
Informatie plaatsing outdoor kiosken
Mochten er verdere vragen en/
of opmerkingen zijn dan kunt 
u ons bereiken middels onder-
staande gegevens:

Ap-art B.V./diz informatiezuilen 
Platinastraat 42 
2718 RZ Zoetermeer 
T: +31 (0)79 -362 40 40 
F: +31 (0)79 -362 20 90 
E: info@diz.nl 
W: www.diz.nl

DISCLAIMER
Aan de informatie in deze fl yer 
kunnen geen rechten worden 
ontleend.

1. Locatie en ligging
Voor een optimale werking en het bediengemak van een 
outdoor kiosk is de locatie ten opzichte van de stand van 
de zon belangrijk. Wij raden aan om de zuil met de monitor 
richting het noorden te plaatsen.
Indien dit niet mogelijk is, dan raden wij aan zoveel mogelijk 
de noordelijke richting te handhaven. De reden hiervoor is 
de betere afl eesbaarheid van de monitor en de beperking 
van warmteophoping in de zuil.

2. Graafwerkzaamheden
Eventuele bestrating verwijderen en het gat voor het 
fundatieblok graven.

3. Bekabeling
Op de desbetreff ende locatie dient minimaal 3 meter kabel 
(230V, data, etc.) aan overlengte te liggen. 
Bekabeling met mantelbuis door het fundatieblok voeren. 
Tevens dient er een getest randaarde contactpunt aanwezig 
te zijn.
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5. Bereikbaarheid
De locatie moet bereikbaar zijn met een middelgrote vracht-
wagen met laadkraan. De reikwijdte van de laadkraan is niet 
groter dan 4 meter buiten de vrachtwagen, ervan uitgaand 
dat de zuil niet overkapt komt te staan. Eventuele (verkeers)
beperkingen dienen vooraf te worden doorgegeven.

4. Fundatie
De locatie dient een draagkrachtige ondergrond te hebben 
waarop de zuil door middel van ankers kan worden beves-
tigd. Voor productspecifi eke informatie kunt u altijd contact 
met ons opnemen.
De bovenkant van deze fundatie dient ongeveer op de 
hoogte van het maaiveld te liggen en maximaal 150mm on-
der het maaiveld. Onze zuilen hebben een gebruikshoogte 
gebaseerd op niveau maaiveld. 
Indien gewenst kunnen wij zorg dragen voor een fundatie-
blok, hiervoor kunt u contact met onze salesafdeling 
opnemen.
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