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Cocoon
Individuell, sikker og estetisk oppbevaring av sykler.

Cocoon er en sykkelboks for total beskyttelse av sykler mot dårlig vær, tyveri og skadeverk. Hver modul består av 2 individuelle 
bokser, og syklene låses med brukernes egne låser (andre låssystemer på forespørsel). Det er mulig å tilpasse boksen til dine 
behov både når det gjelder design og bruksformål. Boksene er designet for alle typer lokasjoner og er selvbærende. Det siste 
betyr at de kan monteres på de fleste plane underlag. Boksene boltes om ønskelig til underlag av heller, asfalt, stein eller betong 
og kan enkelt flyttes ved behov. 

+ PRODUKTEGENSKAPER
+     ergonomiske, robuste og lydløse skyvedører
+ modulbasert konsept med to bokser per modul
+ enkel transport og installasjon
+ velg blant mange ulike produktalternativer
+ mulighet for individuell tilpasning av designet

miljøvennlig-
produkt

+

RAL-farge
etter ønske
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COCOON | STANDARD VERSJON 
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SPESIFIKASJONER

Mål: 1780x1300x2060 mm (BxHxL) 
Fotjustering: 100 mm
Vekt: 340kg
Takplater: 1,5 mm
Monteringsmateriell: Rustfritt klasse A2. 
Dører/sidevegger: 1,5 mm/2,0 mm 
Stålkonstruksjon: 30x100, 30x50 og 50x50 profiler, 
samt 2 mm tykkelse.

Dørkarmer: 35x20 mm og 1,5 mm tykkelse.

Overflatebehandling:

- Utvendig pulverlakkerte takplater av stål.
- Innvendige vegger av galvanisert stål.
- Tosidige pulverlakkerte sidevegger av stål.
- Varmgalvanisert og pulverlakkert stålkonstruksjon.
- Forsinkede dørrør.

Viktige produktfordeler:

- Syklistene benytter egne låser (lave kostnader og administrasjon).
- Ikke behov for grunnarbeider (i de fleste tilfeller).
- Leveres ferdig montert og klar til bruk.

STANDARD FARGER
Som kunde velger du en eller to farger som 
benyttes på 3 ulike steder.

- dørene
- sideplatene
- øvrig konstruksjon

Håndtak

Låsemekanisme for høyre dør er 
plassert høyere for å unngå konflikt 
med neste modul.

Schéma légendé :

2 skyvedører 

Håndtak

Lås for 
låsing med brukernes
egne låser.

Støtdemper

Justerbare 
føtter

Perforert sykkelmotiv 
på dørene

Solid galvanisert og 
pulverlakkert stålkonstruksjon.

Perforert pustende 
sykkelmotiv på 
sideveggene.

Kombinasjon av to 
ulike valgfrie RAL-
farger.

Låsing med brukernes egne låser.  
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STANDARD DESIGNVALG
Følgende ulike design med perforerte ytterflater er mulig: 

- Dører : 4 standardmotiv etter ønske (sirkel, sykkelmotiv, gitter, P-sykkelmotiv) 
- Sidevegger: 3 standardmotiv (glatt og tett, sykkelmotiv, P-sykkelmotiv)

Dører: sirkel

Dører: sykkelmotiv

Sidevegger:

P-sykkelmotiv

Sidevegger:

 sykkelmotiv

Dører: rektangulært gitter

Dører: P-sykkelmotiv

Sidevegger: 

glatt o
g tett
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MULIGE LÅSSYSTEMER

>Låssystemer kan tilpasses etter ønske. Standard 
er at brukerne låser med egne låser. Dernest er 
det mulig med sylinderlås som vist til høyre. Dette 
krever nummerering av boksene. Det er også 
mulig å installere kodelåser, RFID og annet.  

PERSONLIG DESIGN OG DEKOR

>Dør- og veggfolie samt dør- og veggperforering 
Her er mulighetene nærmest ubegrenset. Noen eksempler:

>Foliering av dører
 Ca en kvm per dør.

>Foliering av sidevegger
 Totalt 5 kvm.

>Delvis foliering
Eksempler på delvis foliering:
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TILVALG/EKSTRAUTSTYR

>Låsekabel 
Denne 10 mm tykke rustfrie og 
gummibelagte låsekabelen gjør 
det mulig å låse syklene fysisk 
fast inne i boksene. Løkke i 
enden gjør at man kan låse med 
kabelen og egen lås.

>Hjulguide
Denne hjulguiden gjør det 
enklere å parkere og holder 
sykkelen i posisjon.

>Ladekontakter 
Modulene kan leveres med 
ladekontakter. Disse monteres 
på hver sin side av midtveggen 
og kommer med veggnett for 
omformeren slik at denne 
kommer opp fra bakken. 

>Fotskinner 
Med fotskinner kan boksene 
plasseres på myke underlag 
uten å synke. Anbefales også 
om modulene ikke skal festes 
til bakken. Gjør også 
modulene enklere å flytte.

>Krok
Denne doble kroken er nyttig 
for oppheng av hjelm, jakke og 
f.eks. ryggsekk.

>Hjulguide med vern
Hjulguide med vern benyttes 
for å forhindre at mopeder og 
scootere benytter seg av 
boksene. 

>Seil
Med et seil øker du 
synligheten og mulighetene 
for å kommunisere ut et 
budskap.

LOSSING

>Trygg lossing 
Vi kan etter nærmere avtale tilby lossing og 
installasjon av varene på stedet. Det samme 
gjelder flytting og mellomlagring av moduler.
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MONTERING

Leveres ferdig sammensatt, klar til utplassering, eventuell innfesting og eventuell tilkobling til strøm. 

INNFESTING

Boltes om ønskelig til underlag av asfalt, betong, stein eller heller. 

GARANTI

Det ytes 5 års garanti på deler og arbeid utført. Denne garantien inkluderer ikke skader som følge av skadeverk, 
ved installasjon som ikke er i samsvar med våre instruksjoner, ved feil bruk, normal slitasje eller feil og manglende 
vedlikehold. 
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