outdoor

Esthetisch, robuust onderdak voor fietsen en meer

Wherever you are

Papillon Model 5500
Designobject en onderhoudsvrije overkapping inéén
Met de Papillon Model 5500 geef je fietsen een eigenzinnig
vormgegeven onderkomen. Het ontwerp is van Pieter Stalenhoef
en Pieter Sturm. De zorgeloze kwaliteit en legio mogelijkheden
maken hem extra mooi.

Ook als bergruimte ideaal
Andere plannen dan fietsen stallen? Deze fraaie overkapping
heeft veel meer in z’n mars. Denk bijvoorbeeld een fraaie en
solide bergruimte, een rookplek, abri of materiaalopslag.

Robuust en onderhoudsvrij
Wil je zeker zijn van hoogwaardige materialen die jaren en
jaren meegaan? De Papillon Model 5500 is vanaf de tekentafel
ontwikkeld om zich niets van ons wisselende klimaat aan te
trekken. Laat hem plaatsen en klaar, want hij is onderhoudsvrij.

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
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Bovenaanzicht
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• Poedercoating stalen en
aluminium delen in elke
gewenste RAL-kleur.
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• Zijwanden van glashelder
acrylaat, dikte 6 mm.
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Mogelijkheden en extra’s
• Twee of meer overkappingen
in lengterichting aan elkaar
te koppelen.

Thermisch verzinkt, NEN-EN-ISO 1461.
Dak van glashelder acrylaat, dikte 6 mm.
Blind bevestigde Trespa zijwanden, dikte 13 mm in
een standaard Trespa kleur.
Fundatie: betonpoeren, hoogte 37 cm, 20 cm onder
het maaiveld.
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Ruimte voor 8 fietsen hart op hart 37,5 cm.
Afmetingen 338 x 280 cm.
Spantafstand hart op hart 330 cm.
Vrije hoogte 210 cm.
Spanten en gordingen van stalen kokerprofielen,
afm. 60 x 60 x 3 mm en 60 x 40 x 3 mm.
Stalen onderprofielen van koker 60 x 40 x 3 mm.
Met aluminium klemlijsten voor de beglazing.

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.

