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YPSILON
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Cyklos AB    

YPSILON
YPSILON är ett cykeltak som möjliggör effektiv dubbelparkering. Designad för att 
smälta in i många olika miljöer och populär för sitt goda ljusinsläpp. Går att kombinera 
med DELTA cykelställ men även cykelpollare som BETA och OMEGA. Samma design 
och modultänk som den enkelsidiga KAPPA.

SKYDD

- 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.

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

MÖJLIGHETER

- Rekommenderas med cykelstället DELTA, måttanpassade för cykeltak i c/c mått för bygel 500, 600 och 700mm.

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

- Förberett för sedum. (Max belastning 0,5 kN/m²). Takränna finns som tillval.

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

  Plast         Sedum

313357  313361 Cyklos YPSILON 4,5m 4m   16

313331  313362 Cyklos YPSILON 8,5m 4m   c/c 500 32

     +4m o.s.v. 4m     +16 platser o.s.v.

       

313347  313366 Cyklos YPSILON 5,5m 5m    20

313359  313364 Cyklos YPSILON 10,5m 5m   c/c 500 40

     +5m o.s.v. 5m    +20 platser o.s.v.

 

313305  Sedum ej möjligt Cyklos YPSILON 5,3m 4,8m   16

313306  Sedum ej möjligt Cyklos YPSILON 10,1m 4,8m  c/c 600 32

     +4,8m o.s.v. 4,8m   +16 platser o.s.v.

 

313514  Sedum ej möjligt Cyklos YPSILON 6m 5,6m   16

313515  Sedum ej möjligt Cyklos YPSILON 11,7m 5,6m  c/c 700 32

313516  Sedum ej möjligt Cyklos YPSILON 17,3m 5,6m   48

   +5,6m o.s.v. 5,6m   +16 platser o.s.v.

FÖRANKRING

Alt. 1 – Betongfundament

Alt. 2 – Platsgjuten betongplatta

MATERIAL

- Stolpar och takram i stål. Takbeläggning i 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.

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

Interaktivt 
produktblad

Klicka var som helst i produktbladet 
så kommer du till produktsidan på 

cyklos.se där alltid den senaste och 
mest uppdaterade informationen 

om produkten finns.

https://www.cyklos.se/produkt/dubbelsidigt-cykeltak-ypsilon/

