outdoor

Veelzijdige fietsoverkappingen met ruimte voor design

Wherever you are

Model 5000
Fietsoverkappingen met een uniek en veelzijdig ontwerp
Duurzame, robuuste kwaliteit is natuurlijk een eerste vereiste voor
een fietsoverkapping. Zie je ook graag onderscheidend design? Dan
kun je niet om de opvallende ronde vormen van Model 5000 heen.

Model 5100 voor motoren
Dit model heeft hetzelfde unieke
design, maar is speciaal ontwikkeld om
motoren te stallen.

Hier kun je hem ook voor gebruiken
Model 5000 is ook ideaal als
bijvoorbeeld abri, bergplaats of
rookruimte voor buiten .

Volledig dichte overkapping
Koppel twee modellen en je hebt een
gesloten overkapping, om fietsen of
motoren droog te stallen.

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
Geschikt voor 7 fietsen hart op hart 37,5 cm.
Afmetingen 313 x 254 cm.
Spantafstand hart op hart 305 cm.
Vrije hoogte 192 cm.
Spanten en gordingen van stalen koker 60 x 60 x 3 mm.
Thermisch verzinkt, NEN-EN-ISO 1461.

Mogelijkheden en extra’s
• Twee of meer overkappingen in
lengterichting aan elkaar
te koppelen.
• Overkapping tussenpad met
kunststofbeglazing voor twee
tegenover elkaar geplaatste

Gebogen aluminium draagprofielen met klemlijsten
t.b.v. beglazing.
Dak van glashelder acrylaat, dikte 4 mm.
Blind bevestigde Trespa zijwanden, dikte 13 mm, in
een standaard Trespa kleur.
Fundatie: betonpoeren, hoogte 37 cm.

kappen, breedte tussenpad
138 cm.
• Dakplaten van slagvast
polycarbonaat, dikte 4 mm.
• Afdichten achterzijde tot op
het maaiveld.
• Zijwanden van glashelder of

getint acrylaat, polycarbonaat
of hardglas, dikte 6 mm.
• Poedercoating stalen en
aluminium delen in elke
gewenste RAL-kleur.
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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.

Fietsparkeeroplossingen
Duurzame fietsparkeeroplossingen
voor de openbare ruimte.

Overkappingen
Open en afsluitbare overkappingen voor
openbare ruimte en bedrijventerreinen.
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Zitmeubilair
Hoogwaardige buitenbanken en
zitelementen voor elke toepassing

