
PEDALPOINT® SIGN
Je mu jedno, jaké kolo do něj zaparkujete. Je mu jedno, jak široké má kolo pláště a je mu 
jedno, jak je kolo těžké!

Stojan pro kola – Pedalpoint® SIGN je postaven na zcela unikátní platformě. Celá konstrukce se skládá 
převážně z lakovaného hliníkového profilu o rozměru 80x80 mm a nerezových plechů. Kombinace těchto 
nejlepších materiálů zaručuje dlouhou životnost a činí tento multifunkční sloup ideální do každého pro-
storu. Ve stojanu na kola jsou integrovány držáky pro dvě jízdní kola. Držení kol je v tomto případě řešeno 
za pedály jízdních kol, což zaručuje dostatečnou fixaci a zároveň nedochází ke zbytečnému kontaktu 
rámu jízdního kola a stojanu. Držáky jízdních kol jsou vybaveny ochrannými prvky z červeného plastu, 
které slouží jako ochrana klik jízdních kol a zároveň upozorňují na možnou překážku v cestě v případě, že 
ve stojanu pro kola žádné kolo zaparkované není. Dále nabízí robustní prvky pro uzamčení rámu jízdního 
kola, a to hned ve dvou úrovních. Spodní prvek je určen pro uzamčení nejen dětských jízdních kol, ale i 
jízdních kol bez horní rámové trubky a v horní části ostatních jízdních kol. Při výrobě není použito svařo-
vání ani jiných technologií, které by doživotně spojovaly použité prvky. Každý díl konstrukce může být 
v případě potřeby kdykoliv jednoduše vyměněn. Komplexní dodávku obdržíte v plně recyklovatelném 
obalu.

Součástí tohoto modelu je informační plocha z kvalitního polykarbonátu (IMPEX) o rozměru 600x400 
mm.

Objednací číslo

101000005

Šířka Výška Hloubka

350 mm 1.020mm 545 mm

Technická dataTechnická data

 EAN  EAN 

 Hliníkový profil Hliníkový profil

 Váha Váha

 Povrchová úprava  Povrchová úprava 

 Parkovací úhel Parkovací úhel

 Konstrukce / stojan na kola Konstrukce / stojan na kola

 Typ parkování Typ parkování

 Počet parkovacích míst Počet parkovacích míst

 Typ montáže Typ montáže

 Strana Strana

 Barva / stojan na kola Barva / stojan na kola

 80x80 mm

 14 kg

 Lakovaný hliníkový profil, nerez

 90° rovně

 Modulární / smontovaný

 Za pedál jízdního kola

 2

 K ukotvení do podlahy

  Univerzální

 RAL 7016 - antracitová

 Informační plocha Informační plocha  ano, 600x400 mm

 Venkovní el. zásuvka 230 V Venkovní el. zásuvka 230 V  ne

LED solární osvětleníLED solární osvětlení  ne


