outdoor

Functionele en vertrouwde klassiekers met volop keuze

Wherever you are

Fietsaanleunhek
Solide, functionele oplossingen voor elk straatbeeld
Op zoek naar een stoere, stevige en puur functionele fietsparkeerbeugel
met een vertrouwd model? We hebben een breed, budgetvriendelijk
assortiment, met veel mogelijkheden in kleur en uitvoering. Zo passen
ze altijd in je omgeving.

Hoogwaardige kwaliteit
Je kiest voor uitermate duurzaam, in eigen beheer
geproduceerd materiaal. Onze fietsparkeerbeugels zijn naar
keuze thermisch verzinkt of volledig uitgevoerd in RVS.

FietsParkeur
Onze fietsparkeerbeugels voldoen aan de kwaliteitseisen
van FietsParKeur voor afgesloten ruimten.

Meer weten over de
mogelijkheden of direct
bestellen? Neem gerust
contact met ons op.
Bel of mail naar
+31 341 252 944
outdoor@vconsyst.com

Materiaal en specificaties
Lengte 60, 90 of 120 cm, passend in normale
tegelbestrating.
Hoogte 85 cm boven maaiveld.
Aan elkaar te koppelen.

• Poedercoating in elke
gewenste RAL-kleur
• Zwaardere uitvoering, bijv. buis
Ø 48 of Ø 60 mm

• Voetplaten voor bevestiging op
beton of asfalt
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Mogelijkheden en extra’s
• Afwijkende lengte
• Tussenbuis
• Leverbaar in RVS

Beugels van stalen buis Ø 42,4 x 3,25 mm.
Thermisch verzinkt, NEN-EN-ISO 1461.
Fundatie: geplaatst in betonblok op
trottoirtegelformaat met een hoogte van 20 cm.
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Wherever you are
Je bent je er niet altijd van bewust, maar VConsyst
Outdoor is er altijd en overal. Je vindt onze beeldbepalende
afvalbakken, fietsparkeersystemen, overkappingen en ons
zit- en straatmeubilair in heel Nederland en daarbuiten.
We helpen je met passende, innovatieve
totaaloplossingen voor de inrichting
en het beheer van de openbare buitenruimte. Oplossingen die je leefomgeving
makkelijker, mooier en veiliger maken.

En vooral ook: duurzamer. Want
VConsyst Outdoor denkt niet alleen aan
vandaag en morgen, maar ook aan
volgende generaties. Wherever you are,
nu en straks.

Bammens Afvalbakken
Duurzame afvalbakken voor de
openbare ruimte.

Overkappingen
Open en afsluitbare overkappingen voor
openbare ruimte en bedrijventerreinen.

Schering 31 | 8281 JW Genemuiden
+31 38 38 57 057

outdoor@vconsyst.com
outdoor.vconsyst.com

VConsyst
@VConsyst

Zitmeubilair
Hoogwaardige buitenbanken en
zitelementen voor elke toepassing.

