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a brand

Semi Vertical Bike Rack är en smidig lösning för platseffektiv förvaring av cyklar i 
förråd, källare och cykelgarage. Cykelställen passar ypperligt i utrymmen som har 
lågt i tak, det behövs endast en takhöjd om 1900 mm.

Semi Vertical Bike Rack finns både som enkel- och dubbelsidig cykelparkering. 
Hög och låg modell kan kombineras och nivåskillnaden gör att många cyklar 
får plats på en relativt liten yta. Cykelställets skenor monteras individuellt var för 
sig, alternativt monteras de i ett ramverk som kundanpassas utifrån utrymmets 
förutsättningar. Cyklar står stadigt uppställda i skenor, med bra stöd för både 
fram- och bakhjul. Bygel för säker fastlåsning av ram och hjul ingår som standard.
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EGENSKAPER & FÖRDELAR
- Platseffektiv parkeringslösning.
- Behöver endast en takhöjd om 1900 mm.
- Säker uppställning med ramlåsningsbygel.

MATERIAL & UTFÖRANDE
Stål. Förzinkat alternativt pulverlackerat.

FÄRG 
Skena: RAL 3020 Trafikröd

MÅTT
Höjd: 1829 mm. 
Lägsta rekommenderad takhöjd 1900 mm.
Djup: 1143 mm
Avstånd hjulhållare c/c 350 mm, 400 mm.

ANTAL PLATSER: 
1 cykel per skena. 

VARIANT 
Enkelsidig, Dubbelsidig, Hög, Låg

FASTSÄTTNING
Fastbultning mot golv och vägg.

FUNKTION 
Hjulhållare, Ramlåsning

DESIGN 
Cyclehoop
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Tillbehör: Ramlåsningsbygel
Rekommenderas för bästa säkerhet.

Lägsta möjliga takhöjd för cykelställ.
Cykelställ kan väggmonteras mot släta väggar.

Vi rekommenderar ett 
minsta avstånd av 2 meter 
mellan cykelställen så att 

det finns tillräckligt utrymme 
för att manövrera cykel i/ur 

stället.

Semi Vertical Bike Rack
(enkelsidig parkering)

Semi Vertical Bike Rack (X-rack)
(dubbelsidig parkering)

Rekommenderat avstånd 
mellan varje cykel är 350 mm.
Avståndet kan minskas ned till
305 mm för trängre utrymmen.

Minst 300 mm avstånd 
rekommenderas mellan vägg 

och närmaste cykel.

Rekommenderat avstånd 
mellan varje cykel är 400 mm.
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HÖG modell med ramverk
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LÅG modell med ramverk

HÖG modell med ramverk LÅG modell med ramverk


