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Ur miljösynpunkt är cykeln idag det ultimata färdmedlet. Med en cykelställslösning från oss på Axelent Safe-X undviker 
du ett stökigt cykelförråd vilket ökar chansen till att människor faktiskt väljer att ta cykeln. Här berättar vi mer om vilket 
cykelställ som möter just dina behov. 

Axelent Safe-X erbjuder ett brett sortiment med allt från traditionella markplacerade cykelställ till mer avancerade ställ i två 
våningar. Samtliga cykelställ är anpassade för både inom- och utom husbruk och finns i flera olika storlekar - från två upp till 
16 platser.

CYKELSTÄLL 
Så väljer du rätt cykelställ

TAKHÖJDEN AVGÖRANDE

I valet av modell är utrymmet avgörande, framför 

allt takhöjden. Väljer du ett dubbelställ är rekom-

mendationen minst 2 420 - 2 700 mm i takhöjd. Det 

är dock viktigt att komma ihåg att alltid utgå från hur 

rummet ser ut på plats och inte enbart på ritningen. 

På pappret kan takhöjden vara tre meter men det 

är inte alltid installationer så som lufttrummor eller 

kabelstegar är inritade. En annan viktig aspekt 

är djupet i rummet. Det ska utan svårighet gå att 

manövrera en cykel in och ut, även när stället är fullt. 

FÖRDUBBLA FÖRVARINGSKAPACITETEN

En av våra storsäljare är Bike-Up Pro Tower. Ett smart cykelställ i två våningar som fördubblar förvaringskapaciteten jämfört med traditionella lösningar. Bike-Up Pro 

Tower är försedd med en lång utdragbar skena på övre plan som kan användas som ramp. I skenans framkant sitter även en gasfjäder som hjälper till att dra upp 

cykeln när den ska upp, men också bromsar på vägen ned. På så vis behöver du inte lyfta en tung cykel upp och ned med egen kraft. Bike-Up Tower finns även i 

flera varianter: Classic har en lång utdragbar skena, utan gasfjäder. Basic+ har en kort utdragbar skena (finns även i Basic med fast skena). 

Alla tvåvåningställ finns i dubbelsidiga varianter, vilket innebär att cyklar kan parkeras från två håll. För att utrymmet ska utnyttjas optimalt har stäl len designats 

så att framhjulen går omlott, vilket gör att du sparar plats på djupet. En lösning som tagits fram på kundens förfrågan. Vi på Axelent Safe-X arbetar ständigt med 

produktutveckling för att möta kundens behov och önskemål. 

PRAKTISK SERVICESTATION 

Hos oss på Axelent Safe-X hittar du också smarta 

cykeltillbehör. Bike-Up Service Station är en 

servicestation som gör det enkelt och tillgäng ligt att 

serva din cykel. Stationen tillhandahåller en rad olika 

verktyg och en handpump med adapter som passar 

till alla olika sorters ventiler, vilken med fördel även 

kan användas för rullstolar eller barnvagnar. Bike-Up 

Service Station har en upphängningsanordning 

som gör det möjligt att hänga upp cykeln för att 

underlätta underhåll och reparation. Servicestationen 

är tillverkad i grov galvaniserad stål med 

pulverlackerad yta och anpassad för användning i 

offentliga miljöer. 

TRYGGHET HELA VÄGEN 

Bike-Up Pro Tower, Art. 100-44L

BIKE-UP CLASSIC (700-SERIEN)

Cykelstället Bike-Up Classic är en av vår storsäljare 

som erbjuder cykelparkering på mark. Det är 

anpassade för 2–5 cykelplatser per enhet med 

möjlighet att sätta ihop flera enheter i rad. Cyklarna 

parkeras i olika nivåer för att minska bredden på 

CC-mått.

• Anpassade för utomhus placering

• Finns med tillval för ramlåsning för en tryggare 
cykelparkering

• Finns i dubbelsidigt utförandet för smart 
cykelparkering på båda sidorna

Bike-Up Service station XL, Art. 520100K

Axelent Safe-X är en helhetsleverantör vilket gör 

att du som kund kan känna dig trygg från början 

till slut. Vi arbetar uteslutande med egna montör-

er för att garantera att projektet blir korrekt och 

fackmannamässigt utfört. Utöver cykelställ är vi 

specialiserade på förråddslösningar vilket gör att du 

med fördel kan slå ihop de båda projekten och få en 

säker och smidigt leverans och mon tering utförd av 

en och samma leverantör.
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