
Ligna 
cykelskur

Type Basis over for hinanden med 
overdækning

Ligna cykelskuret yder god 
beskyttelse mod dug og regn

Type Basis med 2 tilbygningsmoduler
og Variant Plus cykelstativ

• Gennemsigtig cykel- og knallertoverdækning

• Åben og enkel - kan indpasses overalt

• Ligna er modulopbygget med skjult fundament og kan 
tilbygges efter behov

Ligna cykel- og knallertoverdækning er bygget op over en stål-ramme 
med glasklare akryltagplader.

Åben og enkel konstruktion, der passer ind i de fleste omgivelser.
Type modul Basis 2 - 3 og Type modul Tilbygning 2 - 3 kan byg-ges 
sammen, samt opstilles over for hinanden. Mellemgang kan være 
åben eller lukkes med tag af glasklar akryl i stålramme.

Som standard opstilles cykelskuret uden sideplader. 

På bestilling leveres de med HPL-kunststof - et stærkt  
UV-ridsebestandigt materiale.
Cykelskuret monteres på betonfundamenter, der sættes under 
jordniveau.

Type Basis og tilbygning i RAL-farve



150 52
7

1900

2450

10
60

22
00

3360
3060

3120

5925

23
62

5200

1500

52
7

2340
2040

2100

20
0

1800
1400

1500

17
55

MÅL
Højde over niveau: 
2200 mm

Under niveau: 
527 mm

Type 2 Basis (Bredde): 
2100 mm (tilbygning 2040 mm) 

Type 3 Basis (Bredde): 
3120 mm (tilbygning 3060 mm) 

Bredde over for hinanden: 
5925 mm

Overbygning: 
Højde:  2360 mm 
Bredde:  1400 mm
Højre sideplade:  1755 mm

MATERIALE
Fremstillet i stål, varmgalvaniseret.

Ved RAL-farve:  
overfladebehandlet med  pulverlake-
ring og ovnbrændt, hvorved der op-
nås en vedligeholdelsesfri overflade.
Glasklart akryltag i 4 mm tykkelse.
Sideplader på bestilling i HPL-kunst-
stof.

FARVER
12 stk. RAL-farvenuancer i rød, blå, 
grøn, grå, hvid og sort mod tillæg.

MONTERING
Type Basis 2 - 3 kan med fordel og på 
bestilling monteres på 4 stk. beton-
fod 30 x 30 x 40 cm.

Ved Type Basis 2 - 3 med tilbygning 
og overbygning:
indhent tilbud på opstilling fuldt 
monteret.

Tekniske Specifikationer:

Ligna cykelskur ved Flauenskjold Hallen, 9330 Dronninglund

Ligna  
cykelskur

Basis set fra siden Tilbygning set fra front

Enkel Basis set fra siden Basis over for hinanden med overbygning set fra siden

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71 

E-mail: sales@gevekomarkings.com • www.geveko-markings.com


