
CICLOPIS KERÉKPÁR TARTÓ 6 KERÉKPÁR 
SZÁMÁRA 
Két csonka ellipszis alakú támaszból és egy fém keretből áll 6 kerékpár számára. A 
támaszok csonka ellipszis alakúak, melyeknek nincs éles sarkuk. 53 cm magas, 50 
cm hossz és 32 cm széles, 140 kg súlyú. Betonból készül, horganyzott, rovátkolt 
acél megerősítéssel (az ISO 9001:2000 tanúsított cég, UNI ISO 2081/89 szabványa 
szerint). A keverék cementből, szemcsés márvány adalékanyagból, szintetikus 
nyersanya-gokból, valamint folyósító adalékanyagokból áll, hogy a víz/cement 
arányt csökkentse. Formázás: magas frekvencián, rezgéssel történik. A látható 

felületek részben simák, részben szemcsése, melyek kikészítése a különösen magas követelményeket támasztó 
szabványnak megfelel. Az alap egy 14 mm átmérőjű horganyzott persellyel van a végénél ellátva, mely a lánc 
beakasztására szolgál. A keret horganyzott acél /mint fent / mely poliészter gyanta bevonattal kerül lefestésre, kültéri 
használatra. A kerékpár tartó mindkét oldalról használható, és a jelentősen nagy súlya miatt  ellenáll a vandalizmusnak. 6 
kerékpár tárolására alkalmas.  
 
Kód: 9APO19  

Ø Átmérő  Hossz 232 cm 
Szélesség 50 cm Magasság 53 cm 
Űrtartalom   Súly 291 Kg 
Szín  Anyag CLS  fém 

 
 
 
 

CICLOPIS 6 CYCLE BIKE STAND 
Consisting of two truncated ellipsoid shaped supports and a metallic rack for six bicycles. 
The supports are truncated ellipsoid in shape with no sharp corners, they stand 53 cm 
tall with a footprint of 50 cm (length) and 32 cm (width), weighing 140 kg. Made of 
concrete reinforced with galvanized knurled steel (to UNI ISO 2081/89 standard by ISO 
9001:2000 certified company). The mix consists of cement, graded marble aggregate, 
synthetic staples, fluidifying additives to reduce the water/cement ratio, cast in formwork 
vibrated at high frequency. Visible surfaces are partly smooth, partly exposed aggregate, 

and finished to an extremely high standard. The base is provided with a 14 mm diam. galvanized bushing at the end for 
handling or chain hook. The rack is made of galvanized steel (as above) painted with a polyester resin coating for outdoor 
use; the bike stand can be used from both sides and its considerable weight acts as a deterrent to vandalism. 
Accommodates 6 bicycles.  
 
Code: 9APO19  

Ø Diameter  Length cm 232 
Width cm 50 Height cm 53 
Capacità  Weight Kg 291 
Colors  Material CLS , Metallo 

 


