HAGS fietsenbergingen

Moderne en stijlvolle oplossingen voor het stallen van
fietsen en bromfietsen. Inpasbaar in zowel de stadskern
als in de groene ruimte.

Type CAPELLA
Deze moderne en stijlvolle fietsenberging uit gegalvaniseerd staal biedt
u een praktische oplossing voor het stallen van fietsen en bromfietsen.
Dankzij zijn open structuur heeft u steeds een uitstekend zicht en een
prima controle op de fietsen.
De berging is zo goed als onderhoudsvrij en is realiseerbaar met een laag
budget. Het volledige frame is van gegalvaniseerd staal en geeft hierdoor
een zeer strak uitzicht. Graffitispuiters of taggers krijgen geen kans om zich
op vlakke wanden uit te leven, zodoende blijft uw berging er altijd “clean”
uitzien.

Fietsrekken en beugels
Fietsenplaatsen die geïntegreerd zijn in de berging zijn een groot voordeel. De rekken worden vastgemaakt aan het frame van de berging en vormen hierdoor één geheel. Naar vandalisme toe is dit
een sterke troef en zwerfvuil krijgt hierdoor geen kans om tegen het rek achter te blijven.
HAGS beschikt ook over een ruim assortiment vrijstaande fietsrekken die gesschikt zijn voor alle
banddiktes. Je kan deze bekijken via www.abribo.com

Type NOVA

Type STELLA

Deze oerdegelijke, robuuste doch stijlvolle fietsenberging
heeft een volledig verzinkt stalen bekleding. Het sterke
staalgaas is niet alleen zeer vandalismebestendig, maar
geeft de berging een industrieel uitzicht.

De meest aangekleede van de serie met gebruik van het
warmste materiaal. De wandinvulling met latten uit Pinus
Sylvestris geven deze overkapping niet alleen een natuurlijk
uitzicht maar zorgen ook voor extra beschutting.

Zoals alle HAGS fietsenstallingen kan ook deze met een
ECO dak uitgevoerd worden. Hiervoor dient men dan wel
te kiezen voor de combinatie van een plat stalen dak met
de mosmatten.

Het hout afkomstig uit het noorden van Zweden is van zeer
hoge kwaliteit en is erg resistent tegen de diverse weertypes. Behandeling van het hout is niet nodig. Een berging
in perfecte harmonie met de natuur.

vandalismebestendig
Vandaag zijn “onderhoudsvrij” en “vandalismebestendig” de
kernwoorden in het zoeken naar de beste oplossing voor
allerlei overkappingen en bergingen die geplaatst dienen
te worden in de openbare ruimte. Maar voldoen aan deze
eisen alleen is niet voldoende. Het kan robuust en degelijk
zijn maar het moet ook esthetisch mooi en functioneel zijn
Daarom heeft HAGS zeer lang de markt onderzocht en vele
mogelijkheden geconstrueerd en uitgeprobeerd .
Het resultaat is een gamma fietsenbergingen die zeer degelijk, mooi en functioneel zijn
en toch met een beperkt budget te verwezenlijken zijn. Naar montage toe is gezorgd
voor de typische Zweedse manier van opbouwen... duidelijk en gemakkelijk. Indien
gewenst kan men dus kiezen voor een zelfbouwpakket en kosten besparen. Alle bergingen voldoen aan de Europese eisen op gebied van sneeuwdruk en windbelasting.

Specificaties
Alle types bergingen zijn te verkrijgen met een recht
dak of een gebogen dak. Dakbeddeking uit gegolfde
staalplaat of polyethyleen kanaalplaat. “ Groen” dak
mogelijk ECO.
De overkappingen hebben een standaardmaat van L
4270 x B 2616 x H 2233 mm en zijn onbeperkt koppelbaar in de lengte en in de breedte. Het frame is van
gegalvaniseerd staal.
Verankering is mogelijk op een bestaande ondergrond
door middel van chemische verankering maar kan ook
ingegraven worden zonder grondverzet door middel
van een ondergrondse fundatieplaat.
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