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Wandkast Velo 

De wandkast Velo — het ruimtewonder voor maximaal twee fietsen.  

Volledig zel�ouwpakket incl. vloer van massie�outen elementen en het 

eerste dakleer.  

 

• Zeer stabiele construc e dankzij elementbouwsysteem 

• Eenvoudige opbouw dankzij prefab elementen 

• Vloerelementen van 19 mm massie�out 

• Dakelementen van 12 mm MFP platen (vochtresistent/uitermate stabiel)  
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Prefab elementen 

De FSC® cer�ficering wordt aan 

producten toegekend, waarvan 

het hout uit ecologisch en 

sociaal duurzaam beheerde 

bossen a/oms g is, met een 

cer fica e conform de strikte 

richtlijnen van het FSC. 



Wandkast Velo 

Aanzichten  

Funderingstekening 

Technische gegevens    

Afme ngen 206 x 102 cm Dakdikte 12 mm 

Oppervlakte 2,1 m
2 

Dakoppervlakte 2,6 m
2 

Nokhoogte 135/130 cm Dakhelling 2 º 

Inhoud 2,4 m
3
 Dak MFP   platen*

 

Wanddikte 14 mm Breedte ingang 145 cm 

Oppervlakte buitenwand 7,8 m
2 

Breedte ingang 112 cm 

*uiterst stabiele, vochtresistente MFP elementen/Pfleiderer, Deutschland 



Aanzichten en details 

Extra stabiele elementverbindingen door 

omlopend raamwerk.  
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Volledig elementbouwsysteem. Alle 

onderdelen, met inbegrip van vloer en 

dakelementen, worden geprefabriceerd. 

Zo kan de finale opbouw in korte  jd 

worden uitgevoerd.  
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Prefab elementen 

Constructietekening    Behandeling met een houtbeschermingsmiddel 

Het is raadzaam om massie�outen muren, ramen en 

andere delen aan de binnenzijde met een poreuze beits 

te behandelen. Onbehandelde producten dienen aan de 

buitenzijde met een geschikte beits volledig beschermd 

te worden.  

Tips voor het dak 

Er is standaard dakleer voor eerste bedekking in het zel�ouwpakket inbegrepen. Om het plaCe dak of 

het lessenaardak permanent te beschermen tegen weersinvloeden, is het raadzaam om het dak met een 

bitumenbaan of een speciale folie, zoals een koudzel/levende afdichtstrook of een soortgelijk product af 

te werken.  
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Bal�c Connexions OÜ 
49127 Tabivere / Estonia 

Member of the Rowlinson Group 
www.rowlinson.co.uk  

Lengte ca.  204 cm 

Breedte ca.  100 cm 

Hoogte ca.  35 cm 

Gewicht  ca.  120 kg 

Tips voor de fundering en bodemplaat 

Een volledig vlakke ondergrond is een vereiste voor het nauwkeurig aan elkaar plaatsen van de 

elementen en daarmee voor een probleemloze opbouw. De vloerelementen evenals de elementramen 

dienen vóór de opbouw aan de onderzijde en de zijkant met een houtverduurzamingsmiddel behandeld 

te worden. Om ops jgend vocht tegen te gaan kan de vloer worden beschermd door er een ongeveer 

halve meter brede strook folie of een granulaatmat onder te leggen. Hierbij dient stuwvocht voorkomen 

te worden.  

Benodigd gereedschap en hulpmiddelen  

Afmetingen en gewicht  

Belangrĳk!  

Hout is levend materiaal dat zich aanpast 

aan de weersomstandigheden. Kleine ver-

vormingen, scheurtjes, uitlopen van hars of 

kleurveranderingen zijn daarom natuurlijk. 

Tip: controleer regelma g de hout-

bescherming en de schroefverbindingen. 

Technische wijzigingen voorbehouden. 

Alle afme ngen zijn bij benadering.  

Tuinproducten van hout –  
een ac�eve bijdrage aan 

milieubescherming! 
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