
/ Cykel overdækning, Kolding

Inovenit leverer cykelstativer i funktionelt og nutidigt design. De forskellige typer 
har typisk bøjler der er vinklet så både cykler med smalle og brede ringe står godt 
i stativerne. Flere af typerne er tilpasset for cykler med skivebremser og lygter 
monteret på forhjulets nav.

Inovenit cykelstativer er som resten af systemet designet med fokus på fleksibilitet 
og mange tilpasningsmuligheder.

Cykelstativerne er designet så den skinne der bærer de enkelte bøjler kan mon-
teres direkte i systemoverdækningerne med forskellige typer beslag. 

Der er udviklet søjler og beslag for montage ved nedstøbning, fastboltning på 
belægning eller væg, og til opstilling, enkeltsidet eller dobbeltsidet 

Bøjler findes p.t. i 4 typer, bøjler i rundstål, eller bøjler i plade. Normalafstand mel-
lem cykler er 48 cm men der kan også leveres et stativ hvor cykler står forskudt 
med en afstand på kun 36 cm. 

PP1
Pentagon i plade

PP+
Pentagon i plade med hver anden 

bøjle løfter cyklernes forhjul. Af-

CP1
Pentagon i plade, udformet så 

navbremser og lygter monteret på 

fornav går fri.

CR1
Cirkelbøjler i rundstål

CyKelstAtIveR 



StørrelSe og INdretNINg

Alle typer kan leveres med plads for 2 op til 8 cykler. og hvor cykler kan 
parkeres med vinkler på 90, 45 og 30 grader. Maksimum længde på 
sektionerne / skinner er 288 cm.
 
Normalt leveres stativerne varmgalvaniserede, men kan også leveres 
lakerede i en række standardfarver eller kundespecifik farve.

CR1
stativ med plads til 5 cykler. 

CR1 
30 grader skråtstillede stativer 
med plads til 5 cykler. 

Øverst ses CR1 modellen som varmgal-

vaniseret, monteret på en Inovenit syste-

moverdækning. 

På billedet lige ovenfor ses modellen som 

dobbeltsidet og nedstøbt i underlaget. 

modellen er lakeret i en standard sort.

På billedet ovenfor ses PP+ monteret i en 

Inovenit systemoverdækning. Modellen er 

dobbeltsidet og kan tilgås fra begge sider.

PP+
stativ med plads til 7 cykler

På billederne ovenfor og til venstre, ses PP1 mod-
ellen monteret i en Inovenit systemoverdækning. 
Henholdsvis som dobbeltsidet og enkeltsidet. 
Begge cykelstativer er varmgalvaniseret.


