Model 800
Multifunctionele overkapping

JAN KUIPERS
Type: Model 800

NUNSPEET

Specificaties
Productomschrijving Model 800
Deze praktische overkapping is geschikt voor het stallen van
fietsen, scooters e.d., maar heeft ook tal van andere mogelijkheden. Door het al dan niet toepassen van wanden en/
of deuren kan de overkapping optimaal aan ieder gewenst
gebruiksdoel worden aangepast: van (half)open fietsenoverkapping tot afsluitbare berging.

■■
■■
■■

■■

Wanden van verticaal open latwerk, uitgevoerd in hardhout.
Boeien van sponningdelen, uitgevoerd in hardhout.
Hardhouten delen behandeld met watergedragen transparante lak.
Fundatie: betonpoeren, hoogte 37 cm.

Opties
Twee of meer overkappingen in lengte- en/of breedte
richting aan elkaar te koppelen.
■■ Afwijking op standaard afmetingen mogelijk.
■■ Dak leverbaar in verzinkte of gecoate stalen golfplaten.
■■ Wanden van o.a. diverse houtsoorten met FSC® keurmerk,
hardglas, Trespa, stalen of aluminium damwandplaten,
stalen roosters of geperforeerde platen.
■■ Boeien van verzinkte of gecoate staalplaat of van Trespa.
■■ Doorlopende wanden, zonder boeien.
■■ Enkele of dubbele draaideur, schuifdeur of stalen kanteldeur.
■■ Houten delen afgewerkt met een dekkende lak.
■■ Poedercoating stalen delen in elke gewenste RAL kleur.
■■

Technische informatie
■■ Afmetingen 501 x 576 cm, geschikt voor 24 fietsen hart
op hart 37,5 cm.
■■ Kolomafstand hart op hart 480 x 550 cm.
■■ Vrije hoogte 205 cm.
■■ Kolommen van stalen koker
70 x 70 x 3 mm, spanten
en gordingen van IPE 80 en IPE 100.
■■ Goten van gezet plaatstaal, dikte 3 mm. Hemelwaterafvoer
geïntegreerd in de stalen constructie.
■■ Thermisch verzinkt, NEN-EN-ISO 1461.
■■ Dak van polyester golfplaten in naturelkleur, bevestigd met
aluminium golfstrippen ter voorkoming van stormschade.
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Toepassingsmogelijkheden

Wanden van dubbelstaafmat, bekleed met klimop

Strekmetalen wanden met schuifdeur

Wanden van vezelcement stroken (Cedral)

Sedum dakbegroeiing

Wanden van Cape Cod

Toepassingsmogelijkheden

Multifunctionele overkapping met dubbele draaideuren, een schuifdeur en een open ingang

Wanden van geperforeerde staalplaat

Wanden van Western Red Cedar open latwerk en lichtdoor
latende kunststof beglazing

Verhoogde fietsenoverkapping Model 800
De overkapping kan in iedere gewenste hoogte
uitgevoerd worden. Een vrije hoogte van 275 cm
biedt voldoende ruimte voor het plaatsen van
etagerekken.

Verhoogde fietsenoverkapping
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Vereniging straatmeubilair

Vereniging van leveranciers
voor fietsparkeersystemen

Wanden van hardglas

Detail hardglazen deur

Horizontale houten regels

Wanden van geperforeerde staalplaat

Detail geperforeerde staalplaat

Specificaties

Wanden met horizontaal damwandprofiel

Detail horizontaal damwandprofiel

Wanden met verticaal damwandprofiel

Berging met stalen roosterwanden

Flexibele mogelijkheden
Model 800 biedt alle vrijheid om op uiteenlopende
manieren een overkapping te creëren. De diversiteit
in uitvoeringen, materialen en kleurstellingen is groot.
Ook kan Model 800 in de lengte en in de breedte naar
wens worden uitgebreid. Hierdoor ontstaat een scala
aan mogelijkheden voor elke specifieke toepassing en
voor iedere locatie.
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