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BIM objektit
3D tiedostot suunnitteluapuna ark-
kitehdeille, suunnittelijoille ja asiak-
kaillemme. Aikaa säästävä ja hieno 
visuaalinen mahdollisuus, kahdeksan 
erilaista tiedostopohjaa helpotta-
akseen teidän työtä. Pyörätelineet, 
katokset, tallit sekä muut tuotteet. 

Katso lisää bimobject.com/fi/cyklos

LIGHT Pyöräkatos
Teräsrakenteinen ja lasimainen LIGHT 
3m sekä 4m moduulit, myös 2-kerros 
telineelle. Hienosti viimeistellyt yksi-
tyiskohdat sisäänrakennetulla LED-
valaistuksella ja polykarbonaatti katos. 
Turvallisuus runkolukitustelineellä ja 
muotoilu luovat yhdessä pitkää tu-
levaisuutta! 

PARK Pyöräkatos  
                                        
Hienolla muotoilulla viestitään laadu-
kasta pyöräpysäköintiä. Pituusjaksot 
3m ja 4m sekä syvyys 2 tai 4m. 
Yhdistää vapaasti 3m ja 4m pituudet.
Seinämateriaalina puurimoitus, plexiä 
tai perforoitua peltiä. Suunnittele oma 
PARK mallisi meidän kotisivuilla.

Kaksikerroksinen pyöräteline, sertifioitu Alankomaiden “FietsParKeur” mukaan, sertifikaatti kestävälle pyöräpysäköinnille 
julkisessa ympäristössä. Mukavuus ja toiminto otettu huomioon, helppo ja kestävä rullatoiminto. Telineessä on myös runkol-
ukitus kaari jotta pysäköinnistä tulee turvallinen. Kuumasinkittynä tai kuumasinkittynä ja pulverimaalatuna, erialiset k/k mitat 
375/400/500mm sekä yksi- tai kaksipuolisena. Mahdollisuudet laadukaalle pyöräpysäköinnille sisä- sekä ulkotilassa. 
Yhdistä teline meidän pyörätallin tai pyöärkatoksen kanssa.

OPTIMA 2-kerros teline

Sähköpyörien lataamista varten myös ratkaisut, telineet/katokset sekä kaapistot, kysy lisää.
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DELTA Runkolukitusteline
Testivoittaja sekä monen kaupungin valitsema teline po-
hjoismaissa. Muotoilu on yhdistetty käyttäjän toiminnoilla, 
eturengasteline joka on todella hellä pyörälle ja tukee 
erilaiset rengaskoot. Pitkä osuus johon saa runkolukituksen 
kiinni. Julkisilla alueilla telinee sopii yksi- tai kaksipuolisena, 
katoksen kanssa, pyöräaitauksena tai myös sisä-/ulkotilassa 
seinään kiinnitettynä. K/k 500, 600, 700mm sekä 3D BIM 
tiedostoja.

Arkkitehtipalvelu
Uusi palvelu Arkkitehdeille sekä Suunnitteliloille, sisältää 
kaiken pyöräpysäköinnistä. Cykloksen Arkkitehtipalvelu on 
avoinna vuorokauden ympäri,  rekisteröitymällä pääsee 
suoraan meidän kansioihin ja lataamaan alas päivitetyt 
hinnastot, piirustukset, dwg:t, asennusohjeet, kuvia sekä 
valmiit tuoteselostus tekstit suunnitelmiin. Katso lisää kotisi-
vuillamme ja rekisteröidy!

Ypsilon on kaksipuolinen pyöräkatos, vastaava malli yksipuolisena, KAPPA. Molemmilla katoksilla paljon mahdollisuuksia, 
m.m. erilaiset RAL-sävyt, suora sopivuus DELTA pyörätelineen k/k 500, 600, 700mm mitoilla tai muilla pyörätelineillä, viherka-
toksena/maksaruoholla sekä LED-valaistuksella. Katokset ovat avoimet ja valoisat, ilman päätytolppaa joka helpotta ylläpitoa 
sekä pääsyn katoksen alle. Malleista löytyy myös paljon 3D tiedostoja BIM palveussa.

YPSILON Pyöräkatos


