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Cyklos AB    

KAPPA
Näyttävä polkupyöräkatos jonka valoisuus ja käytännöllisyys tekevät sääsuojasta ihanteellisen 
ratkaisun varsinkin julkisiin pihapiireihin. Ensisijaisesti KAPPA on tarkoitettu suojaamaan 
polkupyöriä, mutta se toimii suojana myös lastenvaunuille ja mopoille. Katoksella on paljon 
erilaisia mahdollisuuksia kuten modulaarisuus, pintakäsittelyt ja värivaihtoehdot, pyörätelineet, 
valaistus, maksaruohokatos jne. KAPPA katoksella on yhtenäinen muotoilu ja modulaarisuus 
kaksipuolisen YPSILON pyöräkatoksen kanssa.

Suoja
Tukeva ja toimiva rakenne, jonka laatu on todettu erinomaiseksi. Yksipuolinen katos, katoksesta löytyy myös kaksipuolinen 

malli nimeltään YPSILON. Muotoilu sopii hyvin monenlaisiin ympäristöihin. Läpinäkyvä ja UV-kestosuojattu kennomuovi antaa 
pyörille hyvän suojan vesi- ja lumisateelta. Antaa hyvän sääsuojan ja on helppokäyttöinen. Tilava ja ilmava kokonaisuus, ei 
häiritseviä tukipilareita katoksen etureunoissa.

Mahdollisuudet
Tähän suosittelemme DELTA-telinettämme. Yhteensopiva myös kaikkien muiden telineidemme sekä pollarien kanssa, paitsi 

kaksikerroksisen. Kaksikerroksisen telineen kanssa suosittelemme Cyklos LIGHT-katostamme.Ilkivallalta suojaava (LED) 
valaistus ja betonijalustat voidaan tilata lisävarusteiksi. Katos voidaan myös valmistaa viherkatoksella (maksaruohokatos).

Sertifioinnit
Pyöräkatos KAPPA noudattaa EU:n-rakennustuoteasetuksia.
Katokset ja tallit ovat CE-merkittyjä EN 1090-1:2009 A1:2011 mukaan.

Kiinnitys
Vaihtoehto. 1 – Betoniperusta
Vaihtoehto. 2  – Betonilaatta (paikan päällä valu)

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
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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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