
Interaktiivinen 
esite

Paina hiirellä missä tahansa 
esitettä ja pääset suoraan cyklos.
fi tuotesivuille, tuotesivuilla on aina 

viimeiset ja päivitetyt tiedot.

LIGHT 

https://www.cyklos.se/fi/produkt/pyorakatos-light-saasuojana-polkupyorille-tai-latausasemana-autoille/


Cyklos AB    

LIGHT
LIGHT katos pyörätelineillä tai kaksikerrostelineillä. Viimeistellyt yksityiskohdat lasimaisuudesta, 
kartiomaiset kattotuolit, yksityiskohdat ruostumattomasta teräksestä sekä integroitu led-valaistus 
luo modernin ja tyylikkään ratkaisun julkiseen ympäristöön pohjoismaissa. 

SUOJA 
- Moderni ja vahva teräsrakenne, joka asettaa toimivuutta ja muotoilua kokrealle.
- Vankka ja UV-kestävä katos, läpinäkyvä polykarbonaatti katos harmaansävyisenä.
- Katos ilman päätytolppaa, hyvä ja esteetön pääsy katoksen alle.

MAHDOLLISUUDET
- Kaksi korkeutta, yksi- tai kaksipuolisena. Korkea malli sopii suoraan meidän 2-kerrostelineemme kanssa.
- Suosittelemme DELTA pyörätelineen kanssa, suora sopivuus kk 500/600mm tai meidän muut pyörätelineet.
- Integroitu LED-valaistus lisävarusteena.

(LIGHT 2-kerros sopii kaksikerrostelineelle OPTIMA)

LISÄVARUSTEET
- Vesikouru
- LED-valaistus, integroitu katoksen rakenteeseen, 3000/4000K

KIINNITYS
Vaihtoehto 1 – Betoniperustus
Vaihtoehto 2 – Paikan päällä valettu betonilaatta 

MATERIAALI
- Kattotuolit ja runko terästä.
- 8mm savunharmaa plexikatos, PK, läpinäkyvä ja lasimainen.
- Katoksen listat ja vesikouru, ruostumaton teräs.  Suojapellit pulverimaalattu/sinkittyä alumiinia 

- Kuumasinkitty
- Pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiosävy musta RAL 9005.
- Kuumasinkitty + Pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiosävy musta RAL 9005. 

LISÄTIETOJA
BIM-objektit, DWG:t, hinnastot, suunnittelu tekstit, piirustukset, kuvia, vieraile sivuilla cyklos.se/fi/kirjaudu-sisaan-arkkitehtipalveluun/ 
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TUOTENUMERO        MALLI KATOKSEN PITUUS   K/K KATOS       SOPII PYÖRÄTELINEELLÄ K/K MM                        PP MÄÄRÄ

313654       Vakio                     LIGHT 1. osa – yksi-/kaksipuolinen   4m   8/16

313668       Vakio                     LIGHT jatko-osa - yksi-/ kaksipuolinen   4m   k/k 500 8/16

            

313653       Vakio                     LIGHT 1. osa – yksi-/kaksipuolinen   3m    5/10

313667       Vakio                     LIGHT jatko-osa - yksi-/ kaksipuolinen   3m   k/k 600 5/10

     

313666       2-kerros                LIGHT 1. osa – yksi-/kaksipuolinen   4m   

313670       2-kerros                LIGHT jatko-osa - yksi-/ kaksipuolinen      4m  k/k 375/400/500              18, 16, 12 / 36, 32, 24 

           

313665       2-kerros                LIGHT 1. osa – yksi-/kaksipuolinen   3m   

313669       2-kerros                LIGHT jatko-osa - yksi-/ kaksipuolinen   3m  k/k 375/400/500              12, 12, 8 / 24, 24, 16 
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