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Cykeltaket är ritat för det danska gymnasiet i Schleswig (norra Tyskland). Det är uppbyggt som moduler 

vilket man kan tillpassa längd efter projekt. 

En sektion är: bredd 2400 x djup 2400 x höjd 2100 mm, vilket är en gavel inklusive en sektion tak. Man kan 

göra taket så långt man vill efter dessa mått, och avlutar önskad längd med en ändgavel. 

1. PRODUKT BESKRIVNING 

 

MATERIALET 

Den bärande delen av cykeltaket är tillverkat av stål som metalliseras och sedan pulverlackeras i önskad 
färg. Glasskivorna i taket är dubbel laminerade och härdade med hög belastning klass, minst 250 kg per m2. 
Glaset levereras som standard med en svag ton för diffusering av ljuset. 
 
Stål kvalité : T- S235/S275 JR 70/70/8mm T70  och  T- S235/S275 JR 100/100/11mm T100 
Glas : SGG bioclean. Rengörs med hjälp av solens UV-strålning och regnvatten. 
Bultar och muttrar (M8 och M16) av rostfri stål. 
Mellanläggsbrickor och lister är av neoprengummi. 
 
vikt 

En sektion väger ca 500 kg 

mått 

L 2500x B 2500 x H 2100 mm. 
 
montering 

Cykeltaket monteras 900mm under markyta i jordfuktig betong . Se monterings dokument med ritningar 

för mer information. Man kan även skruva fast direkt i beläggning med hjälp av fot plattor. 

2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLLNING 

    

Rengöring och  
rengöringsmetoder 

SGG Bioclean glas förbli rent längre än vanligt glas, dock inte helt 
underhållsfritt. Vid behov, tvätta glaset med mjukt och rent vatten, med hjälp 
av en ren trasa eller svamp. Om hårt vatten, använd en liten mängd 
diskmedel. Det går även bra med vanligt milt fönsterputsmedel.  
Undvik att glaset blir repat. 

 
Underhållnings 
instruktioner och 
intervaller 

 
Stål ramen har ingen underhållning förutom att man kan bättre på målningen 
efter ca 10 år eller vid behov. Regelbunden  
 
Kontroll och justering av konstruktionen bör göras för god funktion och lång 
livslängd.  
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3. EMISSION OCH MILJÖPÅVERKNING 

Miljödeklaration Denna produkt är accepterad av Byggvarubedömningen. 
 

4. VIKTIGA FAROR 

  Inga speciella faror vid normal användning av denna produkt. 

5. FÖRPACKNINGS MATERIAL FRÅN GH FORM 

  Se också www.ghform.dk 

6. AVFALLS BEHANDLING 

  Stål och glas ska tas till återvinningscenter  Avfallskoder  17 04  och  16 01 20 
  Neopren gummi  Avfallskod 19 12 04 
 

7. TEKNISK SERVICE 

 

DANMARK 

Handels namn Cykeltak 
Producent GH form AS 
Organisationsnummer DK75193416 
Adress Bækgårdsvej 64 
Postnummer och ort DK 4140 Borup 
Telefon +45 59440990 
E-post mail@ghform.dk 
Internet adress www.ghform.dk 
Kontakt person Christian Wolff-Petersen 

 
 

 


