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DELTA
DELTA är ett modernt cykelställ som skapar en god ordning vid parkeringen samtidigt 
som cyklisten kan låsa fast sin cykel i ramen. Populärt vid resecentrum, hållplatser 
eller andra cykelparkeringar där det krävs en intuitiv, snabb och enkel parkering. 
Utrymmesbesparande vid vinkelmontage. Finns nu även med eluttag för elcyklar.

ANVÄNDARVÄNLIG
- En parkering som alla kan och känner igen. 
- Cykelns framhjul körs in i bygeln och cykeln står stadigt på plats. 
- Parkeringen ger cykeln stöd för att motverka sönderbrutet och skevt framhjul.
- Passar såväl smala som breda däck samt ger ett bra grepp för cykeldäcket. 
- Kombinera udda antal till en sektion, exempelvis 5 och 4 platsers c/c 500mm.

SÄKER 
 - Till skillnad från många standardställ kan cyklisten låsa fast sin cykel i cykelramen.

ORDNING OCH REDA 
- Dess unika utformning och funktion skapar en god ordning kring cykelparkeringen.

ART. NR
Standard c/c 500mm
311885 Cyklos DELTA 2m – 4/8 platser
311884 Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 platser
311813 Cyklos DELTA vägg 2m – 4 platser
311812 Cyklos DELTA vägg 2,5m – 5 platser

Rymligare c/c 600-700mm
312160 Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 platser c/c 600
312161 Cyklos DELTA 3m – 5/10 platser c/c 600 
312162 Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 platser c/c 700

Finns i enkel-, dubbel- och väggmontage. Går att vinkelställa i 45° som standard, höger och vänster. Går att få i halvlack med varmförzin-
kad bygel och varmförzinkad + pulverlackerad ram.

FÖRANKRING
Alt. 1 – Adapter + betongfundament
Alt. 2 – Nedgjutningsrör
Alt. 3 – Betongfundament (slät yta) ovan mark – mobilt

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

DELTA är godkänt enligt SundaHus och Byggvarubedömningen®, miljöcertifieringar av byggvaror för hållbart och långsiktigt byggande.

MER INFORMATION

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