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LIGHT & SUNLIGHT
LIGHT är en ny typ av väderskydd utvecklat både som cykeltak och som tak över 
laddningsstationer. Känslan av glas, avsmalnande ben, detaljer i rostfritt mm skapar 
ett modernt uttryck anpassat för offentliga miljöer och fastigheter i hela Norden. Taket 
kan användas över cykelställ, laddningsstation för elbilar, sittbänkar, väntplatser eller 
på andra platser i offentlig utemiljö.  

LIGHT finns även med integrerad solcellsanläggning - SUNLIGHT. Solceller och 
belysning skyddas av täckplåtar för bästa vandalskydd och ren design.

SKYDD
- Modern och robust konstruktion som sätter funktion och form i första rummet. 
- Solid och UV-beständig polykarbonat (PC) i grårök som skapar en känsla av glas och ger ett bra väderskydd för cykel, elbil såväl som  
 för personerna som vistas under taket.   
- För bästa tillgänglighet saknar taket ytterstolpar. På så sätt främjas framkomligheten för de som vistas under väderskyddet; för   
 cyklisten vid cykelparkeringen, när elbilen ska laddas osv.

MÖJLIGHETER
- Finns i både enkel- och dubbelsidigt utförande. I dubbelsidigt utförande sätts taken rygg-mot-rygg.
- Cykelparkering: taket rekommenderas i kombination med cykelstället DELTA. Kan givetvis även användas med alla våra övriga   
 cykelställ och cykelpollare.
- Går att få med integrerad solcellsanläggning - SUNLIGHT
- Belysning (LED) och anpassade betongfundament finns som tillval.

ART. NR
143786 Cyklos LIGHT Låg 4m 1:a sektion  - enkel/dubbel
143772 Cyklos LIGHT Låg 4m förl. - enkel/dubbel
143777 Cyklos LIGHT Hög 4m 1:a sektion - enkel/dubbel
143776 Cyklos LIGHT Hög 4m förl. - enkel/dubbel 
 
Standard c/c 4m mellan stolpar. Andra c/c mått finns för specialbeställning. 

TILLVAL
- Anpassad hängränna
- LED-belysning
- Integrerad solcellsanläggning - SUNLIGHT

FÖRANKRING
Alt. 1 – Betongfundament (art. nr. 300601)
Alt. 2 – Platsgjuten betongplatta

MATERIAL
- Stolpar och takstomme i stål 

- Takbeläggning av UV-beständig PC Solid 6mm Grårök.
- Taklister i rostfritt stål.
- Hängränna i rostfritt stål.
- Ev. täckplåtar pulverlackerad aluzink.

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