Praktische
behuizing voor
ieder type
scootmobiel,
driewielfiets
of tandem
www.scootmobielberging.nl

Een scootmobielberging, kan
vrijwel op iedere
locatie geplaatst
worden

Hoe werkt het?
Een scootmobielberging is een robuuste en praktische
kluis. Het geeft optimale bescherming voor ieder type
scootmobiel, duofiets, of rolstoelscooter. Een
scootmobielberging kan vrijwel op elke locatie geplaatst
worden. In de tuin, op het trottoir, onder een corridor
of zelfs op een parkeerplaats. Uw scootmobielberging
opent en sluit u eenvoudig met een afstandsbediening.
U kunt gemakkelijk in- en uitrijden en er is voldoende
ruimte om uw vervoermiddel te bereiken. De accu
van uw scootmobiel kunt u in de scootmobielberging
zelf opladen.

De bergingen zijn geschikt voor nagenoeg elk
vervoermiddel. Wij zijn in staat snel te leveren en hebben
standaard afmetingen op voorraad. Maatwerk is daarnaast
altijd mogelijk. Wij meten het graag voor u op. Mocht de
door ons geplaatste berging, om welke reden dan ook,
overbodig zijn dan demonteren wij deze voor u. We slaan
deze voor u op en herplaatsen op afroep. Wij brengen
geen opslagkosten in rekening.

Overweegt u een berging aan te kopen? Informeer dan
eerst bij uw gemeente. In veel gemeenten worden onze
bergingen namelijk vergoed in het kader van de Wmo.

100%
landelijke dekking

24/7
anti-diefstal & maatwerk

service & bereikbaarheid

Vaak ontbreekt het aan ruimte om uw scootmobiel
veilig te stallen, een scootmobielberging is dan
de oplossing. Het is een praktische behuizing
die optimale bescherming geeft voor ieder type
scootmobiel, driewielfiets of bijvoorbeeld een tandem.
Scootmobielberging
Voor mindervaliden is een scootmobiel, een driewielfiets
of bijvoorbeeld een tandem onmisbaar. Vaak is de
bergruimte ontoereikend om uw vervoermiddel veilig
te stallen. Binnen is er te weinig ruimte en buiten is
een scootmobiel blootgesteld aan de weersomstandigheden. Met daarnaast het risico op beschadigingen en
de mogelijkheid dat uw vervoermiddel gestolen wordt.

U kunt
gemakkelijk in- en
uitrijden en er is
voldoende ruimte om
uw vervoersmiddel
te bereiken

In opdracht van de gemeente gaan zorginstellingen,
woningbouwcorporaties, installatie- of bouwbedrijven
de benodigde aanpassingen uitvoeren. Wij zorgen dan
voor een veilige stallingsoplossing van de scootmobiel
of ander vervoermiddel. Ook kunt u zelf als scootmobieleigenaar contact met ons opnemen. Er zijn standaard
oplossingen, maar ook maatwerk is mogelijk. Met onze
ervaring geven wij u graag een passend plaatsingsadvies.

Eenvoudige bediening
De automatische deur gaat
soepel open en dicht door een
handzame afstandsbediening.
Uw scootmobiel is veilig
opgeborgen zodra de deur
geheel omlaag is.

Oplaadpunt
In de scootmobielberging is
een stopcontact aanwezig en
een plateau om de acculader
van uw scootmobiel op te
plaatsen. Zo kunt u altijd met
een volle accu weer op weg.

Elk formaat
mogelijk
Voor elke scootmobiel of driewielfiets
is er een geschikte stalling. Voor iedere
voorziening een passende oplossing.
Zelfs voor 2 scootmobielen naast elkaar.

Kleur
Standaard is de scootmobielberging groen RAL 6005.
Op aanvraag is elke RAL
kleur leverbaar.

Brandpreventie

Verlichting

Bodem

De berging is brandveilig dankzij
het aerosol blussysteem. Een
beginnende accubrand wordt
binnen 20 seconden gedoofd.
Het blussysteem is (als optie)
installeerbaar op al onze
stallingen.

De LED lamp met bewegingsmelder en schemerschakelaar
kan als extra optie een uitkomst
bieden wanneer de berging op
een donkere plaats staat.

Het is mogelijk om een bodem
in uw berging te plaatsen.
Deze extra optie bestaat uit
een antislip oprijplaat met
een watervaste bodemplaat.
Met deze bodem blijft
vervuiling beperkt.

Weten wat wij voor u
kunnen betekenen?
Vraag vrijblijvend
een adviesgesprek aan

“Een veel gehoord probleem is de beperkte stallingsmogelijkheid in een wooncomplex. Als huurders hun
woning betrekken, staan zij er vaak niet bij stil dat het met
hun gezondheid in de komende jaren achteruit kan gaan.
Vanwege de brandveiligheid mag een scootmobiel niet
op de galerij of in een doorgang worden geplaatst.
Vaak heeft een bewoner in de kelder wel een aparte
ruimte voor het opslaan van persoonlijke spullen.
Maar deze ruimte is meestal niet geschikt voor het stallen
van een scootmobiel. Daarbij zien we regelmatig dat de
helling naar deze ruimte te stijl is”, aldus de beheerder
van een woningbouwcorporatie.

MAATWERKOPLOSSING EN SERVICE
Door samenwerking met de gemeente, kon een
parkeerplaats worden verlegd. En met een korte
doorlooptijd, de bestrating op de binnenplaats van
het complex. Zo ontstond ruimte voor een bredere
scootmobielberging, aangepast in passende kleur.
Plus mogelijkheid voor stallingswensen van andere
bewoners. Een praktische maatwerkoplossing!

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan.
www.scootmobielberging.nl
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Service
24/7 bereikbaar
Whatsapp ons direct
Tel. 06 - 14 71 50 53

