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PARK
Muotoilu on ollut tärkeässä roolissa, kun PARK on kehitetty, iso 
kehitys pyörän säilytykselle.PARK ilmaisee läsnäolonsa tyylikkäästi ja 
luonnollisesti julkisessa tilassa. Pyöreät kulmat sekä leveä katos sopivat 
erinomaisesti ympäristöön jossa halutaan viestiä pyörän säilytyksestä. 
PARK voidaan myös sovitella erilaisiin ympäristöihin värivaihtoehdoilla 
sekä viherkatolla.
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SUOJA

- Tukeva ja tyylikkäästi muotoiltu rakennelma, jonka laatu ja toimivuus on todettu toimivaksi.

- Aaltolevy katoksena antaa hyvän suojan sateelle sekä lumelle. Myös polykarbonaattia, PC.

- Saatavana myös esivalmistettuna viherkatosta varten. 

MAHDOLLISUUDET

- Erilaiset seinämateriaalit ovat: puulistat, perforoitua peltiä sekä plexiseinät (PC).

- PARK voidaan yhdistää kaikilla Cyklos pyörätelineillä, suosittelemme pyörätelinettä DELTA sekä kaksikerrosteline OPTIMA.

- Neljällä seinällä saa lukitun säilytystilan liukuovilla.

- Ilkivallalta suojaava (LED) valaistus ja valmiit betoniperustukset voidaan tilata lisävarusteena.

- Aurinkokennot katoksella.

MODULAARINEN

Osat voidaan yhdistää toisiinsa saadakseen halutun kokonaispituuden. Sisäkorkeus on 2,1m tai 2,8m. Isot projektit, muita pituuksia ja 
ajatuksia, ota yhteyttä niin annamme lisätietoja teidän projektia varten.

                      KATOKSEN PITUUS  K/K KATOS           SOPII PYÖRÄTELINEELLÄ K/K MM                    PP MÄÄRÄ

      Vakio yksipuolinen 2m syvä, korkeus 2,1m 4m            k/k 500 * 8 

      Vakio yksipuolinen 2m syvä, korkeus 2,1m 8m              16 

   + 4m j.n.e.

       

      Vakio kaksipuolinen 4m syvä, korkeus 2,1m 4m            k/k 500 * 16 

      Vakio kaksipuolinen 4m syvä, korkeus 2,1m 8m    32 

   + 4m j.n.e.

          2-kerros, yksipuolinen 2,5m syvä, korkeus 2,8m 4m            k/k 375,400,500 18, 16, 12

          2-kerros, yksipuolinen 2,5m syvä, korkeus 2,8m 8m   36, 32, 24

   + 4m j.n.e.

          2-kerros, kaksipuolinen 2,5m syvä, korkeus 2,8m 4m            k/k 375,400,500 36, 32, 24

          2-kerros, kaksipuolinen 2,5m syvä, korkeus 2,8m 8m   72, 64, 48

   + 4m j.n.e.

* Saatavana myös 3m moduuleissa, esim. k/k mitalle 600mm. 
(PARK 2-kerros sopii kaksikerrostelineelle OPTIMA) 

KIINNITYS

Vaihtoehto 1 - Betoniperustus

Vaihtoehto 2 - Paikan päällä valettu betonilaatta

MATERIAALI

- Pilarit ja katon runko teräksestä. Katos, aaltolevy.

- Kuumasinkitty tai pulverimaalattu tilaajan valitsemalla RAL-sävyllä. Vakiosävynä musta RAL-9005.

- Kuumasinkitys + pulverimaalaus RAL-sävyllä. Vakiosävynä musta RAL-9005.


