
NSA urban products 2017 Fietsparkeren & E-bike opladen 

Bikeeper Duo-Shelter  

Mobiele overkapping, thermisch verzinkt met PVC-doek, 2 zijdig te bedrukken. Voorzien van             

2 st. Bikeeper fietsparkeerplaatsen, 2 st. afsluitbare lockers , 380x240x400mm (RAL 9017), voor-

zien van 2 x stopcontact (IP54). Afmeting: 1200 x 800 x 2100mm, optioneel: poedercoating, 

transportwielen, pandmuntslot en pincodeslot. 
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NSA Bike Bike Rack 

Fietsaanleunbeugel in de vorm van een fiets.           

Thermisch verzinkt en / of gepoedercoat volgens RAL. 

Het Bike Bike Rack is zeer  herkenbaar voor de fietser en appelleert 

de niet-fietser om de fiets te gebruiken!   

 

De NSA-ion biedt plaats aan twee fietsen en met twee oplaadpunten, kan aan beide zijden                                         
de e-bike opgeladen worden aan het geïntegreerde oplaadpunt in de boog van de NSA-ion. 

HoH 375 of  500mm met  voorvorkklemming. 

  

De Bikeeper-ion biedt plaats aan twee fietsen en met twee oplaadpunten en is voorzien van                   
2 Bikeeper fietsparkeersystemen.  

HoH 700mm   

Oplaadzuil Aluminium 

Gepoedercoat volgens Ral en voorzien van 2 stopcontacten IP54. 

Lengte boven maaiveld 850mm en voorzien van anker. Aan te slui-

ten op grondkabel en af te zekeren in meterkast. Kan gecombineerd 

worden met bestaand stalling of met de Bikeeper.  

http://www.nsa-urbanproducts.com
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NSA-E Locker 

Opladen en opbergen adapter. Voorzien van 1 stopcontact (IP55) . Afsluitbaar                                               

met cilinderslot of pincodeslot. afmeting 300 x 300 x 300mm voor binnengebruik.                                              

Leverbaar met deur antraciet, rood, blauw of grijs.  

De NSA Fietsreparatiezuil is voorzien van een hogedruk fietspomp en  9 stuks             
gereedschap aan en staalkabel om zelf kleine reparaties aan de fiets te     
kunnen uitvoeren.    

De NSA Fietspomp voor de openbare ruimte. Thermisch verzinkt  
met poedercoating.  Bij voorkeur te plaatsen op een droge 
locatie. Dit met het oog op het comfort voor de fietser. 

Airkit 2 
Airkit 3 

 

NSA BLOW Fietspomp 
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Bij voorkeur te plaatsen op een droge 

locatie. Dit met het oog op het com-

fort voor de fietser en ook kan er op 

gereedschap roestvorming onstaan. 

De Gereedschapset is ook 

leverbaar als wandmodel 

“Tool-kit” 
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NSA E-Lockerkast 

Opladen en opbergen adapter ebike, voorzien van                                                            

2 stopcontacten IP54.  

Bij voorkeur te plaatsen op een droge locatie.                                                

Dit met het oog op het comfort voor de fietser. 

Locker afmeting 380 x 240 x 400mm (hxbxd) Is leverbaar in een                       

opstelling van 1 -  4 en 8 lockers met cilinderslot, pincodeslot of 

pandmuntslot.  

  

Pincode slot  Pandmuntslot 
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Bikeeper fietsparkeren. 

Tussenafstand 700mm (HoH). Stabiel parkeren naar beide zijden.  Geen beschadigingen aan het voor-

wiel en kabels. Zeer geschikt voor e-bikes, fietsen met fietstassen, voordragers  en – of  kinderzitjes. 
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NSA IDEAL Fietsparkeren  

Met voorvorkklemming. HoH 375mm. Leverbaar in opstelling 2-3-4-5 en                       

6 plaatsen. 

Dubbelzijdig . HoH 187,5mm.                                                                                           

Leverbaar in opstelling 4-6 en 8 plaatsen. 

NSA E-Lockerkast 

Bikeeper 
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