outdoor

Stabiel en robuust fietsparkeersysteem

Wherever you are

Jive
Fietsparkeersysteem voor stabiel en fietsvriendelijk parkeren
Met de Jive beschik je over een veilig, functioneel en fietsvriendelijk
parkeersysteem. Fietsen staan zeer stabiel in het rek door de
ondersteuning van de voorvork welke wordt opgevangen in de pvc
beschermhoezen. Wel zo fijn, want hierdoor is er nauwelijks kans
op schade aan de voorvork en het kwetsbare voorwiel.

Goed berekend op een zware taak
Jarenlang weer en wind trotseren, continu fietsen in en uit
parkeren, vandalisme, het leven van een fietsparkeersysteem
is zwaar. Voor de Jive is dit geen probleem. Hij is speciaal
gemaakt om de veeleisende omstandigheden ook op lange
termijn moeiteloos te doorstaan.

FietsParKeur
De Jive voldoet volledig aan de eisen van FietsParKeur
voor afgesloten ruimten. Dit geldt voor de uitvoering zonder
optionele aanbindvoorzieningen.

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
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 + 56,25 cm.
Plaatsing fietsen hoog - laag.
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Enkelzijdig met doorlopende aanbindvoorziening
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Enkelzijdig met aanbindpaal

188

83
58

83

58

58

83

Dubbelzijdig
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• Bevestigingsankers voor
straatverankering.
• Fundatie van betonblokken.
• Geschikt voor alle type
ondergronden.
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• Oplaadvoorziening elektrische
fietsen.
• Anti-zwerfvuil frame van 3 mm
dik gezet plaatstaal.
• Poedercoating in verschillende
RAL kleuren.
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Mogelijkheden en extra’s
• Hart op hart maat 40 cm.
• Enkel- of dubbelzijdig.
• Doorlopende
aanbindvoorziening.
• Aanbindpaal.

Voorvorkhouder van stalen buis ø 21,3 x 2,65 mm.
Geschoord met massief staal ø 12 mm, op een
frame van hoekprofiel 35 x 35 x 3,5 mm.
Opgelast aanbindoog van massief staal ø 16 mm.
Thermisch verzinkt NEN-EN-ISO 1461.
Voorvorkhouders voorzien van pvc hulzen.

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
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Zitmeubilair
Hoogwaardige buitenbanken en
zitelementen voor elke toepassing.

