Fietsentrommel
Elegante afsluitbare overkapping

Type: Fietsentrommel
Design: Pieter Stalenhoef
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Specificaties
Productomschrijving Fietsentrommel

n	
Trommelklep

De fietsentrommel biedt een elegante oplossing voor

met balansveren voor soepel openen en

sluiten, afsluitbaar met ingebouwd slot.

het stallen van fietsen op plaatsen waar een traditionele

n	
Voorzien

fietsenoverkapping het beeld teveel verstoort. Ook

n	
Fundatie:

van zwarte kunststof handgreep.
betonpoeren 30 x 30 x 20 cm.

geschikt als bergruimte. De fietsentrommel is een
Opties

ontwerp van Pieter Stalenhoef.

n	
Twee

Technische informatie
n	
Afmetingen

214 x 234 cm.

n 	
Uitvoering

Stallingscapaciteit afhankelijk van het type fiets.
hoogte 130 cm.

n	
Constructie

dikte 4 mm.

opgebouwd uit kokers en gebogen klem-

profielen van aluminium.
n	
Constructie
n	
Gebogen

n 	
Zijwanden

van Trespa of polycarbonaat, dikte 6 mm.

n 	
Trommelklep

gepoedercoat in een standaard RAL kleur.

glasheldere acrylaat beglazing, dikte 4 mm.

n	
Ingeklemde

met een lengte van 184 cm.

beglazing van slagvast polycarbonaat,

zijwanden van glashelder acrylaat, dikte

6 mm.

met gasdrukveren.

n	
Poedercoating
n	
Handgreep

in elke gewenste RAL kleur.

in kleur.

n	
Bevestigingsankers
n	Fundatie:

voor plaatsing op beton of asfalt.

betonblok 15 cm onder maaiveld, waardoor
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straatwerk over het betonblok doorloopt.
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n	
Vrije

n 	
Gebogen

130

n

of meer trommels in lengterichting aan elkaar

te koppelen.

422

234

Toepassingsmogelijkheden

Dubbele fietsentrommel als buggy stalling

Als zandbakoverkapping

Met zonnepanelen t.b.v fietsoplaadpunt

Driedelige buggystalling

Toepassingsmogelijkheden

Trommelklep met balansveren

Trommelklep met gasdrukveren
Optioneel kan gekozen worden voor gasdrukveren voor het gecontroleerd openen en sluiten
van de trommelklep.
Door gebruik van gasdrukveren kan de trommelklep in iedere gewenste positie blijven staan.
Ongewenst dichtvallen van de klep wordt
hiermee voorkomen.

Trommelklep met gasdrukveren
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Vereniging straatmeubilair

Vereniging van leveranciers
voor fietsparkeersystemen

