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Cyklos AB    

LIGHT
Cykeltaket LIGHT är vår premium-modell när det kommer till cykeltak. Här har vi 
tryckt in allt som skapar en trevlig plats för cykel och cyklist. Tak i solid och UV-
beständig polykarbonat i grårök som ger en känsla av glas. Robust konstruktion i stål 
för tuff utemiljö. Inga ytterstolpar för bästa framkomlighet. LIGHT fungerar också över 
laddningsstationer för elbilar, sittbänkar eller väntplatser.

SKYDD
- Modern och robust konstruktion som sätter funktion och form i första rummet. 
- Solid och UV-beständig polykarbonat (PC) i grårök.
- Väderskyddet saknar ytterstolpar för bästa framkomlighet.

MÖJLIGHETER
- Finns i två olika höjder, i både enkel- och dubbelsidigt utförande. Den högre varianten är utformad för att passa till vårt 2-våningsställ.
I dubbelsidigt utförande sätts taken rygg-mot-rygg.
- Cykeltaket rekommenderas i kombination med cykelstället DELTA eller 2-våningsstället OPTIMA.
- Integrerad LED-belysning (Inbyggd i taket) och anpassade betongfundament finns som tillval.

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

      

313654  Standard LIGHT första sektion enkel/dubbel  4m            c/c 500  8/16 

313668  Standard LIGHT förlängning enkel/dubbel  4m              8/16

       

313653  Standard LIGHT första sektion enkel/dubbel  3m            c/c 600  5/10

313667  Standard LIGHT förlängning enkel/dubbel  3m   5/10

 

313666  2-vån LIGHT första sektion enkel/dubbel  4m            c/c 375,400,500     18,16,12 / 36,32,24

313670  2-vån LIGHT förlängning enkel/dubbel  4m

 

313665  2-vån LIGHT första sektion enkel/dubbel  3m            c/c 375,400,500      12,12,8 / 24,24,16

313669  2-vån LIGHT förlängning enkel/dubbel  3m

 

(LIGHT 2-vån passar till tvåvåningsställ OPTIMA) 
 

TILLVAL
- Anpassad hängränna
- Inegrerad LED-belysning
- Anpassade betongfundament

FÖRANKRING
Betongfundament (Art. nr. 300601)
(Kan också levereras utan betongfundament om man vill förankra i egen betongplatta)

MATERIAL
Alt 1. – Varmförzinkat.
Alt 2. – Pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.
Alt 3. – Varmförzinkat + pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.

Stolpar och takstomme i stål. Takbeläggning av UV-beständig PC Solid 8mm Grårök. Taklister i rostfritt stål. 
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