DELTA

DELTA
Delta on uudenaikainen pyöräteline,
käyttäjäystävällisellä runkolukituksella. Pyörätelineen muotoilu tuo järjestystä
säilytyspaikalle. Pyöräilijällä on myös mahdollisuus lukita pyörän runko telineeseen
samaan aikaan kun teline tukee pyörää. Suosittu julkisissa kohteissa, kouluilla sekä
muut kohteet, jossa polkupyöränsäilytys pitää olla helppoa, nopea, ilmavaa sekä
yksinkertaista. Saatavana myös sähköpistokkeella sähköpyöriä varten.
KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN
- Pysäköinti jonka kaikki osaavat ja tietävät.
- Polkupyörän eturengas asetetaan kaareen joka pitää polkupyörän tukevasti paikoillaan.
- Kaaren muoto tukee polkupyörän eturengasta ja estää sen vioittumisen, tukee hellästi koko pyörää.
- Sopii kaiken kokoisille renkaille ja antaa tukevan kiinnityksen pyöränrenkaalle.
- Yhdistä erilaiset pyöräteline jaksot, esimerkiksi 4 ja 5 paikkainen k/k 500mm.
TURVALLISUUS
- Verrattuna muihin telineisiin pyörän voi lukita rungosta vaikka teline on eturengasteline.
HYVÄ JÄRJESTYS
- Telineen ainutlaatuinen muotoilu ja toiminto mahdollistaa hyvän järjestyksen säilytyspaikalla.
TUOTENUMERO
Suosittu k/k 500mm
311885 Cyklos DELTA 2m – 4/8 paikkaa
311884 Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 paikkaa
311813 Cyklos DELTA seinäasennus 2m – 4 paikkaa
311812 Cyklos DELTA seinäasennus 2,5m – 5 paikkaa
Ilmava ja avara k/k 600-700mm
312086 Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 paikkaa k/k 600
312161 Cyklos DELTA 3,0m – 5/10 paikkaa k/k 600
312087 Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 paikkaa k/k 700
Saatavana yksi - tai kaksipuolisena tai seinäasennuksella. Kulma/viisto asennus 45 astetta, vasen ja oikea, vakiona.
Saatavana myös puolimaalattuna, kaari kuumasinkitty ja telineen palkit kuumasinkitty sekä pulverimaalattu.
KIINNITYS
Vaihtoehto 1 – Sovitin + betoniperusta.
Vaihtoehto 2 – Maahan valettu putki.
Vaihtoehto 3 – Betoniperusta maan päällä, siirrettävä teline.
MATERIAALI
- Kuumasinkitty
- Kuumasinkitty + pulverimaalattu tilaajan valitsemalla RAL-sävyllä. Vakiosävy musta RAL 9005.
LISÄTIETOJA
BIM-objektit, DWG:t, hinnastot, suunnittelu tekstit, piirustukset, kuvia, vieraile sivuilla cyklos.se/fi/kirjaudu-sisaan-arkkitehtipalveluun/
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DELTA-pyöräaitaus

DELTA-pyöräaitaus
Kaupungista tulee entistä tiiviimpi. Entistä enemmän ajoneuvoja ja kulkuvälineitä kerääntyy
samalle alueelle. Lisääntynyt pyöräily asettaa vaatimuksia uusille pyöräparkeille.
DELTA-pyöräaitaus on suunniteltu luomaan kaupunkiin järjestystä. Merkityt ja rajaavat päädyt
yhdessä DELTA-pyörätelineen kanssa tekevät pyöräparkista selkeän, turvallisen ja intuitiivisen.
Pyöräaitaus voidaan sijoittaa jalkakäytävän ulkopuolelle, pysäköintialueelle, autokaistojen
väliin, kävelykatujen viereen, pysäkeille, areenoille ja muille alueille jossa halutaan merkittyä ja
järjestystä luovaa pyöräparkkia.
Pyöräaitaus kuuluu DELTA-järjestelmään, mikä tekee siitä joustavan. Sen lisäksi sitä voi rakentaa
toivottujen kokonaismittojen ja k/k-mittojen mukaan olemassa olevien DELTA-osien pohjalta.
SELKEÄ JÄRJESTYS
- Pyöräaitauksen ainutlaatuisella muotoilulla ja merkityllä päädyllä saadaan selkeä ja hyvä järjestys pyöräparkille.
JOUSTAVA & SIIRRETTÄVÄ
- K/k-mitat 500, 600 ja 700 mm.
- Kokonaismitta ja paikkojen määrä voidaan mukauttaa DELTA-osien avulla.
- Kolme eri kiinnitysvaihtoehtoa, mukaan lukien siirrettävä perusta.
- Valitse RAL-väri oman suunnittelun mukaan tai sopeuttaaksesi aitauksen ympäristöön.
KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN
- Intuitiivinen ja yksinkertainen pysäköinti jotka kaikki ymmärtävät ja osaavat ottaa käyttöön
- Pyöräteline on suunniteltu sekä runkolukitukseen että tukevaan pysäköintiin.
- Lisätietoa toiminnoista saatavana esitteestä, pyöräteline DELTA.
TUKEVA JA TURVALLINEN
- Suunniteltu ja rakennettu kestämään vaativia olosuhteita
- Pyöräilijä lukitsee pyöränsä runkoa ja rengasta pyörätelineen kehykseen.
TUOTENUMERO
312434 Cyklos DELTA-pyöräaitaus k/k 500 mm
Osat 2 m/2,5 m - 4/5 paikkaa
312435 Cyklos DELTA-pyöräaitaus k/k 600 mm
Osat 2,4 m/3 m - 4/5 paikkaa
313436 Cyklos DELTA-pyöräaitaus k/k 700 mm
Osat 2,8 m - 4 paikkaa
Muita osia saatavana erikseen.
Tuotenumero täydennetään pyöräaitauksen kokonaismitalla.
Esim.
312434-7,5 m - Cyklos DELTA pyöräaitaus k/k 500 mm, 7,5 m – 15 paikkaa.
312435-14,4 m - Cyklos DELTA pyöräaitaus k/k 600 mm 14,4 m – 24 paikkaa.
jne.
KIINNITYS
Vaihtoehto. 1 – Sovitin + betoniperusta
Vaihtoehto. 2 – Valuputket
Vaihtoehto. 3 – Betoniperusta maanpäällä
MATERIAALIT
- Sinkitty + pulverimaalattu valitulla RAL-värillä. Vakiovärinä musta RAL 9005.
DESIGN: S-E JOHANSSON
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OPTIMA

2-kerros pyöräteline

OPTIMA
Kaksikerroksinen pyöräteline OPTIMA on optimaalisin polkupyöränsäilytys
parhaimmillaan. Tuplasti enemmän polkupyörää saa tilaa samalle pintaalalle verrattuna tavalliseen telineeseen. OPTIMA voidaan liittää yhteen pitkiin
moduuleihin ilman vähentämällä pyöränpaikkoja. Tehokas kaasujousi ja matala
nostokorkeus takaa helpon polkupyöräpysäköinnin.
MUOTOILU & TOIMINTA
- Korkea hyötyaste.
- Mukavuus ja toiminto otettu huomioon.
- Sisä- sekä ulkotiloihin.
- Sertifioitu ”FietsParKeur” mukaan (alankomaiden standardi kestävälle pyöräpysäköinnille julkisessa ympäristössä)
- Testattu teräsrakenne.
- Kallistusmekanismi tehokkaalla kaasujousella, antaa parhaan tuen ja mukavuuden.
- Rengaskourut erilaisille polkupyörille.
- Ylempi rengaskouru paksusta teräksestä runkolukituskaarella.
- Punainen käsikahva, kiinteä alumiiniputki.
- Ylempi kisko käyttäjäystävällisellä rullatoiminnalla.
MAHDOLLISUUDET
- Kolme erilaista mittaa yksi- ja kaksipuolisena. Valitse k/k 375mm saadakseen korkea käyttöaste tai k/k 400/500mm joka lisää
mukavuutta.
- Vinoasento 45 tai 60 asteen kulmassa (erikoistilauksesta)
- Runkolukitus kaari antaa parhaan turvallisuuden polkupyöräilijälle, vakiona.
- Pulverimaalattuna myös halutussa värissä.
TUOTENUMERO
480001 Cyklos OPTIMA k/k 375mm (korkea käyttöaste)
480002 Cyklos OPTIMA k/k 400mm (suositeltava, lisää mukavuutta)
480003 Cyklos OPTIMA k/k 500mm (suositeltava, lisää mukavuutta)
Lisätietoja, mitat, modulaarit/jaksot ja paikkamäärät taulukosta cyklos.fi/tuotteet/optima.
Sisätilan korkeus tarve, vähintään 2,75m.
KIINNITYS
Asennetaan maanpinnan yläpuolella. Voidaan kiinnittää maahan/betoniin tarvittaessa.
MATERIAALI
- Kuumasinkitty
- Kuumasinkitty + pulverimaalattu valinnaisella RAL-värillä. Vakioväri harmaa RAL-7016.
LISÄTIETOJA
BIM-objektit, DWG:t, hinnastot, suunnittelu tekstit, piirustukset, kuvia, vieraile sivuilla cyklos.se/fi/kirjaudu-sisaan arkkitehtipalveluun/
DESIGN Jan Kuipers
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BETA

BETA
Pyörätelineklassikko joka takaa turvallisen lukituksen. Polkupyörä
asetetaan telineeseen olevaan pidikkeeseen tai asetetaan telineen viereen
ja lukitaan ”sydämeen” tai kettinkiin (lisävaruste).
Kettinkilukitus on helppo ja turvallinen tapa estää polkupyörävarkauksia.

TUKEVA JA TURVALLINEN
- Telineessä on paikka kahdelle polkupyörälle – vankka ja kestävä rakenne.
- Pyöräilijä lukitsee rungon ”sydämeen” tai käyttää telineessä olevaa kettinkiä (lisävaruste)
- Telineen yläosassa on pidikkeet kahta pyörää varten
TOIMINTO
- Beta erottuu muista pyörätelineistä mm. siten, että ”sydän” muodostaa sopivan etäisyyden
polkupyörien välille ja antaa tilaa ilmavampaan sijoittamiseen.
- Voidaan käyttää myös moottoripyörien/mopojen lukitukseen kettingin avulla
TUOTENUMERO
312063 Cyklos BETA m. pidike + kettinki
312064 Cyklos BETA m. pidike
312065 Cyklos BETA m. Kettinki (esim. mopot)
Telineet asennetaan 900 mm etäisyydellä toisistaan
KIINNITYS
Vaihtoehto 1 – pidennetty versio, n. 300 mm maahan valamista varten
Vaihtoehto 2 – Sovitin + betoniperusta
MATERIAALI
- Kuumasinkitty teräs
- Kuumasinkitty + pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiosävynä musta RAL 9005.
- Pyöräkiinnikkeen materiaali on ”Lagopuria”, puolittain kovennettua, joustavaa valumuovia.
- Kettingit (lisävaruste) on kiinnitetty tukevasti telineeseen. Asennuksen on hyväksynyt Ruotsalainen ”Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB”.
DESIGN: S Toll
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OMEGA

OMEGA
Helppo ja käytännöllinen polkupyöräteline, jossa
on hyvä rungon lukittavuus ja kaksi vaihtoehtoista
asennusmahdollisuutta.
Polkupyörän voi laittaa joko nojaamaan teräsrenkaaseen, tai
vaihtoehtoisesti kiinnittää renkaassa olevaan kumipidikkeeseen.
Molemmat vaihtoehdot ovat hyviä ja antavat mahdollisuuden
lukitukseen samalla kun polkupyörä saa tarvittavan tuen
pysyäkseen pystyasennossa.

TURVALLINEN
- Pyörätelineessä on paikka kahdelle polkupyörälle, rakenne on vankka ja kestävä.
- Lukitus tapahtuu isoon teräsrenkaaseen
- Vaihtoehtoisesti kumipidike voidaan (ja lukituskettinki, katso Beta) asentaa telineen
renkaaseen jolloin pyörän asento on tukeva ja saadaan enemmän varmuutta säilyttämiseen.
- Molemmat vaihtoehdot antavat erittäin hyvät runkolukitusmahdollisuudet
JÄRJESTYS
- OMEGA rajoittaa mahdollisuudet pyörien väärinasettamiseen, ja takaa näin hyvän
järjestyksen polkupyörien säilytysalueella.
TUOTENUMERO
311815 Cyklos OMEGA ilman pidikettä
300378 Cyklos OMEGA pidikkeellä
Telineet asennetaan 900 mm etäisyydellä toisistaan
KIINNITYS
Vaihtoehto 1 – Sovitin + betoniperusta
Vaihtoehto 2 – Maahan valettu putki
MATERIAALI
- Kuumasinkitty
- Kuumasinkitty + pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiosävynä musta RAL
9005.
- Pyöräkiinnike. 2 kpl ”Lagopur ”, Joustava valumuovipidike, lisätietoja kohdasta BETA.
DESIGN: S Toll
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OMEGA-EL

OMEGA-EL
OMEGA-Sähköllä on pyöräteline sähköpistokkeilla sähköavusteisille polkupyörille.
Pyörä voidaan kiinnittää telineeseen rengasta pitkin tai vaihtoehtoisesti tukevaan
muovipidikkeeseen jolloin pyörä pysyy tukevasti pystyssä.
Molemmat vaihtoehdot antavat mahdollisuuden käyttää runkolukitusta.

TURVALLINEN
- Pyörätelineessä on paikka kahdelle pyörälle, rakenne on vankka ja kestävä.
- Kahdelle sähköpyörälle latausmahdollisuus, kaksi sähköpistoketta. Pisotkkeet saatavama lukolla/
avaimella.
- Runkolukitus Omegan renkaaseen.
- Vaihtoehtoisesti kiinnitys kumidpidikkeeseen, pyörä seisoo tukevasti pystyssä ja on hellä pyörälle.
- Molemmat vaihtoehdot antavat erittäin hyvät runkolukitusmahdollisuudet.
JÄRJESTYS
- OMEGA-Sähköllä luo järjestystä sekä turvallisuutta ja on todella helppo käyttää.
- OMEGA-Sähköllä ilman muovidpidikkeitä sopii myös hyvin toreilla ja puistoissa, esimerkiksi lähellä
istutukisa suojana.
- OMEGA-Sähköllä voidaan hyvin yhdistää katoksen kanssa.
TUOTENUMERO
313028 Cyklos OMEGA-Sähköllä ilman pidikettä
313268 Cyklos OMEGA-Sähköllä pidikkeellä
KIINNITYS
Vaihtoehto 1 – Sovitin + betoniperusta
Vaihtoehto 2 – Valuputki
Telineet asennetaan 900mm etäisyydellä toisistaan.
MATERIAALI
- Kuumasinkitty
- Kuumasinkitty + pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiosävynä musta RAL-9005.
- Muovipidike/kiinnike 2 kpl. ”Lagopur” joustava valumuovipidike
DESIGN: Cyklos
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LUX

LUX
LUX, polkupyöräteline ja pylväs jossa muotoilu on huomiota
herättämätön, valaistuksella tai ilman. Sopii hyvin sisäänkäyntien
viereen, toreille, kävelykaduille tai sellaisiin paikkoihin missä on
tarvetta yksinkertaiseen ja huoltovapaaseen pyöräsäilytykseen.

HUOMIOTA HERÄTTÄMÄTÖN
- Pylväässä on paikkaa kahdelle polkupyörälle. Voidaan myös käyttää ”tavallisena” pylväänä.
- Tyylikkäästi muotoillut pylväät polkupyörien lukitsemiseen sekä julkisessa ympäristössä valaitus pylväänä.
VALAISTUS
- Sisäänrakennettu LED-valaistus (vaihdettava), joka loistaa pylvään ympärillä.
- Käytännöllinen ratkaisu kun haluaa pyöräpysäköinnin valaistuksella.
- Valaisee muotoilun, luo turvallisuutta ja varmuutta.
- LED-valaisin IP65, 1,2w, 350mA, 37V.
TUOTENUMERO
313403 Cyklos LUX valaistuksella
313380 Cyklos LUX ilman valaistusta
KIINNITYS
Vaihtoehto 1 - Sovitin + betoniperusta
Vaihtoehto 2 - Upotettava valuputki
Vaihtoehto 3 – Sovittimella kiinnitetty maanpintaan
MATERIAALI
- Kuumasinkitty
- Kuumasinkitty + pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiosävynä musta RAL 9005.
DESIGN: SEJ
LISÄTIETOJA
BIM-objektit, DWG:t, hinnastot, suunnittelu tekstit, piirustukset, vieraile sivuilla cyklos.se/fi/kirjaudu-sisaan arkkitehtipalveluun/
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FLOW

FLOW
Cyklos FLOW pyörätalli, klassiset muodot kohtaavat modernin muotoilun. Isot
lasirakenteet ja pyöreät kulmat vangitsevat katseen ja tarjoaa pyöräilijöille nopean
pysäköinnin ilman sisätolppia. FLOW on säältä suojattu rakennus ja voidaan pidentää
moduuleilla haluttuun kokoon. FLOW on askel eteenpäin pyörävarastosta isompaan
pyöräilyelämykseen ja pyöräilyinfraan, joka sopii moneen julkiseen ympäristöön.

MUOTOILU & TOIMINTA
- Pyörätalli, pyöreät kulmat ja lasiseinät turvalasista – laadukas ja helppo ylläpitää.
- Sisä- sekä ulkopuolinen LED-valaistus, avara ja valoisa sisätila joka nostaa turvallisuutta.
- Tulevaisuutta ajatellen turvattu ilman sisätolppia. Pyörätelineitä voidaan vaihtaa tai lisätä sekä tallissa voi asioida tavarapyörillä,
sähköpyörät, sähköskootterit.
- Käyttäjäystävälliset ovet sisäänpääsyssä, automaattiset-liukuovet.
MAHDOLLISUUDET
- Vakiotoimituksessa peltikatos, yhdistä esim. aurinkokennot. Katos myös savunvharmaa PK-muovia tai viherkattovalmiudella.
- Sisäkatos LED-valaituksella, spotvaloilla.
- Suositelemme pyörätelineeksi Cykloksen DELTA tai kaksikerrostelineemme OPTIMA, toki myös meidän muilla telineillä.
- Sisäänpääsy automatiikka erilaisilla RFID-toiminnoilla, lukittu pyöränsäilytystila. Muut lukitusjärjestelmät mahdollista.
TUOTENUMERO
423001 Cyklos FLOW leveys 6 m
424001 Cyklos FLOW leveys 8 m
Tallin pituus on 1 m per pääty + valinnainen jatke 1,6/2 m:n moduuleilla lumivyöhykkeestä riippuen.
KIINNITYS
Vaihtoehto 1 - Betoniperustus
Vaihtoehto 2 - Paikan päällä valettu betonilaatta
MATERIAALIT
- Tolpat ja kattokehys terästä.
- Seinät, laminoitua turvalasia, 10,76mm.
- Lämpösinkitty.
- Pulverimaalattu valinnaisella RAL-värillä. Vakioväri on musta RAL 9005.
- Kuumasinkitty + pulverimaalattu valinnaisella RAL-värillä. Vakioväri on musta RAL 9005.
LISÄTIETOJA
BIM-objektit, DWG:t, hinnastot, suunnittelu tekstit, piirustukset, kuvia, vieraile sivuilla cyklos.se/fi/kirjaudu-sisaan arkkitehtipalveluun/
DESIGN: Cyklos
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LINK

LINK
LINK pyörätalli houkuttelee valitsemaan polkupyörää ennen muita kulkuneuvoja.
Rakennus erottautuu suorilla, hienolla ja selkeällä muotoilullaan. Sisäpuolinen
LED-valaistus yhdessä isoilla lasiseinillä sekä selkeällä katto profiililla opastetaan
polkupyöräilijöitä ja markkinoidaan pyöräpysäköintiä julkisilla paikoilla riippumatta
LINK pyörätallin asennuskohdetta. Ilmava sekä avoin sisätila ilman sisätolppia antaa
paljon liikkumistilaa sekä nostaa käyttäjäystävällisyyttä.
MUOTOILU & TOIMINTA
- Automaattinen likuovi.
- Avoin ja läpinäkyvä muotoilu lasiseinillä, kestävä sekä helppohoitoista turvalasia.
- Sisäpuolinen LED-valaistus joka vahvistaa turvallisuuden tunnetta.
- Rakenteessa ei ole sisätolppaa, parantaa käyttömukavuutta ja käyttäjäystävällisyyttä.
- Säätiivis rakennelma joka estää lehtien ja lumen sisääntuloa, vähäinen ylläpito.
MAHDOLLISUUDET
- Katos materiaalina peltiä, polykarbonaattia tai esivalmistettu viherkattoa varten.
- Voidaan yhdistää aurinkokennolaitteistolla.
- Suosittelemme Cykloksen pyörätelinettä DELTA tai kaksikerrosteline OPTIMA.
- Sisäänpääsy esimerkiksi matkustuskortilla jossa on RFID-tunniste, myös muita mahdollisuuksia, kysy lisää!
- Pyörätallin sisäkorkeus (2,8m) on mukautettu kaksikerroksille pyörätelineille.
- Sisäkatto myös saatavana lisävarusteena. (huom. etusivun kuva on sisäkatolla)
TUOTENUMERO
421701 Cyklos LINK leveys 6m
421702 Cyklos LINK leveys 8m
Pyörätallin pituus 1,6/2m:n moduuleina lumivyöhykkeestä riippuen.
KIINNITYS
Vaihtoehto 1 - Betoniperustus
Vaihtoehto 2 - Paikan päällä valettu betonilaatta
MATERIAALIT
- Tolpat ja kattokehys terästä.
- Seinät, laminoitua turvalasia, 10,76mm.
- Kuumasinkitty.
- Pulverimaalattu valinnaisella RAL-värillä. Vakioväri musta RAL-9005.
- Kuumasinkitty + Pulverimaalattu valinnaisella RAL-värillä. Vakioväri musta RAL-9005.
LISÄTIETOJA
BIM-objektit, DWG:t, hinnastot, suunnittelu tekstit, piirustukset, vieraile sivuilla cyklos.se/fi/kirjaudu-sisaan arkkitehtipalveluun/
DESIGN: Cyklos
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YPSILON

YPSILON
YPSILON pyöräkatoksella saa kaksipuolinen ja tehokas pyöräpysäköinti. Muotoilu
sopii moneen julkiseen ympäristöön ja läpäisee valoa sekä on avara. Yhdistä
runkolukitustelineet DELTA tai BETA ja OMEGA. Nosta ilmettä ja kestävää kehitystä,
asenna viherkatos meidän pyöräkatoksemme kanssa. Yhtenäinen muotoilu ja
modulaarisuus yksipuolisella KAPPA pyöräkatoksella.
SUOJA
- Tukeva ja toimiva rakenne, jonka laatu on todettu toimivaksi. Muotoilu sopii monenlaisiin ympäristöihin.
- Läpinäkyvä, valoisa ja UV-suojattu kennomuovi antaa polkupyörälle hyvän suojan vesi- ja lumisateella.
- Ilmava ja läpinäkyvä rakennelma ilman päätytolppaa takaa turvallisuutta sekä suojaa pyörän koko
pituudeltaanpyöräkatoksen alla.
MAHDOLLISUUDET
- Suosittelemme DELTA pyörätelineen kanssa, katosten pituus mitoitettu DELTA kaaren k/k 500, 600, 700mm mukaan.
- Ilkivallalta suojaava LED-valaistus.
- Viherkatos mahdollisuus, esivalmistettu rakenne.
- Vesikourut lisävarusteena.
TUOTENUMERO

VIHERKATOS

KATOKSEN PITUUS

K/K KATOS

PYÖRÄTELINE K/K MM

313357
313331

313361
313362

Cyklos YPSILON 4,5m
Cyklos YPSILON 8,5m
+ 4m j.n.e.

4m
4m
4m

k/k 500

16
32
+16 paikkaa j.n.e.

313347
313359

313366
313364

Cyklos YPSILON 5,5m
Cyklos YPSILON 10,5m
+ 5m j.n.e.

5m
5m
5m

k/k 500

20
40
+20 paikkaa j.n.e.

313305
313306

-*
-*

Cyklos YPSILON 5,3m
Cyklos YPSILON 10,1m
+ 4,8m j.n.e.

4,8m
4,8m
4,8m

k/k 600

16
32
+16 paikkaa j.n.e.

313514
313515
313516

-*
-*
-*

Cyklos YPSILON 6m
Cyklos YPSILON 11,7m
Cyklos YPSILON 17,3m
+ 5,6m j.n.e.

5,6m
5,6m
5,6m
5,6m

k/k 700

PP MÄÄRÄ

16
32
48
+16 paikkaa j.n.e.

* = Viherkatos ej mahdollista

KIINNITYS
Vaihtoehto 1 – Betoniperusta
Vaihtoehto 2 - Paikan päällä valettu betonilaatta
MATERIAALI
- Tolpat ja katon runko ovat terästä. Kattomateriaalina UV-kestosuojattua 10mm kennomuovia.
- Kuumasinkitty
- Pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiosävynä musta RAL 9005.
- Kuumasinkitty ja pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiosävy musta RAL 9005
LISÄTIETOJA
BIM-objektit, DWG:t, hinnastot, suunnittelu tekstit, piirustukset, vieraile sivuilla cyklos.se/fi/kirjaudu-sisaan-arkkitehtipalveluun/
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KAPPA

KAPPA
Sääsuoja KAPPA on suosittu malli julkisessa ympäristössä. Katos luo yhdessä DELTA
pyörätelineen kanssa asiallisen sekä yhtenäisen pyöräpysäköinnin, avoimuutta, turvallisuutta
ja hyvää järjestystä. Yhtenäinen muotoilu ja modulaarisuus kasipuolisella YPSILON
pyöräkatoksella.

SUOJA
- Ilmava ja valoisa rakennelma ilman päätytolppaa takaa turvallisuutta sekä suojaa pyörän koko pituudeltaan pyöräkatoksen
alla.
- Valmis katosrakennelma, kattotuolit sekä katoksen kehys toimitetaan valmiina, nopea asennus.
- Laadukas ja toimiva rakennelma, kokemusta käytön sekä laadun kanssa, helppo käyttää ja sopii kaikille polkupyörille.
- Läpinäkyvä ja UV-kestosuojattu kennomuovi antaa polkupyörälle hyvän suojan vesi- ja lumisateella.
MAHDOLLISUUDET
- Suosittelemme DELTA pyörätelineen kanssa, suora sopivuus k/k 500/600/700 mm mitoilla.
- Ilkivallalta suojaava LED-valaistus lisävarusteena sekä valmiit betoniperustukset.
- Viherkatos mahdollisuus, esivalmistettu rakenne.
TUOTENUMERO
Muovi

KATOKSEN PITUUS

K/K KATOS

SOPII PYÖRÄTELINEELLÄ K/K MM

PP MÄÄRÄ

Viherkatos

300745

313043

Cyklos KAPPA 4,5m

4m

300726

312684

Cyklos KAPPA 8,5m

4m

+ 4m j.n.e.

4m

311998

312678

Cyklos KAPPA 5,5m

5m

311870

312690

Cyklos KAPPA 10,5m

5m

+ 5m j.n.e.

5m

313375

Viherkatos ei mahdollista

Cyklos KAPPA 5,3m

4,8m

313376

Viherkatos ei mahdollista

Cyklos KAPPA 10,1m

4,8m

+ 4,8m j.n.e.

4,8m

8
k/k 500

16
+8 paikkaa j.n.e.
10

k/k 500

20
+10 paikkaa j.n.e.
8

k/k 600

16
+8 paikkaa j.n.e.

312135

Viherkatos ei mahdollista

Cyklos KAPPA 6m

5,6m

312551

Viherkatos ei mahdollista

Cyklos KAPPA 11,7m

5,6m

8

312138

Viherkatos ei mahdollista

Cyklos KAPPA 17,3m

5,6m

24

+ 5,6m j.n.e.

5,6m

+8 paikkaa j.n.e.

k/k 700

16

KIINNITYS
Vaihtoehto 1 – Betoniperusta
Vaihtoehto 2 - Paikan päällä valettu betonilaatta
MATERIAALI
Tolpat ja katon runko ovat terästä. Kattomateriaali on UV-kestosuojattua 10mm kennomuovia.
- Kuumasinkitty
- Pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiosävynä musta RAL 9005.
- Kuumasinkitty ja pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiosävy musta RAL 9005
LISÄTIETOJA
BIM-objektit, DWG:t, hinnastot, suunnittelu tekstit, piirustukset, vieraile sivuilla cyklos.se/fi/kirjaudu-sisaan-arkkitehtipalveluun/
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LIGHT & SUNLIGHT
Text

LIGHT & SUNLIGHT
LIGHT katos pyörätelineillä, kaksikerrostelineillä tai latausasemana sähköautoille. Viimeistellyt
yksityiskohdat lasimaisuudesta, kartiomaiset kattotuolit, yksityiskohdat ruostumattomasta
teräksestä sekä integroitu led-valaistus luo modernin ja tyylikkään ratkaisun julkiseen ympäristöön
pohjoismaissa. LIGHT myös saatavana yhdistetyllä aurinkokenno katoksella - SUNLIGHT.
SUOJA
- Moderni ja vahva teräsrakenne, joka asettaa toimivuutta ja muotoilua kokrealle.
- Vankka ja UV-kestävä katos, läpinäkyvä polykarbonaatti katos harmaansävyisenä.
- Katos ilman päätytolppaa, hyvä ja esteetön pääsy katoksen alle.
MAHDOLLISUUDET
- Kaksi korkeutta, yksi- tai kaksipuolisena. Korkea malli sopii suoraan meidän 2-kerrostelineemme kanssa.
- Suosittelemme DELTA pyörätelineen kanssa, suora sopivuus kk 500/600mm tai meidän muut pyörätelineet.
- Aurinkokenno katoksella, valmis integroitu ratkaisu - SUNLIGHT.
- Integroitu LED-valaistus lisävarusteena.
TUOTENUMERO

MALLI

KATOKSEN PITUUS

K/K KATOS

313654

Vakio

LIGHT 1. osa – yksi-/kaksipuolinen

4m

313668

Vakio

LIGHT jatko-osa - yksi-/ kaksipuolinen

4m

313653

Vakio

LIGHT 1. osa – yksi-/kaksipuolinen

3m

313667

Vakio

LIGHT jatko-osa - yksi-/ kaksipuolinen

3m

313666

2-kerros

LIGHT 1. osa – yksi-/kaksipuolinen

4m

313670

2-kerros

LIGHT jatko-osa - yksi-/ kaksipuolinen

4m

313665

2-kerros

LIGHT 1. osa – yksi-/kaksipuolinen

3m

313669

2-kerros

LIGHT jatko-osa - yksi-/ kaksipuolinen

3m

SOPII PYÖRÄTELINEELLÄ K/K MM

PP MÄÄRÄ
8/16

k/k 500

8/16
5/10

k/k 600

5/10

k/k 375/400/500

18, 16, 12 / 36, 32, 24

k/k 375/400/500

12, 12, 8 / 24, 24, 16

(LIGHT 2-kerros sopii kaksikerrostelineelle OPTIMA)
LISÄVARUSTEET
- Vesikouru
- LED-valaistus, integroitu katoksen rakenteeseen, 3000/4000K
- Aurinkokennot integroituna katoksen kanssa = SUNLIGHT
KIINNITYS
Vaihtoehto 1 – Betoniperustus
Vaihtoehto 2 – Paikan päällä valettu betonilaatta
MATERIAALI
- Kattotuolit ja runko terästä.
- 8mm savunharmaa plexikatos, PK, läpinäkyvä ja lasimainen.
- Katoksen listat ja vesikouru, ruostumaton teräs. Suojapellit pulverimaalattu/sinkittyä alumiinia
- Kuumasinkitty
- Pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiosävy musta RAL 9005.
- Kuumasinkitty + Pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiosävy musta RAL 9005.
LISÄTIETOJA
BIM-objektit, DWG:t, hinnastot, suunnittelu tekstit, piirustukset, kuvia, vieraile sivuilla cyklos.se/fi/kirjaudu-sisaan-arkkitehtipalveluun/
DESIGN: Jonas Linder Cyklos
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PARK

PARK
Muotoilu on ollut tärkeässä roolissa, kun PARK on kehitetty, iso
kehitys pyörän säilytykselle.PARK ilmaisee läsnäolonsa tyylikkäästi ja
luonnollisesti julkisessa tilassa. Pyöreät kulmat sekä leveä katos sopivat
erinomaisesti ympäristöön jossa halutaan viestiä pyörän säilytyksestä.
PARK voidaan myös sovitella erilaisiin ympäristöihin värivaihtoehdoilla
sekä viherkatolla.
SUOJA
- Tukeva ja tyylikkäästi muotoiltu rakennelma, jonka laatu ja toimivuus on todettu toimivaksi.
- Aaltolevy katoksena antaa hyvän suojan sateelle sekä lumelle. Myös polykarbonaattia, PC.
- Saatavana myös esivalmistettuna viherkatosta varten.
MAHDOLLISUUDET
- Erilaiset seinämateriaalit ovat: puulistat, perforoitua peltiä sekä plexiseinät (PC).
- PARK voidaan yhdistää kaikilla Cyklos pyörätelineillä, suosittelemme pyörätelinettä DELTA sekä kaksikerrosteline OPTIMA.
- Neljällä seinällä saa lukitun säilytystilan liukuovilla.
- Ilkivallalta suojaava (LED) valaistus ja valmiit betoniperustukset voidaan tilata lisävarusteena.
- Aurinkokennot katoksella.
MODULAARINEN
Osat voidaan yhdistää toisiinsa saadakseen halutun kokonaispituuden. Sisäkorkeus on 2,1m tai 2,8m. Isot projektit, muita pituuksia ja
ajatuksia, ota yhteyttä niin annamme lisätietoja teidän projektia varten.
KATOKSEN PITUUS

K/K KATOS

Vakio yksipuolinen 2m syvä, korkeus 2,1m

4m

Vakio yksipuolinen 2m syvä, korkeus 2,1m

8m

SOPII PYÖRÄTELINEELLÄ K/K MM
k/k 500 *

PP MÄÄRÄ
8
16

+ 4m j.n.e.
Vakio kaksipuolinen 4m syvä, korkeus 2,1m

4m

Vakio kaksipuolinen 4m syvä, korkeus 2,1m

8m

k/k 500 *

16
32

+ 4m j.n.e.
2-kerros, yksipuolinen 2,5m syvä, korkeus 2,8m

4m

2-kerros, yksipuolinen 2,5m syvä, korkeus 2,8m

8m

k/k 375,400,500

18, 16, 12
36, 32, 24

+ 4m j.n.e.
2-kerros, kaksipuolinen 2,5m syvä, korkeus 2,8m

4m

2-kerros, kaksipuolinen 2,5m syvä, korkeus 2,8m

8m

k/k 375,400,500

36, 32, 24
72, 64, 48

+ 4m j.n.e.

* Saatavana myös 3m moduuleissa, esim. k/k mitalle 600mm.
(PARK 2-kerros sopii kaksikerrostelineelle OPTIMA)
KIINNITYS
Vaihtoehto 1 - Betoniperustus
Vaihtoehto 2 - Paikan päällä valettu betonilaatta
MATERIAALI
- Pilarit ja katon runko teräksestä. Katos, aaltolevy.
- Kuumasinkitty tai pulverimaalattu tilaajan valitsemalla RAL-sävyllä. Vakiosävynä musta RAL-9005.
- Kuumasinkitys + pulverimaalaus RAL-sävyllä. Vakiosävynä musta RAL-9005.
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WAVE AIR

WAVE AIR
Julkinen polkupyörän pumppu modernilla muotoilulla, jonka tavoitteena on
käyttövarmuus ja tyylikkyys. Tuote on kehitetty kestämään julkisten ulkoalueiden kovat
vaatimukset.
WAVE-AIR löytyy kahtena erilaisena vaihtoehtona, automaattisena ja manuaalisena.
Jalkakäyttöinen pumppu sisältää mm. pumppusylinterin joka on suunniteltu
pelastushenkilökunnan käyttöön, esim. nostattaessa autoja ja seiniä ilmatyynyillä.
LUOTETTAVA JA MONITOIMINEN
- Teräsvahvistettu ja ilkivaltaa kestävä korkeapaineletku.
- Monikäyttöinen suukappale joka sopii kaikkiin tavallisiin venttiilityyppeihin.
- LED-valaistus lisävarusteena (automaattinen pumppu).
- Valmiit varaosat ja vaihtotarvikkeet toimituksessa joka helpottaa ylläpitoa.
- Pumppu toimitetaan tekstillä ”ILMA”.
- Suutinkappale päivitetty 2018, käyttäjä- sekä huoltoystävällisempi toiminto.
AUTOMAATTINEN
- Pumppu aktivoidaan kätevästi nappia painamalla.
- Aikarele (käyttöaika), voidaan säätää, esiasetettu 15 sekuntiin.
- Laadukas kompressori ylipaineventtiilillä. Kestää pakkasta -20°C asteeseen asti.
- Sähköliitäntä 230V.
MANUAALINEN
- Pyörän pumppu on varustettu jalkapolkimella (ruostumatonta terästä), hyvä ja helppo toimivuus.
- Heti käyttövalmis toimittaessa.
TUOTENUMERO
450004 WAVE-AIR Automaattinen
450005 WAVE-AIR Manuaalinen
KIINNITYS
Vaihtoehto 1 – Pultataan alustaan
Vaihtoehto 2 – Valumoduuli
Vaihtoehto 3 – Betoniperusta
MATERIAALI
- Sinkkifosfaatti + pulverimaalattu musta RAL 9005 (vakioväri). Muut sävyt erikseen.
LISÄVARUSTEET
- LED-valaistus
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CARE4BIKES

CARE4BIKES
Polkupyörien huoltopiste varustettuna pyöräpumpulla sekä monitoimityökaluilla julkisille
alueille. Sopii julkisten rakennusten yhteyteen, kaupungeissa, kunnissa, taloyhtiöissä tai
muissa yrityksissä ja toiminnoissa, joissa halutaan antaa lisäpalveluja pyöräilijöille.
Jos pyöränrengas tarvitsee lisää ilmaa tai istuimen asentoa pitää säätää, niin
CARE4BIKES pisteestä löytyy tarvittavat työkalut. Huoltopiste on varustettu
manuaalisella tai automaattisella WAVE-air pyöräpumpulla ja kahdella monikäyttö
työkalulla (ruostumatonta terästä) joissa on 9 eri käyttövaihtoehtoa.
LUOTETTAVA JA YKSINKERTAINEN RIPUSTUS
- Kaksi kannatinpistettä voidaan asettaa kahteen eri korkeuteen ergonomisen työasennon löytämiseksi
- Pyörähuoltoa tehtäessä pyörä ripustetaan pylväässä oleviin koukkuihin/pisteisiin.
- Huoltopaikkoja on kahdelle pyörälle samanaikaisesti.
PYÖRÄNPUMPPU
- Manuaalinen pyöränpumppu on varustettu jalkapolkimella (ruostumatonta terästä) jolla on helppoa pumpata.
- Automaattinen toimii nappia painamalla, lisätietoja kohdasta WAVE-air.
- Teräsvahvistettu ja ilkivaltaa kestävä korkeapaineletku.
- Monikäyttöinen suukappale joka sopii kaikkiin tavallisiin venttiilityyppeihin.
MONIKÄYTTÖ-TYÖKALUT
- 2 kpl monikäyttö-työkaluja (ruostumatonta terästä).
- Sisältää: Kiintoavain 8, 9, ja 10 mm.
Kuusiokoloavain 3, 4, 5, 6, ja 8 mm. Ruuvimeisseli 0,8x4 mm
- Työkalut ovat kiinnitettyinä kestävään 1,5 m ruostumattomaan teräsvaijeriin. Käyttö varmistettu siten, että työkalut
vetäytyvät aina takaisin suojattuun tilaansa.
TUOTENUMERO
450009 CARE4BIKES manuaalisella pumpulla.
450066 CARE4BIKES automaattisella pumpulla
KIINNITYS
Vaihtoehto 1. – Varustettuna valumoduulilla.
MATERIAALI
- Sinkkifosfaatti + pulverimaalattu, musta RAL 9005 (vakioväri). Muut sävyt erikseen.
LISÄVARUSTEET
- Huoltopisteeseen on mahdollista kiinnittää yritystunnus/vaakuna tai logo.
DESING: J Landerholm & P Lund / Cycle Spaces
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GRAND

GRAND
Hyvä mahdollisuus julkiseen pyörähuoltoon on näyttänyt kannustavan pyöräliikennettä.
Huoltopiste GRAND nostaa mahdollisuudet korkeammalle. Mahdollistaa pyörän tai
pallon pumppauksen, pesun, huollon tai jopa vesipullon täytön. GRAND sopii myös
kaikille muille liikkujoille.
Toiminto sekä muotoilu tekevät siitä mieluisan, turvallisen ja helppokäyttöisen
pyöräilijälle, edesauttaa pyöränkäyttöä osana matkaketjua.
TOIMINNOT
- Tehokas pesu vesiletkulla, aktivoidaan nappia painamalla.
- Vesipiste on suojattu pakkaselta ja saasteelta.
- Automaattinen pyöränpumppu, monikäyttöinen suukappale joka sopii tavallisille
venttiilityypeille.
- Monikäyttö-työkalu sekä 15mm kiintoavain yksinkertaisia huoltoja varten.
- Työkalut ovat kiinnitettynä kestävään ja ruostumattomaan teräsvaijeriin. Käyttö varmistettu
siten, että työkalut vetäytyvät aina takaisin suojattuun tilaansa.
- Kannatinpisteet auttavat saamaan hyvän ja ergonomisen työasennon.
- Sisäänrakennettu LED-valaistus.
MAHDOLLISUUDET & LISÄVARUSTEET
- Kolme vaihtoehtoa, yksi- tai kaksipuolisena, riippuen kohteesta ja pyöräilijöitten määrästä.
- Painemittari.
- Kartta tai infotaulu (GRAND 3600).
- Logo tai vaakuna.
- Pienemmät huoltopisteet, katso tuotteet WAVE AIR tai CARE4BIKES.
TUOTENUMERO
450059 Cyklos GRAND Leveys 900mm - kaksipuolinen (Water / Basic)
450046 Cyklos GRAND Leveys 2400mm - kaksipuolinen (Water / Basic)
450045 Cyklos GRAND Leveys 3600mm - yksipuolinen (Water / Basic)
KIINNITYS
Valumoduuli
MATERIAALI
- Sinkkifosfaatti + pulverimaalaatu, musta RAL 9005 (vakioväri). Muut sävyt erikseen.
DESIGN
J Landerholm & P Lund
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ROTOFLEX

ROTOFLEX
Rotoflex pyöräteline on kätevä ratkaisu, kun tarvitaan
polkupyörien säilytystilaa varastossa tai kellarissa.
Teline vaatii vain pienen tilan lattian pinta-alasta ja tarvitsee
esim. vain yhden oven pyörien sisään- ja ulosottoon.
Polkupyörän varastointi riiputtamalla tuplakoukun varassa on
parempi tapa pyörän renkaille, kuin säilyttää pyörää lattialla
pitkiä aikoja. Näin pyörän renkaat säilyvät parempina.

TILAA SÄÄSTÄVÄ
- Polkupyörät riippuvat tukevasti paikoillaan ja antavat hyvän tuen myös takarenkaille.
- Paikkoja on 12, 16 tai jopa 20 pienessä tilassa.
- Pyöritettävä teline, liukuu kuulalaakerien päällä.
TUKEVA
Kumipäällysteiset kaksipiste-koukut jakavat painon tasaisesti eturenkaalle.
SEINÄASENNUS
- Voidaan myös asentaa seinää vasten, antaa tukevan ja hyvän ripustuksen.
Seinäasennuksessa pyörät tulevat n. 1m ulos seinästä.
- Kulma-asennus, 30 tai 45 kulmassa.
TUOTENUMERO
313150 ROTOFLEX R12 vapaasti seisova jalalla, n. Ø 2,5m sisältäen polkupyörät
313167 ROTOFLEX R12 kiinnitetty lattiaan, n. Ø 2,5m sisältäen polkupyörät
313395 ROTOFLEX R16 vapaasti seisova jalalla, n. Ø 2,7m sisältäen polkupyörät
313396 ROTOFLEX R16 kiinnitetty lattiaan, n. Ø 2,7m sisältäen polkupyörät
313397 ROTOFLEX R20 vapaasti seisova jalalla, n. Ø 2,8m sisältäen polkupyörät
313398 ROTOFLEX R20 kiinnitetty lattiaan, n. Ø 2,8m sisältäen polkupyörät
330003 ROTOFLEX seinäkiinnitys k/k 400mm
MATERIAALI
- Sähkösinkittyä terästä
Mallisuojattu
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ZETA

ZETA
ZETA on siirrettävä pyöräteline jonka avulla saa aikaan hyvän
järjestyksen. Pyörätelineitä voidaan pinota päällekkäin, niitä on
helppo käsitellä, kuljettaa ja varastoida. 100 pyöräpaikkaa mahtuu
1,2 neliömetrin tilaan varastoitaessa.
ZETA on pyöräteline, jota käytetään niin lyhyeen (esim. festivaaleissa
ja urheilutapahtumissa) kuin pitkäaikaiseen säilytykseen tai
jokapäiväiseen käyttöön. Voidaan myös käyttää uuden polkupyörien
säilyttämispaikan sijoituksen arvioimiseen, ennen kuin kallis
maanraivaustyö aloitetaan.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN
- Polkupyörän etupyörä asetetaan ohjausränniin ja telineen kaari tukee polkupyörän pystyasentoon
- Helppo ja tukeva polkupyöräteline.
- Vaihtoehtoina ovat avoin ja suljettu (mahdollisuus lukitsemiseen) kaari.
- Sisäänajo voidaan tehdä molemmilta puolilta.
- Myös lukkovaijeria on mahdollista käyttää.
SIIRRETTÄVÄ
- Pyöräteline on pinota päällekkäin – nousee 75 mm telinettä kohden. 20 telinettä vaatii 1,2
neliön lattiatilaa ja nousee 2 metrin korkeuteen.
TUOTENUMERO
300012 Cyklos ZETA 2,5 m, 5 paikkaa, avoin kaari
312061 Cyklos ZETA 2,5 m, 5 paikkaa suljettu kaari (lukitus)
Telineet voidaan kiinnittää toisiinsa riviasettelussa.
KIINNITYS
Asetetaan maanpinnalle. Voidaan myös kiinnittää pulteilla maahan.
MATERIAALI
- Kuumasinkitty
DESIGN: SEJ

Cyklos AB

+358 9 4245 3129

info@cyklos.fi

www.cyklos.fi

[1803]

XERXES

XERXES
Tilaa säästävä polkupyöräteline pienellä alueella. XERXES erottuu
monista muista samanlaisista pyörätelineistä siten, että rakenne
tekee sen ”rengasystävälliseksi” koska se ei vahingoita pyörän
eturengasta.
XERXES pyörätelinettä käytetään ulkona julkisten rakennusten
yhteydessä, sisätiloissa polkupyörävarastoissa sekä säilytystiloissa.
Soveltuu käytettäväksi YPSILON sääsuojakatoksen kanssa.

KÄTEVÄ JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN
Cyklos XERXES telinettä saa yksi- tai kaksipoliseen sisäänajon kanssa.
XERXES teline tukee pyörän etuhaarukkaa, pyörän rengas lepää rännin muotoisen peltiprofiilin sisällä, estäen näin
etupyörän vääntymisen.
Lisävarusteena vaijeria pyörän runkolukitsemista varten.
TILAA SÄÄSTÄVÄ
XERXES säästää pyöränsäilytystilaa huomattavan paljon. Esimerkiksi 2,5 metrin teline mahtuu jopa 12 polkupyörää.
TUOTENUMERO
300495 Cyklos XERXES, 4 paikkaa, sisäänajo 2 puolelta
300492 Cyklos XERXES, 6 paikkaa, sisäänajo 2 puolelta
300397 Cyklos XERXES, 8 paikkaa, sisäänajo 2 puolelta
311943 Cyklos XERXES, 4 paikkaa, sisäänajo 1 puolelta
312228 Cyklos XERXES, 2,05m 5 paikkaa, sisäänajo 1 puolelta
311944 Cyklos XERXES, 6 paikkaa, sisäänajo 1 puolelta
Telineet voidaan sovittaa toisiinsa riveittäin tarvittavan polkupyörien määrään mukaan
KIINNITYS
Asetetaan maanpinnalle. Kiinnitys tarvittaessa pulteilla maahan.
MATERIAALI
- Kuumasinkitty
DESIGN: SEJ
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