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CS cykelställ är en funktionell och ekonomisk lösning som skapar god ordning på 
cykelparkeringen. Kraftiga rundrörsbågar avdelar cykelplatser och underlättar 
säker fastlåsning av cykelram och hjul. Hjulhållarna som passar alla däcktyper ger 
tillsammans med rundrörsbågar ett bra stöd till den parkerade cykeln. 
Stabil konstruktion i hållbart varmförzinkat stål med pulverlackering som alternativ 
och kompletterande ytbehandling.
Cykelstället CS är populärt vid skolor, företag, resecentrum och andra miljöer där det 
krävs säker cykelparkering.
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– Bra stöldskydd genom att man kan låsa fast cykelram och hjul på ett bra sätt vid cykelstället.
– Utrymmesbesparande cykelparkering.
– Utformning och funktion som skapar god ordning på cykelparkeringen.
– Enkel- och dubbelsidig cykelparkering
– Fristående, med möjlighet till fastbultning mot mark.

MATERIAL & UTFÖRANDE
Stål. Varmförzinkat alternativt 
varmförzinkat och pulverlackerat.

FÄRG
Se färginformation för produkt på
www.smekabcitylife.se

MÅTT
Bredd: Avstånd hjulhållare c/c 480 mm 
(enkelsidig), c/c 240 mm (dubbelsidig)
Höjd: 724 mm
Längd: 2396 mm

ANTAL CYKELPLATSER
5 platser Enkelsidig Hjulhållare c/c 480 mm
 10 platser Dubbelsidig Hjulhållare c/c 240 mm

VARIANTER
Enkelsidig, dubbelsidig

FASTSÄTTNING
Fristående, med möjlighet till fastbultning mot 
mark.

FUNKTION
Hjulhållare, Ramlåsning

RELATERADE PRODUKTER 
HL cykelställ

DESIGN
Smekab

CS med 10 cykelplatser
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CS med 5 cykelplatser
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Standard RAL-kulörer Smekab Citylife giltig fr o m 2018.05.01

CORTEN   

Färgpaletten innehåller utvalda kulörer som kan appliceras som pulverlackering på 
större delen av vårt sortiment. Se produktsidor på www.smekabcitylife.se för information 
om de kulörer och färgpaletter som vi rekommenderar för respektive produkt.

Önskas andra kulörer?
Vi offererar naturligtvis även övriga RAL- och NCS-kulörer.

Notera att färger som visas på skärm och utskrifter kan skilja sig från verkligheten.


