outdoor

De fietsoverkapping met multifunctionele kwaliteiten

Wherever you are

Fietsoverkapping Model 800
Functioneel én multifunctioneel, met eindeloze mogelijkheden
Op het eerste gezicht is Model 800 een functionele, puur praktische
overkapping. Totdat je zijn multifunctionele kwaliteiten ontdekt.
Je kunt hem helemaal volgens je wensen laten uitvoeren en er in
stallen wat je wilt.

Ruimte voor van alles
Natuurlijk kun je er fietsen, e-bikes en scooters in stallen, maar
je kunt de op en top veelzijdige Model 800 ook inzetten als
afsluitbare berging. Je krijgt een riante ruimte, zeker als je er
meerdere aan elkaar koppelt. Eén ding is altijd hetzelfde: de
duurzame, robuuste kwaliteit.

Naar wens en op maat uit te voeren
De Model 800 is geheel naar wens en op maat uit te voeren.
Zowel een (gedeeltelijk) open overkapping, als een afgesloten
berging is mogelijk. Ook zijn er veel mogelijkheden in de
afwerking als het gaat om wandtypes, boeiafwerkingen, type
dakbedekking, deuren en kleuren.

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
Ruimte voor 24 fietsen, hart-op-hart 37,5 cm.
Afmetingen: 501 x 576 cm.
Kolomafstand hart op hart 480 x 550 cm.
Vrije hoogte 205 cm.
Kolommen van stalen koker 70 x 70 x 3 mm.
Spanten en gordingen van IPE 80 en IPE 100.
Goten van gezet plaatstaal, dikte 3 mm.
Geïntegreerde hemelwaterafvoer.
Thermisch verzinkt, NEN-EN-ISO 1461.

Wand opties
• Diverse houtsoorten met
FSC® keurmerk
• Hardglas
• Trespa zijwanden
• Stalen of aluminium
damwandplaten
• Stalen roosters of
geperforeerde platen
• Boeien van verzinkte of gecoate
staalplaat, of van Trespa

480

Mogelijkheden en extra’s
• Twee of meer overkappingen
in de lengte- en/of breedte
te koppelen
• Afwijkende afmetingen
mogelijk
• Dak van verzinkte of gecoate
stalen golfplaten

Dak van polyester golfplaten in naturelkleur.
Bevestigd met aluminium golfstrippen tegen
stormschade.
Wanden van verticaal open latwerk, uitgevoerd in
hardhout.
Hardhouten delen met FSC® keurmerk behandeld
met watergedragen transparante lak.
Fundatie: betonpoeren, hoogte 37 cm.

• Doorlopende wanden zonder
boeien
• Enkele of dubbele draaideur,
schuifdeur of stalen kanteldeur
• Houten delen afgewerkt met
een dekkende lak
• Poedercoating stalen delen in
elke gewenste RAL-kleur
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Bovenaanzicht

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.

Fietsparkeeroplossingen
Duurzame fietsparkeeroplossingen
voor de openbare ruimte.

Bammens Afvalbakken
Duurzame afvalbakken voor
de openbare ruimte.

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

outdoor@vconsyst.com
outdoor.vconsyst.com

Zitmeubilair
Hoogwaardige buitenbanken en
zitelementen voor elke toepassing.

VConsyst
@VConsyst

