
NIEUW
 

• diverse opties voor wandinvuling
• enkele of dubbele deur
• groen sedumdak mogelijk
• variabel in lengte, breedte en hoogte
• elektrische oplaadpunten mogelijk
• speciale afwerking met geïntegreerde 

verlichting
• hemelwaterafvoer door geïntegreerde 

staanders
• modulair en daardoor kosten besparend

De Paleto is een veelzijdige overkapping 
die voor elke opstellings- en inrichtings-
uitdaging u een betaalbare oplossing biedt.  

Dé flexibele en modulaire
overkapping voor fietsen en motoren, gericht op 
uw specifieke inrichtings-en uitbreidingswensen.

PALETO

PALETO 
OVERKAPPINGEN

VOOR ALLE TOEPASSINGEN:
fietsenstalling voor enkel- en dubbellaags parkeren, scooter- en motorenstalling, 

berging, schuilplek, droogloopoverkapping, rookoverkapping,  
containerberging. Meerdere opties en combinaties mogelijk.



Eigenschappen:
• aanbouwen mogelijk door modulaire constructie;

• robuuste staanders 80 x 80 mm;

• enkele (1,1 m) of dubbele deur (2,2 m) vrij  indeelbaar;

• poeren afgewerkt onder maaiveld niveau;

• variabel in lengte, breedte en hoogte;

- hoogte in 2,35 m of 3 m, (3 m is geschikt voor  

dubbellaags fietsparkeren);

- breedte uit te breiden met modules van 2,42 m 

of 2,92 m;

- lengte uit te breiden met modules van 3,98 m.

Voor de inrichting van uw buitenruimte bent u bij VelopA aan 
het juiste adres. We hebben een groot assortiment straatmeubilair, 
fietsparkeeroplossingen, overkappingen en sportvoorzieningen.

Uw opties:
• constructie coaten in een n.t.b. RAL kleur;

• ledverlichting geïntegreerd in dakliggers;

• sedum dakbedekking;

• elektrische oplaadpunten;

• deurdranger.

Wandvulling:
• FSC® gecertificeerd vurenhout, gewaxt,  

verticaal latwerk;

• FSC® gecertificeerd hardhout, onbehandeld of 

gebeitst, verticaal latwerk;

• dubbele draadstaafmatten, verzinkt of gecoat in 

n.t.b. RAL kleur;

• geperforeerd staalplaat, verzinkt of gecoat  

in n.t.b. RAL kleur.

PRODUCTEN OM UW STALLING IN TE RICHTEN

Zie voor alle opties: velopa.nl/assortiment/fietsparkeren
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