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Cyklos FLOW är ett cykelgarage där klassiska former möter 
modern design i den offentliga miljön. Med sina stora glaspartier 
och runda former fångar den ögat samtidigt som den erbjuder 
cyklisten ett smidigt parkeringsflöde med bästa funktion och 
användarvänlighet. 

Svensktillverkat cykelgarage som bygger vidare på principen 
i Cyklos tidigare väderskydd - med god tillgänglighet utan 
innerstolpar eller andra hinder inne i konstruktionen. Automatisk 
skjutdörr kombinerat med robust och intuitivt cykelställ (ex. DELTA) 
skapar en snabb och pendlarvänlig cykelparkering. 

FORM & FUNKTION
- Cykelgarage med runda hörn och väggar helt i glas - modern design med ett klassiskt snitt.
- Transparent konstruktion med stora glaspartier tillsammans med invändig och utvändig LED-belysning ger en ljus och 

luftig atmosfär samtidigt som den stärker känslan av trygghet och säkerhet.
- Byggnad utan innerstolpar för hög tillgänglighet och användarvänlighet.
- Smidiga skjutdörrar som enkelt öppnas med automatik när man leder in sin cykel.
- Väggar av personsäkert glas – tåligt och lätt att rengöra.

MÖJLIGHETER
- Levereras som standard med tak i rökfärgad PC. Finns även i plåt eller förberett för Sedum.
- Går att kombinera med solcellsanläggning på taket.
- Innertak finns som tillval för att förstärka rumskänslan. 
- Rekommenderas med Cyklos cykelställ DELTA, men kan givetvis även kombineras med våra övriga cykelställ och pollare.
- Går att koppla access med kollektivtrafik-kort eller dylikt via Thinktrains lösning.

ART. NR
423001 Cyklos FLOW bredd 6m
424001 Cyklos FLOW bredd 8m

Garagets längd är 1m per gavel + valfri förlängning i 1,6/2m-moduler beroende på snözon.

FÖRANKRING
Alt. 1 Platsgjuten betongplatta
Alt. 2 Betongfundament

MATERIAL
- Stolpar och takram i stål. Takbeläggning i solid, UV-beständig PC eller plåt. 

- Varmförzinkat. 
- Pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005. 
- Varmförzinkat + pulverlack i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005. 
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