Stabiel en budgetvriendelijk fietsenrek

Wherever you are

outdoor

Salsa

Salsa
Het klassieke fietsenrek met flexibele mogelijkheden
Met deze klassieker kies je voor een budgetvriendelijk
fietsenrek. De Salsa is niet voor niets erg populair.
Dat heeft naast z’n prijs alles te maken met de uiterst
robuuste kwaliteit en de veelzijdige mogelijkheden.

Verschillende lengtes en eenvoudig te koppelen
Je kunt de Salsa in diverse lengtes bestellen. Salsa’s zijn
bovendien aan elkaar te koppelen. Zo ontstaat de juiste
lengte, afgestemd op de capaciteit die je nodig hebt.

Stabiele kwaliteit
Fietsen staan zeer stabiel geparkeerd in het Salsa rek, dat
geschikt is voor fietsbanden tot 50 mm. Standaard voldoet
het rek aan Fietsparkeur voor afgesloten ruimtes en met
aanbindvoorziening aan Fietsparkeur voor openbare ruimtes.

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
Wielhouders van ø 12mm massief rondstaal en
plaatstaal van 4 mm dik, geplaatst op een frame
van hoekprofiel (hoekteken) 35 x 35 x 3,5 mm.
Inklemming voorwiel circa 36% van de wielomtrek.
Thermisch verzinkt NEN-EN-ISO 1461.
Los geplaatst.
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- Hoogte bovenzijde aanbindvoorziening
circa 86 cm.
- Ook achteraf aan te brengen.
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• Fundatie van betonblokken.
• Aanbindvoorziening buis van
ø 33,7 x 2,65 mm met een
67 67
aanbindbeugel van
ø16 mm
massief rondstaal:
- Thermisch verzinkt NEN-EN
ISO 1461.
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Mogelijkheden en extra’s
• Afwijkende hart op hart maten.
• Enkel- of dubbelzijdig.
14•14Poedercoating
43 43
in verschillende
RAL kleuren.
• Bevestigingsankers t.b.v.
straatverankering.
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Hart op hart maat 37,5 cm.
Lengte enkelzijdig rek: aantal plaatsen x 37,5 cm.
Benodigde ruimte: lengte rek + 37,5 cm.
Lengte dubbelzijdig rek: aantal plaatsen x 18,75 cm.
Benodigde ruimte: lengte rek + 18,75 cm.
Plaatsing fietsen hoog-laag.
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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.

Bammens Afvalbakken
Duurzame afvalbakken voor
de openbare ruimte.

Overkappingen
Open en afsluitbare overkappingen voor
openbare ruimte en bedrijventerreinen.

Industrieweg 20 | 8071 CT Nunspeet
+31 341 252 944

outdoor@vconsyst.com
outdoor.vconsyst.com

VConsyst
@VConsyst

Zitmeubilair
Hoogwaardige buitenbanken en
zitelementen voor elke toepassing.

