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Cyklos AB    

KAPPA
Väderskyddet KAPPA är ett populärt inslag i det offentliga rummet.Tillsammans med 
cykelstället DELTA skapar det en rationell och fulländad cykelparkering som ger 
tillgänglighet, säkerhet och ordning. Samma design och modultänk som den dubbelsidiga 
YPSILON.
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SKYDD

- Den luftiga och ljusa konstruktionen utan ytterstolpar ger god framkomlighet utan att ge avkall på skydd för hela 
cykelns längd när den står parkerad.

- Färdigmonterade takramar för snabbt montage.

- En stabil och beprövad konstruktion, väl utprovad funktions- och kvalitetsmässigt. 

- Transparant och UV-beständig kanalplast som ger cyklarna ett ordentligt skydd mot regn och snö.

MÖJLIGHETER

- Rekommenderas med cykelstället DELTA.

- Vandalsäker belysning (LED) och anpassade betongfundament finns som tillval.

- Förberett för sedum. (Max belastning 0,5 kN/m²)

   
       ART.NR                          TAKMÅTT C/C TAK        PASSAR CYKELSTÄLL C/C MM                                ANTAL CYKELPL.

  Plast         Sedum

300745  313043 Cyklos KAPPA 4,5m 4m   8

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

     +4m o.s.v. 4m     +8 platser o.s.v.

       

311998  312678 Cyklos KAPPA 5,5m 5m    10

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

     +5m o.s.v. 5m    +10 platser o.s.v.

 

313375  Sedum ej möjligt Cyklos KAPPA 5,3m 4,8m   8

313376  Sedum ej möjligt Cyklos KAPPA 10,1m 4,8m  c/c 600 16

     +4,8m o.s.v. 4,8m   +8 platser o.s.v.

 

312135  Sedum ej möjligt Cyklos KAPPA 6m 5,6m   8

312551  Sedum ej möjligt Cyklos KAPPA 11,7m 5,6m  c/c 700 16

312138  Sedum ej möjligt Cyklos KAPPA 17,3m 5,6m   24

   +5,6m o.s.v. 5,6m   +8 platser o.s.v.

FÖRANKRING

Alt. 1 – Betongfundament

Alt. 2 – Platsgjuten betongplatta

MATERIAL

- Stolpar och takram i stål. Takbeläggning av UV-beständig PC kanalplast 10mm.

- Varmförzinkat. 

- Pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.

- Varmförzinkat + pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005. 

MER INFORMATION

För BIM-objekt, DWG-er, aktuella priser, AMA-texter, ritningar, högupplösta bilder besök cyklos.se/arkitektinloggning.
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