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Cyklos AB    

LINK
LINK cykelgarage triggar impulsen att välja cykeln framför andra färdmedel. 
Byggnaden sticker ut med sin raka, nätta och stilrena design. Invändiga 
spotlights tillsammans med glaspartierna och den tydliga takprofilen 
vägleder cyklisten och marknadsför cykelparkeringen oavsett var LINK 
placeras i det offentliga rummet. Den luftiga innemiljön utan innerstolpar ger 
också stor tillgänglighet och användarvänlighet för cyklisten.
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FORM & FUNKTION

- Automatisk skjutdörr.

- Transparent konstruktion med glaspartier av personsäkert glas – tåligt och lätt att rengöra.

- Invändig LED-belysning för ökad trygghet och säkerhet. 

- Byggnad utan innerstolpar för hög tillgänglighet och användarvänlighet.

- Helt tät konstruktion vilket hindrar löv och skräp från att komma in i garaget. Behov av underhåll minskar.

MÖJLIGHETER

- Tak finns som solid polykarbonat (PC), plåttak eller förberedd för sedum (Max belastning 0,5 kN/m²).

- Går att kombinera med solcellsanläggning på taket. 

- Rekommenderas med Cyklos cykelställ DELTA eller tvåvåningsställ OPTIMA. LINK kan givetvis kombineras med våra övriga 
cykelställ och pollare. 

- Går att koppla access med kollektivtrafik-kort eller dylikt via Thinktrains tjänst Låst cykelgarage. Thinktrain tar hand om 
kundsupport, hantering av IT-system och administration av passerkort.

- Innerhöjden i garaget (2,8m) är anpassad för tvåvåningställ.

- Innertak finns som tillval. 

ART. NR

421701 Cyklos LINK bredd 6,3m 

421702 Cyklos LINK bredd 8m 

Garagets längd är valfri förlängning i 1,6/2m-moduler beroende på snözon.

FÖRANKRING

Platsgjuten betongplatta

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

- Varmförzinkat + pulverlack i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005. Stolpar och takram i stål. 

LINK är godkänt enligt SundaHus och Byggvarubedömningen®, miljöcertifiering för hållbart och långsiktigt byggande.

MER INFORMATION

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

DESIGN: Cyklos 
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