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2ParkUp
Dubbellaags fietsenrek

Etageparkeren is een vakgebied dat speciale aandacht behoeft. Op basis van ontwikkelingen 
en wensen uit de markt heeft Klaver Fietsparkeren een dubbellaags fietsenrek ontwikkeld dat 
aansluit op hedendaagse trends en flexibel is voor de toekomst.

• Voorvorkondersteuning op de onderplaatsen, hierdoor is er geen kans op een slag in het wiel
• Achterwielborging op de bovenplaatsen voorkomt dat de fiets uit de fietsgoot rolt
• Bovenplaatsen ondersteund met een gasveer, om parkeren lichter te maken
• Hoog-laag effect voorkomt het in elkaar raken van sturen
• Hart-op-hart afstand van minimaal 37,5 cm conform eis FietsParKeur (breder mogelijk)
• Scheur- en slijtvaste hulzen: TNO gekeurd en UV-bestendig
• Geïntegreerde aanbindvoorziening
• De 2ParkUp kan geleverd worden met oplaadpunten voor e-bikes

EIGENSCHAPPEN

VERSIES
• Enkelzijdig
• Dubbelzijdig
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BESCHIKBARE KLEUREN
De 2ParkUp is standaard in thermisch verzinkt staal, maar kan in 
iedere standaard RAL kleur worden geleverd.

De 2ParkUp is voorzien van het keurmerk FietsParKeur. Dit betekent dat de 2ParkUp voldoet aan 
de eisen die stichting FietsParKeur stelt om de kwaliteit van de fietsenrekken te waarborgen.
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MAATVOERINGEN
Hieronder is een maatvoeringstekening van een enkelzijdige 2ParkUp met een 
hart-op-hart afstand van 37,5 cm weergegeven (breder mogelijk). Alle varianten 
van de 2ParkUp kunnen uitgebreid worden naar het gewenste aantal fietsplaatsen.

(Maten in mm)
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Product

2ParkUp AWB 
enkelzijdig

Maten (l x b) Aantal fietsplaatsen

163052,5x1900x2750
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MAATVOERINGEN
Hieronder is een maatvoeringstekening weergegeven van een dubbelzijdige 
2ParkUp met een hart-op-hart afstand van 37,5 cm (breder mogelijk).

(Maten in mm)
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Product

2ParkUp AWB 
dubbelzijdig

Maten (l x b) Aantal fietsplaatsen

323052,5x2900x2750



Station 
Rotterdam 

Blaak



Metrostation 
Capelsebrug
Rotterdam 



House 
Modernes

Utrecht


