outdoor

Vol veelzijdige mogelijkheden

Wherever you are

Fietskluizen
Oersterke fietskluizen voor iedere situatie
Stal fietsen en e-bikes veilig en droog met deze
functionele en solide fietskluizen. Elke fiets staat in
een eigen kluis met een stevig cilinderslot geparkeerd.
Diefstal wordt zo wel een bijzonder lastige klus.

Elke wens en iedere fiets is welkom
Geen fiets is gelijk, daarom zijn de wielgoten geschikt voor
fietswielen van dik tot dun. Wil je meer of bredere kluizen, duurzame
houten wanden, je eigen kleuren of bijvoorbeeld een centrale
betaalautomaat? Er is altijd een oplossing die bij je wensen past.

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
Voor bijna elke fiets
Wielgoten geschikt voor
fietsbanden tot
60 mm breed.
Afmetingen
166 x 215 x 152 cm, geschikt
voor 2 fietsen.
Deuropening 67,5 x 136 cm.

Wanden naar keuze
• Diverse houtsoorten met FSC®
keurmerk.
• Stalen of aluminium
damwandplaten.
• Stalen roosters of
geperforeerde platen.

Blind bevestigde Trespa
zijwanden, dikte 13 mm, in een
standaard Trespa kleur.
Dakplaten van gecoate stalen
damwandprofielen.
Fundatie: betonblokken 30 x 30
x 20 cm. Montage op twee rijen
vooraf door opdrachtgever in
het straatwerk opnemen.

En meer opties
• Dak van o.a. stalen of
vezelcement golfplaten.
• Coating stalen delen in elke
gewenste RAL kleur.
• Losse plaatsing op verharde
ondergrond.
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Uitbreiding
• In lengterichting uit te breiden
met 1 of meer kluizen.
• Breder formaat.
• Centrale betaalautomaat.
Pinbetaling bij grotere
aantallen.
• Pand- of kassierslot voor
muntinworp.

Constructie
Stalen koker 80 x 40 x 3 mm.
Stalen tussen- en achterwanden
van gaas, dikte 4 mm.
Maaswijdte 50 x 50 mm.
Deuren van staalplaat, dikte 3
mm. Met cilinderslot.
Thermisch verzinkt, NEN-ENISO 1461.
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Bovenaanzicht
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Fietskluizen
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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. Wat VConsyst
Outdoor denkt niet alleen aan vandaag
en morgen, maar ook aan volgende
generaties. Wherever you are,
nu en straks.

Fietsparkeeroplossingen
Duurzame fietsparkeeroplossingen
voor de openbare ruimte.

Bammens Afvalbakken
Duurzame afvalbakken voor
de openbare ruimte.

Industrieweg 20 | 8071 CT Nunspeet
+31 341 252 944

outdoor@vconsyst.com
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Zitmeubilair
Hoogwaardige buitenbanken en
zitelementen voor elke toepassing.

VConsyst
@VConsyst

