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PARK
Designen på PARK är ett kliv i utvecklingen för cykelparkeringar. PARK markerar 
sin närvaro i det offentliga rummet på ett självsäkert och naturligt sätt. De runda 
formerna och den breda takprofilen fungerar utmärkt att exponera mot ytor och 
miljöer där man på ett tydligt sätt vill kommunicera cykelparkering. PARK kan 
också anpassas till den omgivande miljön genom färgval och sedum-tak. 

+46 (0)8 68 40 50 60    info@cyklos.se    www.cyklos.se [2008]

SKYDD 
- En stabil och beprövad konstruktion som är väl utprovad funktions- och kvalitetsmässigt.
- Standardtak är korrugerad plåt som ger ett bra skydd mot regn och snö. Finns även som PC.
- Finns även förberedd för sedum-tak för att skapa ett grönt alternativ. (Max belastning 0,5 kN/m²).

MÖJLIGHETER 
- Det finns olika tillval för väggar till PARK: solid reptålig PC, trä- eller perforerad plåt.
- PARK rekommenderas med DELTA cykelställ eller OPTIMA tvåvåningsställ, men fungerar givertvis med alla våra övriga cykelställ och pollare.
- Stängd parkering finns med skjutdörr. Förberedd för lås. 
- Vandalsäker belysning (LED) och anpassade betongfundament finns som tillval. 
- Går att kombinera med solcellsanläggning på taket.

MÅTT - SEKTIONER 
Sektioner går att kombinera med varandra för att få önskat totalmått. Standard innerhöjd 2,1m och 2,8m. Vid stora projekt, övriga mått, annat 
antal väggar, val av skjutdörr eller andra önskemål – kontakta oss gärna för offert! 

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

        

      Std enkelsidigt djup 2m, höjd 2,1m 4m            c/c 500 * 8 

      Std enkelsidigt djup 2m, höjd 2,1m 8m              16 

   +4m o.s.v.

       

      Std dubbelsidigt djup 4m, höjd 2,1m 4m            c/c 500 * 16 

      Std dubbelsidigt djup 4m, höjd 2,1m 8m    32 

   +4m o.s.v.

          2-vån enkelsidigt djup 2,5m, höjd 2,8m 4m            c/c 375,400,500 18, 16, 12

          2-vån enkelsidigt djup 2,5m, höjd 2,8m 8m   36, 32, 24

   +4m o.s.v.

          2-vån dubbelsidigt djup 2,5m, höjd 2,8m 4m            c/c 375,400,500 36, 32, 24

          2-vån dubbelsidigt djup 2,5m, höjd 2,8m 8m   72, 64, 48

   +4m o.s.v.

* Finns även i 3 meters sektioner för c/c måttet 600mm.

(PARK 2-vån passar till tvåvåningsställ OPTIMA) 

FÖRANKRING  
Alt. 1 – Betongfundament
Alt. 2 – Platsgjuten betongplatta

MATERIAL 
- Stolpar och takkonstruktion i stål.  
- Varmförzinkat.  
- Pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.  
- Varmförzinkat + pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005. 
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