outdoor

Fraai ontworpen, slim doordacht fietsenrek

Wherever you are

Swing
Velgbeschermend, prachtig ontworpen fietsenrek
Met de Swing kies je voor een fietsenstandaard met een
eigen gezicht. Het is een slim doordacht ontwerp van Pieter
Stalenhoef en Pieter Sturm, en dat zie je. Bovendien ben je
verzekerd van hoogwaardige kwaliteit, want de robuuste
Swing gaat zeer lang mee.

Stevig vast en stabiel
De Swing klemt het fietswiel op de band vast, niet op de velg.
Slim, want zo voorkom je schade aan het voorwiel. Dankzij de
speciale vorm van de massieve wielbeugels staan fietsen met
vrijwel elke bandbreedte stabiel.

Makkelijk je fiets vastmaken
De grote aanbindbuis combineert design slim met
diefstalpreventie. Welk type kabel-, beugel- of kettingslot je
ook gebruikt, je fiets vastmaken is extra gemakkelijk.

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.
Plaatsing fietsen hoog-laag.
Wielbeugels van massief rondstaal Ø 20 mm.
Aanbindbuis Ø 33,7 x 2,6 mm.

Mogelijkheden en extra’s
• Enkelzijdig voor 2 fietsen en
dubbelzijdig voor 4 fietsen.
• Poedercoating in elke
gewenste RAL kleur.

37,5
37,5

37,537,5

150150

75

25
25

75
75

37,5

25 25

75 75

150

37,5
37,5

150
150

42
42
42

100

20 15
20 15
20 15

42

42

20 15

20 15

100

Dubbelzijdig

Enkelzijdig

37,5

37,5
37,5
Dubbelzijdig
bovenaanzicht

37,537,5

37,537,5

• Leverbaar zonder betonblok,
met de aanbindpaal op
een stalen voetplaat, voor
bevestiging op beton of asfalt.
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• Leverbaar in RVS.
• Fundatie: geplaatst in betonblok
op trottoirtegel formaat met een
hoogte van 20 cm.
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Hoogte bovenzijde aanbindbuis 100 cm.
Thermisch verzinkt, NEN-EN-ISO 1461.
Fundatie: betonblok 15 cm onder maaiveld,
waardoor straatwerk over het betonblok doorloopt.
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25150150

75

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.

Bammens Afvalbakken
Duurzame afvalbakken voor de
openbare ruimte.

Overkappingen
Open en afsluitbare overkappingen voor
openbare ruimte en bedrijventerreinen.

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.

