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Rino passer godt til alle type sykler og er konstruert for å sikre sykkelen 

mot tyveri, med mulighet for låsing av både hjul og ramme. 

Sykkelstativ med 5 plasser måler 212 cm i lengden og veier med betonghell-

er 138 kg. Sykkelstativene kan enkelt rekkekobles i flere lengder. Egen logo 

på endeskiltet kan leveres.

Leveres i varmforzinket eller varmforzinket og lakkert stål i 

valgfri RAL-farge.

Rino sykkelstativ

Materialer

Varmforzinket stål Varmforzinket
lakkert stål



SR Sykkelstativ: 

SR Sykkelstativ 
NAVN Beskrivelse Mål Illustrasjon 

SR Sykkelstativ 
5 plasser 

Varmgalvanisert, eller zinket og 
pulverlakkert stativ med hvit 
lakkert endeskilt påmontert 
sykkelpictogram. 
For parkering fra en side, 5 
plasser. 

 

 
 

 

 

SR Sykkelstativ 
9 plasser 

Varmgalvanisert, eller zinket og 
pulverlakkert stativ med hvit 
lakkert endeskilt påmontert 
sykkelpictogram. For parkering fra 
to sider, totalt 9 plasser. 

 

 
 

 
 

 
 

Betongheller Betongheller 30x30 cm for 
bunnramme, Sett à 7 stk heller.   

 

 

 
 

Skjøtestykke Skjøtestykke for rekkekobling av 
SR sykkelstativ. 

 

 
 

 
 

SR sykkelstativ 
ensidig 8 
plasser 

Stativ ensidig med 8 
plasser(tilpasset Sykkeltak 
200/360).  Varmgalvanisert, eller 
zinket og pulverlakkert stativ med 
hvit lakkert endeskilt påmontert 
sykkelpictogram. 
 

 

 
 

 

 
 

Stativ tosidig 
med 13 
plasser(tilpass
et Sykkeltak 
280/360) 

Stativ tosidig med 13 
plasser(tilpasset Sykkeltak 
280/360).  Varmgalvanisert, eller 
zinket og pulverlakkert stativ med 
hvit lakkert endeskilt påmontert 
sykkelpictogram. 

 

 

 
 

 

 

    

Rino 5 plasser

Rino 9 plasser



SR Sykkelstativ: 

SR Sykkelstativ 
NAVN Beskrivelse Mål Illustrasjon 

SR Sykkelstativ 
5 plasser 

Varmgalvanisert, eller zinket og 
pulverlakkert stativ med hvit 
lakkert endeskilt påmontert 
sykkelpictogram. 
For parkering fra en side, 5 
plasser. 

 

 
 

 

 

SR Sykkelstativ 
9 plasser 

Varmgalvanisert, eller zinket og 
pulverlakkert stativ med hvit 
lakkert endeskilt påmontert 
sykkelpictogram. For parkering fra 
to sider, totalt 9 plasser. 

 

 
 

 
 

 
 

Betongheller Betongheller 30x30 cm for 
bunnramme, Sett à 7 stk heller.   

 

 

 
 

Skjøtestykke Skjøtestykke for rekkekobling av 
SR sykkelstativ. 

 

 
 

 
 

SR sykkelstativ 
ensidig 8 
plasser 

Stativ ensidig med 8 
plasser(tilpasset Sykkeltak 
200/360).  Varmgalvanisert, eller 
zinket og pulverlakkert stativ med 
hvit lakkert endeskilt påmontert 
sykkelpictogram. 
 

 

 
 

 

 
 

Stativ tosidig 
med 13 
plasser(tilpass
et Sykkeltak 
280/360) 

Stativ tosidig med 13 
plasser(tilpasset Sykkeltak 
280/360).  Varmgalvanisert, eller 
zinket og pulverlakkert stativ med 
hvit lakkert endeskilt påmontert 
sykkelpictogram. 

 

 

 
 

 

 

    

Rino ensideig
8 plasser


