KRAIT
Fietsenrek

Krait

Fietsenrek
De Krait is een duurzaam fietsparkeersysteem dat zeer herkenbaar is aan de strakke lijnen in
het ontwerp. Dit maakt de Krait zeer geschikt voor locaties waar uitstraling van groot belang is
en waar duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Anti-zwerfuilvoorziening
Vandalismebestendig en slijtvast
Geïntegreerde aanbindvoorziening
Geschikt voor vrijwel alle type fietsen
Scheur- en slijtvaste hulzen: TNO gekeurd en UV-bestendig
Door de voorvorkondersteuning i.c.m. de terugrolbeveiliging staat de fiets stabiel en stevig
Hart-op-hart afstand van 40 cm conform eis FietsParKeur
De Krait kan geleverd worden met geïntegreerde oplaadpunten voor e-bikes

VERSIES
•
•

Enkelzijdig
Dubbelzijdig

CERTIFICERING
De Krait is voorzien van het keurmerk FietsParKeur. Dit betekent dat de Krait voldoet aan de
eisen die stichting FietsParKeur stelt om de kwaliteit van de fietsenrekken te waarborgen.

BESCHIKBARE KLEUREN
De Krait is standaard in thermisch verzinkt staal, maar kan in iedere
standaard RAL kleur worden geleverd.
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*Thermisch verzinkt staal volgens NEN-ISO 1461 | De Krait is modelmatig beschermd

SPECIFICATIES
Aantal
fietsplaatsen

Hart-op-hart
afstand

Breedte

Krait 2 - enkelzijdig

2

400 mm

800 mm

Krait 4 - enkelzijdig
Krait 4D - dubbelzijdig

4
4

400 mm
400 mm

1600 mm
800 mm

Krait 8D - dubbelzijdig
Krait Solitary High/Low

8
1

400 mm

1600 mm

-

-

Model

VARIANTEN
Krait met voetplaat

Krait Solo

De bolvormige voetplaat
functioneert voor het
bestrijden van zwerfvuil
onder het fietsparkeersysteem.

De Krait Solo is verkrijgbaar
in een hoog en laag model.
Mogelijkheden voor montage
zijn: 45° of 90°, op betonvoet, verzonken in beton en
boven het maaiveld.
Krait Light

Krait met oplaadpunten
Door oplaadpunten toe te
voegen aan het Krait fietsparkeersysteem kunnen
fietsers met een e-bike de
fietsen eenvoudig opladen
aan het systeem en de fiets
veilig parkeren.
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De Krait Light richt zich
op duurzaamheid. Door
strikte materiaalkeuze is
er bespaard op gewicht,
zonder kwaliteit in te
leveren.
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MAATVOERINGEN
Hieronder is een maatvoeringstekening van een enkelzijdige Krait met een
hart-op-hart afstand van 40 cm weergegeven. Alle varianten van de Krait
kunnen uitgebreid worden naar het gewenste aantal fietsparkeerplaatsen.

Product

Maten (l x b)

Aantal fietsplaatsen

Krait
enkelzijdig

Zonder fiets: 1600x606
Met fiets: 1600x1870

4

www.klaverfietsparkeren.nl

0528 - 74 52 00
info@klaverfietsparkeren.nl

59

795

360

Tilhoogte

Tilhoogte

1870

606

300

1600

400

(Maten in mm)

K1551, Krait 4 VP enkelzijdig - h.o.h. 400 mm
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(maten in mm)

MAATVOERINGEN
Hieronder is een maatvoeringstekening van een dubbelzijdige Krait met
een hart-op-hart afstand van 40 cm weergegeven.
Product

Maten (l x b)

Aantal fietsplaatsen

Krait
dubbelzijdig

Zonder fiets: 800x915
Met fiets: 800x2970
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400

(Maten in mm)

K1552, Krait 4D dubbelzijdig - h.o.h. 400 mm
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(maten in mm)

Omnisport
Apeldoorn

