
Nola Produkter Seagull

Seagull
Cykeltak

KRISTOFER HANSÉN

Seagull är ett tåligt cykeltak, elegant utformat med en siluett i form av en fågel.

Cykeltaket finns både som enkelt- och dubbelriktat i tre standardlängder, med eller

utan gavel- och bakstycken i härdat glas. Taket kan fås i en grövre dimensionerad

konstruktion för hårt utsatta miljöer. Seagull cykeltak levereras med Goggle-

hjulhållare eller Goggle-cykelbåge för ramlåsning. Att montera Seagull enligt

anvisning är mycket viktigt för ett bra slutresultat, se monteringsanvisning där även

video ligger.

Seagull är miljöbedömd via Byggvarubedömningen och SundaHus samt anpassat

för att klara snözon 3.

Certifieringar

https://nola.se/
https://nola.se/produkter/
https://www.byggvarubedomningen.se/
https://www.sundahus.se/
https://nola.se/
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Mått och vikt Längd: 4,4 m 6,4 m alternativt 8,4 m 

Höjd: 2,1 m 

Djup: Enkelriktat 2 m, dubbelriktat 2,5 m

Se monteringsanvisning för fler mått.

Material Elförzinkat och pulverlackerat stål. 

Polykarbonat.

Huvudstolpe: 114 x 5mm. Takföljare: 60 x

3 ,6 mm. Följarrör till hjulhållare: 76,1 x 2

mm. Takstolar: 6 mm laserskuret stål.

Tak: 4 mm polykarbonatplast. Taklist

specialprofil: Ø 30 mm i

naturanodiserad aluminium. Allt stål är

elförzinkat, polyesterpulverlackerat svart

RAL 9005, glans 20-30. Andra färger

inom RAL-systemet går att få mot extra

kostnad. Alla fästdetaljer är rostfria.

Konstruktion beräknad enligt Eurokod

enligt snözon 3 och normal vindlast.

Tillval mot extra kostnad: Gavel och

bakstycke: 6 mm härdat glas.

Glashållare: gjuten zink.



Standardfärger RAL 9005

Artikelnummer Ö60-30 Seagull 2

enkelriktat inkl

goggle 10 platser

4,4 m

Ö60-32 Seagull 2

enkelriktat inkl

goggle 15 platser

6,4 m

Ö60-34LM Seagull 2

enkelriktat inkl

goggle 20 platser

8,4 m

Ö60-31 Seagull 2 dubbelt

inkl goggle 20

platser 4,4 m

Ö60-33 Seagull 2 dubbelt

inkl goggle 30

platser 6,4 m

Ö60-35L Seagull 2 dubbel

inkl goggle 40

platser 8,4 m

B11-06 Startkostnad för

pulverlackering av

stål i en annan

färg än standard

Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer



N för: anger att stolpflänsen bultas mot

betongfundament med överkant i

markyta. 

M för anger att stolpflänsen bultas mot

betongfundament med ovankant 230

mm under färdig markyta. Stolpen är

förlängd 200 mm under mark. 

C för valfri kulör på stål. 

R för Cykelhållare med ramlås. 

Exemple: Ö60-30LN/C stål valfri kulör 

Ö60-30LMR/C cykelhållare med ramlås

och valfri kulör

Montering och fastsättning
Levereras i byggsats för slutmontering

på plats. Seagull cykelhus är den första

produkt som vi har försett med en visuell

monteringsanvisning. Att montera

Seagull enligt anvisning är mycket

viktigt för ett bra slutresultat. 

Se monteringsanvisning alternativt

video. https://vimeo.com/131658139 

Bultas mot platsgjutet fundament.

Anpassat för snözon 3.

Skötsel och underhåll Lacken bättras med alkydfärg vid behov.

Pulverlack kan beställas på sprayflaska.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

Varianter Dubbel alternativt enkelriktat. 

Levereras med Goggle hjulhållare

alternativt med Goggle cykelbåge för

ramlåsning.

https://nola.se/site/assets/files/1355/nola-skotsel-och-underhall2021.pdf




Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Skicka

Kontakt

Huvudkontor Stockholm

 

Säljkontor/Showroom Malmö

 

https://www.facebook.com/NolaUrbanFurniture
https://se.pinterest.com/nola0141/
https://www.instagram.com/nola_urban_furniture/


Nola Industrier AB 
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Repslagargatan 15b 
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Tel: 08-702 1960  

Fax: 08-702 1962  
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