
Etagerek voor comfortabel fietsparkeren

Wherever you are

 
outdoor



Hoe stal je zoveel mogelijk fietsen in een beperkte ruimte? Kies 
voor dé oplossing: de Optima V10. Dit succesvolle en robuuste 
fietsparkeersysteem is speciaal ontwikkeld om de mogelijkheden 
van de beschikbare vierkante meters efficiënt te benutten. 

Comfortabel op de etage parkeren 
De gasdrukveer zorgt ervoor dat het 
bovenrek licht en soepel naar beneden 
komt. Het kan ver naar beneden, 
ook dat maakt parkeren net even 
gemakkelijker. 

Slim ruimte besparend
Door de slim vormgegeven 
draagconstructie verlies je geen 
fietsparkeerruimte als je meerdere 
Optima V10 rekken koppelt. 

Met FietsParKeur 
De Optima V10 is geschikt voor binnen 
en buiten. Het systeem voldoet aan 
alle eisen van FietsParKeur voor 
meerlaagsfietsparkeren.

Optima V10
Dubbellaags fietsparkeersysteem met slim comfort

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



 Hart op hart maat 37,5 cm.
 Stalen draagconstructie van koker 80 x 80 x 4 mm, 

80 x 40 x 4 mm, 60 x 40 x 3 mm en 70 x 50 x 3 mm.
 Geleidekoker 80 x 60 x 4 mm.
 Wielgoten van gezet plaatstaal, dikte 2,5 mm 
 Met aanbindvoorziening.
 Wielgoten voor bandbreedtes tot 50 mm breed.

 Thermisch verzinkt, NEN-EN-ISO 1461.
 Handgreep van aluminium buis Ø 18 x 1,5 mm, 

voorzien van signaalcoating.
 Uittrekbare wielgoot met looprollen.
 Kantelmechanisme met gasdrukveer.
 Vereiste minimale vrije hoogte 275 cm.
 Gangpadbreedte vanaf 210 cm.

Materiaal en specificaties

Mogelijkheden en extra’s
• Afwijkende hart op hart maten.
• In meer opties te verkrijgen dan 

enkel- en dubbelzijdig. 

• Opstelling onder een hoek t.o.v. 
het gangpad.

• Poedercoating in elke 
gewenste RAL-kleur.

Enkelzijdig zijaanzicht Enkelzijdig vooraanzicht

Dubbelzijdig zijaanzicht Dubbelzijdig vooraanzicht
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  Schering 31 | 8281 JW Genemuiden
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Overkappingen
Open en afsluitbare overkappingen voor 
openbare ruimte en bedrijventerreinen.

Zitmeubilair
Hoogwaardige buitenbanken en 
zitelementen voor elke toepassing.

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 buiten-
ruimte. 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.

Bammens Afvalbakken
Duurzame afvalbakken voor  
de openbare ruimte.


