ECOnomic model 3100
Duurzame overkapping
met FSC® houten wanden
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Specificaties
Productomschrijving ECOnomic model 3100

■■

transparante lak.

Deze eenvoudige en duurzame overkapping is geschikt voor
het stallen van fietsen, scooters e.d. en kenmerkt zich door
een schuin dak. ECOnomic model 3100 is geschikt voor zowel
enkelzijdige als dubbelzijdige opstelling.

■■

Fundatie: betonpoeren, hoogte 37 cm.

Opties
■■

Twee of meer overkappingen in lengterichting aan elkaar te
koppelen.

Technische informatie
■■

Hardhouten delen behandeld met watergedragen

Afmetingen 357 x 245 cm, geschikt voor 8 fietsen hart op hart

■■

Dubbelzijdige uitvoering, voorzien van PVC hemelwaterafvoer.

37,5 cm.

■■

Dak van verzinkte of gecoate stalen golf- of damwandplaten,
of verzelcement golfplaten.

■■

Spantafstand hart op hart 330 cm.

■■

Vrije hoogte 204 cm.

■■

Spanten en gordingen van stalen koker

■■

Thermisch verzinkt, NEN-EN-ISO 1461.

■■

Boei langs voorzijde.

■■

Dak van polyester golfplaten in naturelkleur, bevestigd met

■■

Boeien van Trespa.

aluminium golfstrippen ter voorkoming van stormschade.

■■

Hardhouten delen afgewerkt met een dekkende lak.

Wanden van verticaal open latwerk, uitgevoerd in FSC hard-

■■

Poedercoating stalen delen in elke gewenste RAL kleur.

■■

■■

roosters of geperforeerde platen.

40 x 40 x 3 mm.

®

Wanden van o.a. stalen of aluminium damwandplaten, stalen

hout.
■■

Zijkant dak afgewerkt met boeien van sponningdelen, uitgevoerd in FSC® hardhout.
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Model 3100 met gecoate stalen damwand profielen
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Vereniging straatmeubilair

Vereniging van leveranciers
voor fietsparkeersystemen

