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Fietsenrek Toekan

STRAATMEUBILAIR

Circulair ontwerp
Bij de ontwikkeling van het fietsenrek Toekan 
was een circulair ontwerp het uitgangspunt. 
Hierbij werd niet alleen rekening gehouden 
met de materialen maar is er ook naar het 
proces gekeken wanneer het fietsenrek 
aan vervanging toe is. Zo zijn bijvoorbeeld 
de ‘wielschalen’ uitwisselbaar. Deze kunnen 
op een ander rek een tweede levenscyclus 
krijgen. Verder is de staander eenvoudig 
afneembaar van de betonfundatie of van het 
rek. Zo kunnen ze altijd opnieuw worden 
ingezet. De ‘wielschalen’ van de Toekan zijn 
stevig opgebouwd, geschikt voor diverse wiel-
maten en leverbaar in elke gewenste (RAL) 
kleurstelling. Zo kan er voor een uitdagende 
kleurencombinatie worden gekozen. Met het 
fietsenrek Toekan staan fietsen stabiel en 
veilig geparkeerd met een optimale benutting 
van de beschikbare parkeerruimte. Het 
vastzetten van de fiets is eenvoudig door 
de stevige ‘aanbindlus’ aan de staander. 

Fietsparkeer Management 
Systeem (FMS)
Optioneel is het fietsenrek Toekan te koppelen 
aan een Fietsparkeer Management Systeem. 
Door middel van een sensor in de ‘wielschaal’ 
(op basis van piëzo techniek) van het fietsen-
rek kan de parkeerduur van een fiets worden 
bijgehouden. Wanneer de fiets te lang in de 
stalling staat ontvangt de beheerder/hand-
haver een melding en kan de fiets worden 
verwijderd. Zo zal de capaciteit van de 
stalling altijd optimaal benut worden.

Specificaties 
• Hoog/laag systeem
• H.o.h. 75 cm
• Intilhoogte, h.o.h. schalen, hoogteverschil 

tussen de schalen en braakvertraging 
conform normstellend document rijwiel-
parkeervoorzieningen (FietsParKeur)

• Een en ander thermisch verzinkt volgens 
NEN-EN-ISO 1461

• Twee fundatieblokken bij rek, afmeting 
295 x 295 x 300 mm

• Geschikt voor alle wielmaten beschreven 
in FietsParkeur

• Functioneel herkenbaar voor gebruiker

Fietsenrek Toekan 
• Enkelzijdig 90°, 6 plaatsen, L = 2250 mm
• Enkelzijdig 90°, 4 plaatsen, L = 1500 mm
• Rijwielstandaard, 2 plaatsen

Opties 
• Staander en/of schaal in afwijkende 

RAL-kleur
• Koppeling aan Fietsparkeer 

Management Systeem

Circulair ontwerp

Stevige schalen

Fietsparkeer Management Systeem


