
Nola Produkter Sirius

Sirius
Cykelhus

BERNT FRÖDERBERG

Sirius cykelhus är ett rejält, praktiskt och låsbart hus i stål för cirka 15 cyklar. Ett

vackert cykelhus som kan byggas ut modulärt i större format, där takhöjden i viss

mån kan justeras. Cykelhuset kan levereras i olika kulörer och utföranden. Kontakta

gärna oss på Nola eller se produktbladet för mer information.

Certifieringar

Mått och vikt Längd: 6,9 m 

Bredd: 3,5 m 

Höjd: 2,45 m

https://nola.se/
https://nola.se/produkter/
https://nola.se/


Cykelhuset har 2 dörrar placerad på

respektive kortsida. 

Mått spaljéer:  

(C-C mått stolpar) C-C 99 cm, C-C 150

cm,  

C-C 190 cm, C-C 220 cm.  

Dörr: C-C 99 cm.  

Spaljéhöjd 159 cm. 

Taklutningen är som regel alltid 4

grader. 

Taket måste kompletteras med en

ytterligare takbeläggning.  

Tak 21 mm plywood inkl. underlagspapp

ingår men detta ger inget fullgott skydd

utan måste kompletteras med falsat

plåttak, täckpapp eller dylikt. 

Hängrännor och täckplåtar för

vindskivor ingår inte heller i leveransen.

Huset kan beställas förberett för

låskista. 

Det går också att få Cykeltak Sirius i

andra storlekar än standard och taket

förberett för Sedum.

Material Elförzinkat och pulverlackerat stål. 

Täcklaserad furu.

Standardfärger RAL 9005 NCS S 3005-Y50R

Gris 2900 Sablé

Artikelnummer Ö70-30 Sirius Cykelhus 6,9

x 3,5 m, 2 dörrar

B11-06 Startkostnad för

pulverlackering av

stål i en annan

färg än standard

Välj en RAL kulör



B11-07 Startkostnad för

målning av trä i en

annan färg än

standard Välj en

NCS kulör, vill man

ha samma kulör på

både stål och trä

välj RAL kulör för

båda

Anges efter artikelnummer

S för svart RAL 9005. 

A för antracit Gris 2900 Sablé. 

C för valfri kulör, mot standardkostnad.

Montering och fastsättning
Stolparna och spaljéerna skruvas ihop

på plats. Trä kommer i färdigkapade

delar och monteras på plats. 

Stolparna är förlängda 495 mm för

nedjutnng i mark. Den förlängda stolpen

passar i ett vanligt lyktstolpsfundament.

Önskas stolpar för fastbultning ovan

mark, kontakta Nola.

Skötsel och underhåll Stål och målade snickerier bättras med

alkydfärg. Pulverlack går att beställa på

sprayflaska. 

Täcklaserad furu bättringsmålas med

vattenbaserad utomhusfärg. T ex

Beckers eller Jotun. För Teknos heter den

Aqua 40.  

Det är viktigt att ni grundmålar om det

har slitits bort grundfärg och träet är

öppet. Bryt färgen i den NCS kulör som

ni köpt möbler i. Glansen ska vara 30.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

Varianter Cykelhuset ingår I system utblick där

man också hittar Sirius

Spaljéer, lusthusen Orion och Lyran

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


p j , y

samt pergolorna Andromeda, Pegasus,

Gemini och Stora Björn.

Karaktär Sirius är ett cykelhus som går att få i fler

storlekar än standard. Det är stabilt,

rejält och genomsiktligt för ökad

trygghet.



Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Skicka

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


Kontakt

Huvudkontor Stockholm

 

Nola Industrier AB 

Box 17701  

Repslagargatan 15b 

118 93 Stockholm 

Tel: 08-702 1960  

Fax: 08-702 1962  

headoffice@nola.se

 

 

Säljkontor/Showroom Malmö

 

Nola Industrier AB 

Neptunigatan 74 

211 18 Malmö 

Tel: 040 171 190

mailto:%20headoffice@nola.se

