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Fietsnietje RIM 

Flexibele aanleunbeugel gemaakt van stoere staalkabel.           

Zowel te monteren op en onder het maaiveld / bestrating 

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 sluiten op grondkabel en af 

te zekeren in meterkast. Kan gecombineerd 

worden met bestaand stalling of met de Bi-

keeper.  

Kan ook geleverd worden als wandmodel. 

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!   

http://www.nsa-urbanproducts.com
http://www.nsa-urbanproducts.com/algemene-voorwaarden.php


NSA-E Locker 

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

met cilinderslot of pincodeslot. afmeting 300 x 300 x 300mm  of 450x450x450mm                                                

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 
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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 ontstaan. 

De Gereedschapset 

is ook leverbaar als 

wandmodel                  

“Tool-kit” 

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

HoH 375 of  500mm met  voorvorkklemming. 

  

http://www.nsa-urbanproducts.com
http://www.nsa-urbanproducts.com/algemene-voorwaarden.php


NSA E-Lockerkast 

Opladen en opbergen adapter E-bike, 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 400 x 260 x 369mm (hxbxd) Is leverbaar in een                       

opstelling van 1 -  4 - 8  en 12 lockers met cilinderslot, 

pincodeslot of pandmuntslot.  

  

Pincode slot  Pandmuntslot 
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Bikeeper fietsparkeren. 

Stabiel parkeren naar beide zijden.  Geen beschadigingen aan het voorwiel en kabels. Zeer geschikt voor e-bikes, fietsen met 

fietstassen, voordragers  en – of  kinderzitjes. Leverbaar als Mono / Duo / Trio / Quattro en Penta. Tussenafstand 700mm 

(HoH).  
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NSA IDEAL Fietsparkeren  

Dubbelzijdig . HoH 187,5mm.                                                                                           

Leverbaar in opstelling 4-6 en 8 plaatsen. 

Bikeeper 

NSA Lockerkast  12 NSA Lockerkast  8 NSA Lockerkast  4  Pincode  

http://www.nsa-urbanproducts.com
http://www.nsa-urbanproducts.com/algemene-voorwaarden.php


                                                                                                                                                                                                                                               Netto Prijslijst  Januari 2019 

NSA Bike Bike Rack                                                                                                                                                                                                                                                                           

Thermisch verzinkt staal                                                                                                                                                                                                                                               € 575,00     

Poedercoaten volgens RAL        €   75,00                       

RVS gestraald                                                                                                                                                                                                                                                               € 695,00      

 

Fietsaanleunbeugel RIM 

Flexibele staalkabel voorzien van grondplaat                                                                                                                                 vanaf   € 140,00                                                                                                                             

 

Oplaadpunt Aluminium 

8 zijdig 140x90mm, L= 1450mm voorzien van 2 stopcontacten IP54, gepoedercoat volgens RAL                                                                                                                             € 350,00                                                                                                                             

 

NSAIon                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Thermisch verzinkt met 2 x stopcontact met randaarde IP54 HoH 375mm  (HoH 500mm op aanvraag),    € 395,00                         

Poedercoating volgens RAL                     €   64,00                                             

Betonfundatie Prefab                                                         €   67,00          

Belgisch / Frans stopcontact 2 x met penaarde  €  24,00  

 

BikeeperIon                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Thermisch verzinkt met 2 x stopcontact met randaarde IP54 HoH 700mm                 € 676,00                                                                                                                     

Poedercoating volgens RAL (excl. Bikeepers)                                 €   64,00                        

Betonfundatie Prefab                                 €   67,00             

Belgisch / Frans stopcontact 2 x met penaarde                €   24,00                                         

 

NSA E-Locker                                                                                                                                                                                                                                               

Locker voor binnengebruik met 1 stopcontact met randaarde IP55 en cilinderslot voor binnengebruik  format 300 x300x300mm                                                                             €  232,00                  

Pincodeslot                                                                                                                                                                                                                                                 €   70,00            

meerprijs formaat 450x440x450mm                  €   38,00              

Belgisch / Frans stopcontact met penaarde                  €  27,00 

 

NSA E-Lockerkast,                                                                                                                                                                                                                                                                            

Gepoedercoat volgens RAL, 2 x stopcontact met randaarde IP54, afmeting   400x260x369mm met slot met  1 Locker voor wandmontage  €   510,00               

Gepoedercoat volgens RAL, 2 x stopcontact met randaarde IP54, afmeting 1662x320x425mm met slot met  4 Lockers voor vloer of wandmontage  € 1965,00                            

Gepoedercoat volgens RAL, 2 x stopcontact met randaarde IP54, afmeting 1662x600x425mm met slot met  8 Lockers voor vloer of wandmontage   € 3875,00              

Gepoedercoat volgens RAL, 2 x stopcontact met randaarde IP54, afmeting 1662x880x425mm met slot met 12 Lockers voor vloer of wandmontage  € 5685,00                                     

Pincode slot (wisselende gebruikers) spatwaterdicht  per locker  €  145,00                                                 

Pandmunslot 1 Euro - 2 Euro met 1 sleutel  per locker               €    85,00                    

Pincode slot )voor binnengebruik’               €    95,00                    

Belgisch / Frans stopcontact met penaarde 2 x   €    40,00 

 

NSA Fietsreparatiezuil                                                                                                                                                                                                                                                                              

Thermisch verzinkt en voorzien van separate fietspomp en 9 stuks gereedschap          € 1005,00 

Gepoedercoat volgens RAL        €   90,00                    

Betonfundatie 25x25x45x26x29 Fietsreparatiezuil  / Pomp (set)                                                                                                     €  210,00                      

Belettering / Logo op aanvraag.                                                                                                                                                                                                                         Vanaf €    75,00                                                   

Tool-Kit wandreparatieset, gepoedercoat (RAL) met 9 stuks gereedschap                                  €  525,00 

NSA Fietspomp                                                                                                                                                                                                                                                                                          

NSA Fietspomp Fietsreparatiezuil, thermisch verzinkt  Presta / Schräder / Dunlop ventiel                  €  530,00                               

AIRKIT 2 thermisch verzinkt, Presta / Schräder ventiel   extra: ook voor Dunlop ventiel € 37,50                  €  575,00                  

AIRKIT 3 thermisch verzinkt Presta / Schräder ventiel   extra :ook voor Dunlop ventiel € 37,50                  €  790,00                       

Poeder coating volgens RAL                    €    42,00   

                 
Bikeeper Fietsparkeren                                                                                                                                                                                                                                                                       

Thermisch verzinkt  Mono / Duo / Trio / Quatro / Penta            Prijzen per fietsplaats vanaf          €      137,00                                                                                               

Poedercoating volgens RAL                                             €    52,00                   

Betonfundatie 30x30x30 (set)                                                                                                               €    89,00 

NSA Ideal fietsrek met voorvorkklemming, enkelzijdig 2-3-4-5 en 6 plaatsen. Dubbelzijdig 4-6 en 8 plaatsen           Prijzen per fietsplaats vanaf       €   50,00 

DeroZap RFID Fietsregistratie en fietsbeloning                                                                                                                                                                                                                                                                       

Meetsysteem incl. Antenne en Internetpresentatie voor scholen, bedrijven en instellingen       ,                 vanaf                € 5.600,00                            

Kunststof RFID-Tag voor in het voorwiel van de fiets                               €      6,15 
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WWW.DEROZAP.COM/NL 

WWW.FIETSENDNAARJEWERK.NL 

 
Fietsmonitor 

RFID Tag 

http://www.nsa-urbanproducts.com
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http://www.derozap.com/nl
http://www.fietsendnaarkjewerk.nl

