
Interaktiivinen 
esite

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

viimeiset ja päivitetyt tiedot.

KAPPA

https://www.cyklos.se/fi/produkt/pyorakatos-kappa/


Cyklos AB    

KAPPA
Sääsuoja KAPPA on suosittu malli julkisessa ympäristössä. Katos luo yhdessä DELTA 
pyörätelineen kanssa asiallisen sekä yhtenäisen pyöräpysäköinnin, avoimuutta, turvallisuutta 
ja hyvää järjestystä. Yhtenäinen muotoilu ja modulaarisuus kasipuolisella YPSILON 
pyöräkatoksella.

SUOJA 
- Ilmava ja valoisa rakennelma ilman päätytolppaa takaa turvallisuutta sekä suojaa pyörän koko pituudeltaan pyöräkatoksen 

alla.
- Valmis katosrakennelma, kattotuolit sekä katoksen kehys toimitetaan valmiina, nopea asennus.
- Laadukas ja toimiva rakennelma, kokemusta käytön sekä laadun kanssa, helppo käyttää ja sopii kaikille polkupyörille.
- Läpinäkyvä ja UV-kestosuojattu kennomuovi antaa polkupyörälle hyvän suojan vesi- ja lumisateella.

MAHDOLLISUUDET 
- Suosittelemme DELTA pyörätelineen kanssa, suora sopivuus k/k 500/600mm mitoilla.
- Ilkivallalta suojaava LED-valaistus lisävarusteena sekä valmiit betoniperustukset.
- Viherkatos mahdollisuus, esivalmistettu rakenne.

KIINNITYS
Vaihtoehto 1 – Betoniperusta
Vaihtoehto 2 - Paikan päällä valettu betonilaatta

MATERIAALI
Tolpat ja katon runko ovat terästä. Kattomateriaali on UV-kestosuojattua 10mm kennomuovia.
-  Kuumasinkitty
-  Pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiosävynä musta RAL 9005.
-  Kuumasinkitty ja pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiosävy musta RAL 9005

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

  Muovi         Viherkatos

300745  313043 Cyklos KAPPA 4,5m 4m   8

300726  312684 Cyklos KAPPA 8,5m 4m   k/k 500 16

     + 4m j.n.e. 4m     +8 paikkaa j.n.e.

       

311998  312678 Cyklos KAPPA 5,5m 5m    10

311870  312690 Cyklos KAPPA 10,5m 5m   k/k 500 20

     + 5m j.n.e. 5m    +10 paikkaa j.n.e.

313375  Viherkatos ei mahdollista Cyklos KAPPA 5,3m 4,8m   8

313376  Viherkatos ei mahdollista Cyklos KAPPA 10,1m 4,8m  k/k 600 16

     + 4,8m j.n.e. 4,8m   +8 paikkaa j.n.e.
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