigheidsniveau: zo’n compacte ruimte garandeert dat iedereen
de kans krijgt om mee te doen. Als een spel in een snel tempo kan
verlopen en veranderen, helpt dit ook om de vaardigheden van de
spelers te ontwikkelen en ze betrokken te houden. Onze Ace Arena’s
helpen je ook om belangrijke sociale vaardigheden te ontwikkelen
door middel van sport en beweging.
ACE ARENA 11X22 M
080841M
Benodigde ruimte: 12,5 x 25,5 m.

ACE ARENA 13X26 M
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080842M
Benodigde ruimte: 14,5 x 29,5 m.

ACE ARENA 15X30 M
080843M
Benodigde ruimte: 16,5 x 33,5 m.

TECHNISCHE GEGEVENS
Straal gebogen hoek:

1m

Kleur:			Hout; onderdelen van hogedruklaminaat
aan doelzijde, zie pagina 4-5
Zijconstructie:		Beschermd gelamineerd hout/massief
hout. Zijhoogte: 980 mm
Panelen doelzijde: 		

15 mm hogedruklaminaat

Monteren:		Deep mounting met beton,
surface mounting met beton
Grootte doelopening:

3x2m

Doelen:			Nylon net
Accessoires:		

Floorball-doelen (4 of 2)

			Backboards en baskets voor basketbal (2)
			Volleybalpalen en net
			Onderhoudspoort
Ace Arena
Sipoo, Finland
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BALL POINT

BALL POINT

Ball Point
Ace Ball Points bieden de veelzijdigheid van een multifunctioneel
sportveld op een locatie waar ruimte schaars is. Aangezien een
Ball Point geen omheining heeft, kun je het terrein vrijmaken voor
andere activiteiten als de Ball Point niet in gebruik is. Bovendien
kun je de Ball Points plaatsen hoe je maar wilt. Als je buitenruimte
bijvoorbeeld op een helling ligt waar geen volledige Ace Arena kan
staan, kun je in plaats daarvan twee Ball Points plaatsen — zelfs de
lastigste locaties kunnen nog perfect zijn voor een snel wedstrijdje!

BALL POINT
080840M
Afmetingen (mm): L 7400 x B 1200 x H 3000
Kleur: lichtgrijs
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Ace Arena
Sipoo, Finland

KLEUROPTIES

Groen

© Lappset Group Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Geel

Fuchsia

Limoengroen

Blauw

Rood

Donkergrijs

Maak de Ace Arena en Ball Points onderdeel van de omgeving met behulp
van de kleur van de doelpalen. Soortgelijke kleuropties zijn ook beschikbaar
voor andere Lappset speel- en sporttoestellen. Kies je favoriete kleur
en creëer een harmonieuze omgeving in elke buitenruimte. Er zijn acht
verschillende kleuren beschikbaar. De kleuren worden geleverd als
laminaatdelen die bijzonder goed bestand zijn tegen UV-straling, zodat ze
gegarandeerd lang meegaan.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Accessoires
Basketbalbackboard en -basket

Volleybalpalen en -net

BASKETMATERIAAL

MATERIAAL PALEN

MATERIAAL NET

Metaal

Thermisch verzinkt staal

AFMETINGEN BACKBOARD

AFMETINGEN PALEN

Zwart polypropyleen touw van
3 mm, maaswijdte 40 mm

1500 x 910 mm

60 x 60 mm

De module bevat een basket en een net van roestvrij staal.
Een set bestaat uit twee backboards en twee baskets. De
standaardconfiguratie van de arena bevat geen basketbalbackboards
of -baskets.

OVERIGE DETAILS

AFMETINGEN NET
H 2000 mm x L 9500 mm

Uiteinden inclusief nylon
stangen, snelvergrendeling,
Kevlar touwen en
netrotatiefunctionaliteit

Geïntegreerd backboard

Je kunt kiezen tussen losse of geïntegreerde basketbalbackboards.

We raden aan de volleybalpalen aan de buitenzijden van de arena te
plaatsen. De maximaal toegestane afstand tussen de palen is 13 m.
Bij elke Ace Arena-montageoptie worden ze gemonteerd met behulp van
beton.
Palen die binnen de arena zijn geplaatst, kunnen indien nodig worden
verwijderd. De bodemhulzen kunnen worden afgedekt met de
afdekplaten die in de set zijn inbegrepen. De hoogte van het net kan
worden afgesteld voor verschillende spellen: minitennis, badminton en
alle nethoogten die voor volleybal worden gebruikt.
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Floorball-doelen
MATERIAAL DOEL
Laminaat

AFMETINGEN DOEL
915 x 600 mm
Het floorballdoelelement kan in een open of gesloten positie worden
vergrendeld. Het oppervlak aan de bovenkant van het doel kan
worden gebruikt als zitplaats of als tafel voor waterflessen en andere
spelersbenodigdheden. In de bovenste hoeken en het midden van het
doelelement zitten gaten ter grootte van een floorball, die kunnen
worden gebruikt voor schietoefeningen. Een set bestaat uit 2 of
4 floorballdoelen.

Onderhoudspoort
AFMETINGEN POORT

Stang

3000 x 980 mm

VERGRENDELBAAR

MATERIAAL

Ja
Aan de zijkant van de Ace Arena kan een onderhoudspoortje worden
geplaatst. Het poortje bevat twee scharnierende deuren die naar buiten
opengaan, en de deuren kunnen in gesloten positie worden vergrendeld
met een hangslot (de EN 15312-norm van de SFS vereist dat het
poortje altijd vergrendeld is). Een slot is niet inbegrepen in de set.
Onderhoudspersoneel kan het poortje snel en gemakkelijk openen.
LET OP! Bij de standaard Ace Arena-opties wordt het onderhoudspoortje
gemonteerd met behulp van beton.
© Lappset Group Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Metaal

Koord omheining
MATERIAAL
Polypropyleen
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CONSTRUCTIE EN KENMERKEN

CONSTRUCTIE EN KENMERKEN

Constructie en technische
kenmerken

MATERIAAL FRAME

BEVESTIGINGEN

De gebruikte houtmaterialen in het frame zijn beschermd
gelamineerd hout en massief hout. De houtbescherming is
op koperbasis. In de montagedelen die de grond raken, wordt
verzinkt staal gebruikt.

De bevestigingen zijn gemaakt van roestvrij staal, thermisch
verzinkt staal of gepoedercoat verzinkt staal. Voor elk onderdeel
wordt het geschiktste materiaal gekozen op basis van de manier
waarop het zal worden gebruikt.

LATTEN
De dichtheid en indeling van onze wandlatten zijn
geoptimaliseerd voor een uniform en kolomvrij
speeloppervlak voor alle kritische hoogteniveaus. De Ace
Arena kan zelfs worden gebruikt om floorball te spelen.
Door de ingetogen kleurstelling en de houten constructie
gaat de arena op in de omgeving.

MONTAGEOPTIES VOOR DE
MULTIFUNCTIONELE ARENA
De verbeterde multifunctionele Ace Arena kan op drie manieren
worden gemonteerd. Naast de traditionele deep mounting,
waarbij geen beton wordt gebruikt, kun je ook kiezen voor deep
mounting met beton of surface mounting met betongewichten.
De montagedelen zijn gemaakt van thermisch verzinkt staal.
De tegengewichten die bij de surface mounting worden gebruikt,
zijn gemaakt van beton.

TESTS
Alle constructies zijn getest met behulp van tests conform norm
EN 15312, waaronder:
1. herhaalde impactweerstand tegen voetballen:
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een testgewicht van 50 kg valt van 0,35 meter, 1000 keer
per zijelement. Na de test mag de constructie geen breuken
of permanente vervormingen vertonen.
2. weerstand tegen herhaaldelijke schoppen door spelers:
een testgewicht van 50 kg wordt eenmaal van 0,5 meter
hoogte naar beneden gegooid. Na de test mag de
constructie geen breuken vertonen.
De kwaliteitseisen voor de gebruikte houtmaterialen in Ace
Arena’s zijn dezelfde als voor alle speel- en sporttoestellen
die door Lappset worden geproduceerd. Onze criteria voor
houtproducten zijn zeer streng, en al het gezaagde hout dat
wij gebruiken is afkomstig van gezonde dennenbomen. We
zien actief toe op de toepassing van onze kwaliteitscriteria en
elke zending wordt zowel door de leverancier als de ontvanger
beoordeeld.
De eindzones van onze multifunctionele Ace Arena’s, die het
meest aan slijtage onderhevig zijn, zijn voorzien van verticale
latten van 95 mm die in de richting van de bal wijzen. De
horizontale boarding van de arena bestaat uit planken van
28 x 95 mm die worden ondersteund door verticale latten van
45 x 95 mm die om de 0,5 m worden aangebracht.
Elk houten deel is aan alle kanten geschaafd en aan de uiteinden
afgerond, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over splinters.
De panelen aan de eindzones van het veld zijn gemaakt van
hoogwaardig hogedruklaminaat, dat zowel duurzaam als zeer
kosteneffectief is qua onderhoud.
© Lappset Group Ltd. Alle rechten voorbehouden.

DOELEN
De netten aan de doelzijden zijn gemaakt van polypropyleen,
waardoor mensen de arena binnen kunnen lopen door de zijkant
van het net op te tillen. De maaswijdte van het net is 45 mm, wat
garandeert dat zelfs een floorball in de arena blijft.
Je kunt aan de zijkant van het doelnet de arena binnenkomen.
De arena is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De
doorgang kan worden afgezet met een koord dat als
accessoire verkrijgbaar is.
Onderhoudspersoneel heeft toegang tot de arena via het
doel, maar een apart onderhoudspoortje is ook verkrijgbaar als
accessoire.
Het doelnet kan ook worden opgetild, waardoor het doel
verandert in een doorgang van drie (3) meter breed en twee (2)
meter hoog. Het net is knooploos en UV-beschermd.

De constructie is ook getest op de structurele stabiliteit en duurzaamheid die vereist zijn volgens de EN 15312-norm. Daarnaast
omvat het testproces ook tests die erop gericht zijn te voorkomen
dat spelers vast komen te zitten in de constructie van de arena.
De structurele sterkte van Lappset-producten wordt geverifieerd
met behulp van zowel sterkteberekeningen als praktijktests.
Testresultaten van producten zijn op aanvraag beschikbaar.
Onze externe veiligheidsadviseur en certificeerder van
producttestresultaten is TÜV SÜD Product Service GmbH uit
Duitsland.

GEBOGEN HOEKEN
De gebogen hoeken van de arena helpen agressief spel
te verminderen en zorgen ervoor dat iedereen een leuke
en veilige wedstrijd kan spelen, ongeacht welke sport er
gespeeld wordt. De horizontale boarding op de gebogen
hoeken helpt de bal op een natuurlijke manier te rollen,
zodat je niet het risico loopt dat het spel in één hoek van
het veld vast komt te zitten.
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GARANTIE EN ONDERHOUD

GARANTIE EN ONDERHOUD

Garantie
10 JAAR VOOR DE MULTIFUNCTIONELE ACE ARENA
6

JAAR VOOR HET ZANDGEVULDE KUNSTGRAS

2

JAAR VOOR HET MONTAGEWERK

De in de Ace Arena gebruikte materialen vereisen minimaal onderhoud. Wij kunnen
eventuele reserveonderdelen snel en betrouwbaar leveren.

Onderhoud
Het speeloppervlak blijft in goede conditie als het regelmatig wordt onderhouden.
We adviseren het oppervlak te borstelen en waar nodig nieuw zand op het veld
aan te brengen. Opgedroogde bladeren en ander afval moeten jaarlijks van het veld
worden verwijderd.

Milieu
10

De materialen die gebruikt worden voor de multifunctionele Ace Arena’s van
Lappset (hout, staal, kunststof, hogedruklaminaat, nylon netten) en voor hun
oppervlaktebehandeling zijn dezelfde als die gebruikt worden voor andere
speelconstructies van Lappset — die allemaal bestand moeten zijn tegen grote
hoeveelheden slijtage en moeten voldoen aan de strengste veiligheidseisen.
Om de levensduur van onze producten te verlengen, maken we ons hout
rotbestendig en veredelen we het oppervlak van het metaal dat we gebruiken.
De houtverduurzamingsmiddelen die we gebruiken zijn arsenicumvrij en chroomvrij.
Constructies die buiten worden geplaatst, worden blootgesteld aan wisselende
weersomstandigheden en aan insecten. De juiste houtverduurzamingsmethode
helpt de veiligheid te verhogen en de levensduur van houtproducten 4-5 keer te
verlengen, wat helpt grondstoffen, energie en financiële middelen te besparen.
Van de houtverduurzamingsmiddelen die in de producten van Lappset worden
gebruikt, is nooit vastgesteld dat ze gezondheidsproblemen veroorzaken. Lappset
heeft de ISO 14001-certificering voor milieubeheer, de ISO 9001-certificering voor
kwaliteitsbeheer en de PEFC-certificering voor het beheer van de herkomst van
houtmateriaal.

© Lappset Group Ltd. Alle rechten voorbehouden.
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INSTALLATIE
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De basis leggen voor je arena

De multifunctionele arena
plaatsen

Precisieprofilering

Het speeloppervlak en de
belijning plaatsen

De fundering van de arena moet vlak, stevig en
waterdoorlatend zijn. Elke locatie is uniek, dus de bodemlagen
en mogelijke drainage van de arenafundering moeten per
geval worden gepland.

De nieuwe en verbeterde multifunctionele Ace Arena kan op
drie manieren worden gemonteerd.

Nadat de arena is geïnstalleerd, is het essentieel om
het speelterrein te nivelleren voordat het definitieve
speeloppervlak wordt geplaatst, om een gelijkmatig en
hoogwaardig eindresultaat te garanderen. We raden je aan
om de laatste egalisatielaag (steengruis) aan te brengen
nadat de multifunctionele arena is gemonteerd. Die fase
wordt precisieprofilering genoemd.

We raden je aan om zandgevulde kunstgrasmatten van
SOFTEX® te gebruiken als oppervlaktemateriaal. Het is een
veilig en gebruiksvriendelijk oppervlaktemateriaal en het
vereist minimaal onderhoud. De wrijving van zandgevulde
kunstgrasmatten van SOFTEX® is geschikt voor allerlei
verschillende balspelen en is ook stevig genoeg voor een
goed potje basketbal. De belijning voor de verschillende
balspelen kan in verschillende kleuren worden geverfd om ze
van elkaar te onderscheiden.

— deep mounting zonder beton
— deep mounting met beton
— surface mounting met aparte betongewichten
Het onderhoudspoortje en de palen voor het multifunctionele
net worden altijd geplaatst met behulp van deep mounting
met beton.

In de winter kan het zandgevulde kunstgras van SOFTEX®
bevroren worden, maar de multifunctionele Ace Arena is niet
bedoeld voor ijshockey.
Andere oppervlaktematerialen, zoals asfalt en steengruis,
kunnen ook worden gebruikt in de multifunctionele Ace Arena.
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Bij Yalp willen we spelen, bewegen, sporten en ontmoeten de wereld inbrengen,
omdat het ons leven verrijkt met een positieve bijdrage aan onze fysieke,
geestelijke en sociale fitheid. Wij creëren inspirerende omgevingen die
jongeren én ouderen uitdagen om te bewegen, maar waarbij het vooral draait
om plezier maken.

Auteursrechten en patenten Lappset Group Oy Ltd. Alle rechten voorbehouden © Lappset Group Oy Ltd

V01

