outdoor

Als je de fietsenstalling helemaal rond wilt hebben

Wherever you are

Fietsentrommel
Fietsen veilig onder het dak en achter het slot
Zoek je een oplossing die anders dan anders is, maar wel
oerdegelijk en het liefst met een slot? De fietsentrommel met
z’n transparante ronde kap, een ontwerp van Pieter Stalenhoef,
is een populair alternatief voor de traditionele fietsoverkapping.

Fietsen veilig onderdak en achter het slot
Zoek je een oplossing die anders dan anders is, maar wel
oerdegelijk en het liefst met een slot? De fietsentrommel
met z’n transparante ronde kap, een ontwerp van Pieter
Stalenhoef, is een populair alternatief voor de traditionele
fietsoverkapping.

Niet alleen voor de fiets
Je kunt fietsen in de fietsentrommel parkeren door er een
fietsenrek in te plaatsen. Maar je kunt hem ook prima
een andere functie geven. Denk bijvoorbeeld aan een
veilige, droge plek voor elektrische bezorgscooters of een
esthetische, afsluitbare bergruimte.

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

• Bevestigingsankers voor
plaatsing op beton of asfalt
• Fundatie: betonblok 15 cm
onder het maaiveld, waardoor
straatwerk over het betonblok
doorloopt
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• Zijwanden van Trespa of
polycarbonaat, dikte 6 mm
• Trommelklep met
gasdrukveren
• Poedercoating in elke
gewenste RAL-kleur
• Handgreep in kleur
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Mogelijkheden en extra’s
• Twee of meer trommels in
lengterichting te koppelen
• 184 cm lange uitvoering,
passend op 1 autoparkeerplek
• Gebogen beglazing van slagvast
polycarbonaat, dikte 4 mm

Met zwarte kunststof handgreep.
Constructie van kokers en gebogen aluminium
klemprofielen.
Poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
Fundatie: betonpoeren 30 x 30 x 20 cm.
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Afmetingen: 214 x 234 cm.
Stallingscapaciteit: voor diverse type fietsens.
Vrije doorloophoogte 130 cm.
Gebogen, glasheldere acrylaat beglazing, dikte 4 mm.
Ingeklemde zijwanden van glashelder acrylaat of
niet transparant te bestellen.
Soepel bewegende trommelklep met balansveren
en inbouwslot.
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Bovenaanzicht
226

Economic model 3300
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Bovenaanzicht
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Economic model 3302
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Materiaal en specificaties

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

VConsyst
@VConsyst

Zitmeubilair
Hoogwaardige buitenbanken en
zitelementen voor elke toepassing.

