
Cykelstativer 
Se det brede sortiment 

 



Cykelstativer i 2 etager 
Dobbeltstativer med flere valgmuligheder 

Dobbeltstativ i to niveauer fordobler kapaciteten sammenlignet med traditionelle løsninger. 
Ved hjælp af vores cykelstativer udnyttes pladsen optimalt. Dobbeltstativet fås i forskellige 
størrelser med 4-16 pladser, med mulighed for at låse cyklen fast i stellet på begge niveauer. 
Cykelstativet kan med fordel vælges med udtræksskinner på øverste niveau.  
De udtrækkelige skinner fås som manuel eller med gasfjeder. Ved hjælp af gasfjederen 
aflastes vægten ved ind- og udstigning af cyklen og skinnen for brugeren. Du kan også 
vælge et af vores mere simple dobbeltreoler med en lille udtræksskinne eller en fast skinne. 
Se vores udvalg af 2-etagers stativer her. 

 



Produktliste 

Dobbeltstativ med udtræksskinne 
 

Bike-up Classic Tower 
Dobbeltstativ med udtræk, uden gasfjeder 

Bike-up Twin Classic Tower 
Dobbeltstativ med udtræk, uden gasfjeder 
 Dobbelt stativ i tre forskellige størrelser med 4-8 pladser med 

mulighed for at låse cyklen fast i stellet på begge niveauer. 
Bike-Up Twin Classic Tower har udtræksskinner og fås i tre 
forskellige størrelser fra 8-16 pladser. Det er muligt at låse 
cyklen fast til stativet på begge niveauer. 

Bike-up Pro Tower 
Dobbeltstativ med udtræk, med gasfjeder 
 

Bike-up Pro Twin Tower 
Dobbeltstativ med udtræk, med gasfjeder 
 Dobbelt stativ i tre forskellige størrelser med 4-8 pladser med 

mulighed for at låse cyklen fast i stellet på begge niveauer 
Bike-Up Pro Twin Tower har udtræksskinner og fås i tre 
forskellige størrelser fra 8-16 pladser. Det er muligt at låse 
cyklen fast til stativet på begge niveauer 

 
 

Antal Bredde Stativ dybde & Vare 
cykler (mm) min loftshøjde (mm) nr. 

 8 1800 6600 100-4444 
6 1400 2420 100-3333 
4 1000 100-2222 

Antal Bredde Stativ dybde & Vare 
cykler (mm) min loftshøjde (mm) nr. 

 8 1600 3600 100-44L 
6 1200 2420 100-33L 
4 800 100-22L 

 

100-2222/3333/4444 

 

100-22L/33L/44L 

Antal  Bredde  Stativ dybde &  Vare 
cykler  (mm)  min lofthøjde (mm) Nr. 

16 1800 6600 200-4444 
12 1400 2420 200-3333 
8 1000 200-2222 

Antal Bredde Stativ dybde & Vare 
cykler (mm) min loftshøjde (mm) nr. 

8 1600 3600 200-44L 
6 1200 2420 200-33L 
4 800 200-22L 

 

200-2222/3333/4444 

 

200-22L/33L/44L 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Produktliste 

Dobbeltstativ uden eller med mindre udtræksskinne 

Bike-up Basic Tower 
Dobbelt stativ med låsning oppe og nede 

Bike-up Twin Basic Tower 
Dobbelt stativ med låsning oppe og nede 

Dobbelt stativ i tre forskellige størrelser med 4-8 pladser. 
Uden udtræksskinne. Cykel løftes manuelt til øverste niveau. 

Bike-Up Twin Basic Tower i tre forskellige størrelser med 8-
16 pladser. Det er muligt at låse cyklen fast i stativet på 
begge niveauer. 

Bike-up Basic+ Tower 
Dobbelt stativ med låsning både oppe og nede 

Bike-up Basic+ Twin Tower 
Dobbelt stativ med låsning oppe og nede 
 

Dobbelt stativ med kortere udtræksskinne, når der ikke er 
plads til fuldt udtræk. Har plads til 6-8 cykler. 
 

Med en kortere udtræksskinne, når der ikke er plads til en 
fuldt udtræk. Har plads til 8-16 cykler. 

Antal Bredde Stativ dybde & Vare 
cykler (mm) min loftshøjde (mm) nr. 

 16 1800 6600 400-4444U 
12 1400 2420 400-3333U 
8 1000 400-2222U 

Antal Bredde Stativ dybde & Vare 
cykler (mm) min loftshøjde (mm) nr. 

 8 1600 3600 400-4444UL 
6 1200 2420 400-3333UL 
4 800 400-2222UL 

 

400-2222U/3333U/4444U 

 

400-22UL/33UL/44UL 

Antal Bredde Stativ dybde & Vare 
cykler (mm) min loftshøjde (mm) nr. 

 16 1800 3600 300-4444 
12 1400 2420 300-3333 
8 1000 300-2222 

Antal Bredde Stativ dybde & Vare 
cykler (mm) min loftshøjde (mm) nr. 

 8 1600 3600 300-44L 
6 1200 2420 300-33L 
4 800 300-22L 

 

300-2222/3333/4444 

 

300-22L/33L/44L 

  

 

 

 



Cykelstativer i 2 etager 

Kan benyttes både ude og inde 

 
Udendørs cykelstativer til boligområde 

Garage med plads til 1000 cykler ved universitet 
 

 
 



Cykelstativer i terræn 
BIKE-UP STREET OG BIKE-UP CLASSIC 

Vores terrænplacerede cykelstativer fås i 4 forskellige modeller, med både enkelt- og 
dobbeltsidede parkeringsmuligheder. Stativerne fås i både lige og vinklede modeller, så du kan 
bruge din plads optimalt. Til tre af modellerne er der en såkaldt sikkerhedsbøjle, der skal 
fastgøres til cykelstativet for sikker aflåsning. 

 



Produktliste 

Terrænstativ med plads til 2-10 cykler 

Bike-up Classic 
Enkelt terrænstativ med plads til 2-5 cykler 

Bike-up Twin Classic 
Enkelt terrænstativ med plads til 4-10 cykler 
 

Et fleksibelt cykelstativ til 2-5 cykler, der placeres på jorden. 
Stativet passer til både store og små cykler. Cyklerne er parkeret 
på forskellige niveauer for at reducere bredden af CC-mål. 

Et fleksibelt cykelstativ til 4-10 cykler, der placeres på jorden. 
Stativet passer til både store og små cykler. Cyklerne er parkeret 
på forskellige niveauer for at reducere bredden af CC-mål. 
 

Bike-up Street 
Enkelt terrænstativ med plads til 4-5 cykler 

Bike-up Classic Angle 45° 
Vinklet enkelt stativ med plads til 2-5 cykler 

Cykelstativ til 4-5 cykler, der stilles på jorden. 
Cykelstativet passer til både store og små cykler, der er 
parkeret på samme niveau. 

Cykelstativet til 2-5 cykler, stativet er vinklet i 45 grader. 
Dette stativ er til cykler i forskellige højder. 
 
 
 
 

Antal Højde Stativ dybde & Vare 
cykler (mm) min loftshøjde (mm) nr. 
 

5 250 450 x 2230 600-5 
4 250 450 x1880 600-4 

 

Antal Højde Stativ dybde & Vare 
cykler (mm) min loftshøjde (mm) nr. 
 
5 500 500 x 2344 10-5 
4 500 500 x 1894 10-4 
3 500 500 x 1458 10-3 
2 500 500 x 1015 10-2 

Tilbehør 2000-1 
Sikkerhedsbøjle 

 

600-4/5 

 

10-2/3/4/5 

Antal Højde Stativ dybde & Vare 
cykler (mm) min loftshøjde (mm) nr. 
 
10 575 600 x 2025 700-55 
8 575 600 x 1655 700-44 
6 575 600 x 1285 700-33 
4 575 600 x 915 700-22 

Tilbehør 2000-1 
Sikkerhedsbøjle 

Antal Højde Stativ dybde & Vare 
cykler (mm) min loftshøjde (mm) nr. 
 
5 500 500 x 1900 700-5 
4 500 500 x 1550 700-4 
3 500 500 x 1200 700-3 
2 500 500 x 800 700-2 

Tilbehør 2000-1 
Sikkerhedsbøjle 
 

 

700-22/33/44/55 

 

700-2/3/4/5 

  

  

 



Væghængte stativer 
Vores vægstativer placeres og fastgøres til væggen med bolte. Der er både lige og vinklede 
cykelstativer i vores model Wall. Til Væg 90° er der en sikkerhedsbøjle for sikker låsning. Der er 
også et simpelt cykelstativ, hvor du hænger cyklen ved forhjulet på væggen på en krog. Udover 
vores væghængte modeller af cykelstativer er der også en væghængt skinne, der er en 
værdsat detalje i opbevaringsrum eller andre opbevaringsrum. I skinnen kan du fastlåse og 
dermed sikre barnevognen. 
 

 

Bull Hanger 
Væghængt cykelstativ 

Bike Lift 
Væghængt cykelstativ med gasfjeder 

Bull Hanger er et enkelt stativ, der placeres på væggen, hvor 
du kan hænge cyklen på de to kroge. Begge kroge kan 
justeres og trækkes ud til den ønskede bredde alt efter 
størrelse og model på cyklen. 

Bike Lift er et enkelt stativ til placering på væggen. 
Cykelstativet har en gasfjeder, der hjælper med at løfte 
cyklen på plads. Det er også muligt at købe hængsler, så 
cykelstativet kan vinkles. 
 

Antal Bredde x dybde Længde (mm) Vare 
cykler (mm)  nr. 

 
1 100 x 260 1210 500-1A 

 

Antal Min-max bredde Højde (mm) Vare 
cykler (mm) nr. 

 
1 360-900 260 102030 

 

 

500-1A 

 

102030 

 

 

 



Produktliste 

Vægstativ med plads til 2-5 cykler 

Bike-up Wall 90° 
Væghængt cykelstativ 
 

Bike-up Wall 45° 
Væghængt cykelstativ til vinklet placering 

Cykelstativ til placering på væg i 90 graders vinkel med 
plads til 2-5 cykler. 

Cykelstativ til placering på væg i 45 graders vinkel med plads til 
2-5 cykler. 

Bike-up Wall Hook 
Væghængt cykelstativ til én cykel 

Bike-up Lock Rail 
Vægskinne til aflåsning af barnevogn 

Enheden monteres på væggen og cyklen hænges derefter 
op i forhjulet. 
 

Ved hjælp af denne væghængte skinne kan du fastlåse og 
opbevare barnevognen i ethvert rum. 

  

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  

 

Antal Bredde x dybde Længde(mm) Vare 
cykler (mm)  nr. 

1 100 x 260 1210 500-1 
 

Længde Vare nr. 
 

 
1760 100200 

 

 

100200 

 

500-1 

Antal Højde Stativ dybde & Vare 
cykler (mm) bredde (mm) nr. 
 
5 430 245 x 2250                           900-5 
4 430 245 x 1800                        900-4 
3 430 245 x 1350                        900-3 
2 430 245 x 900                          900-2 

 

Antal Højde Stativ dybde & Vare 
cykler (mm) bredde (mm) nr. 
 
5 430 245 x 2250 800-5 
4 430 245 x 1800 800-4 
3 430 245 x 1350 800-3 
2 430 245 x 900 800-2 

Tilbehør 2000-1 
Sikkerhedsbøjle 

 

900-2/3/4/5 

 

800-5/4/3/2 

  

  

 



Enkelt lænestativ 
Pullerter med udvidet plads til at fastlåse cyklerne 

De robuste og stabile pullerter leveres i forskellige størrelser alt efter dine behov og ønsker. 
Parker cyklen ved siden af stativet og lås den fast til stellet. Stativerne fastgøres til terræn 
med bolte og underlaget bør derfor være støbt i beton. Stativerne har en varmgalvaniseret 
overfladebehandling, der gør dem holdbare i udendørs miljøer, for eksempel langs fortove. 

 



Produktliste 

Pullert med plads til 2 cykler til aflåsning 

Bike-up Nimbus Small 
Stilfuldt cykelstativ til støtte og låsning 

Bike-up Nimbus Large 
Stilfuldt cykelstativ til støtte og låsning 

Et varmgalvaniseret cykelstativ, der er boltet til jorden, med 
mulighed for at fastlåse op til to cykler. 
 

Et varmgalvaniseret cykelstativ, der er boltet til jorden, med 
mulighed for at fastlåse op til to cykler. 

Bike-up Pole 
Enkelt stativ fastgørelse i terræn 

Bike-Up Pole er et cykelstativ med plads til en cykel på 
terræn og kan nemt placeres langs f.eks. fortove. Stativet 
fæstnes i terræn ved boltning. 

Antal Højde Dybde x Bredde Vare 
cykler (mm) (mm) nr. 
  
1 779 820 1000-1 

 

Antal Højde Dybde x Bredde Vare 
cykler (mm) (mm) nr. 
  
1-2 779 820 101103 

 

 

1000-1 

 

101103 

Antal Højde Dybde x Bredde Vare 
cykler (mm) (mm) nr. 
  
1-2 1000 400 101102 

 

Antal Højde Dybde x Bredde Vare 
cykler (mm) (mm) nr. 

 
1-2 724 268 101101 

 

 

101102 

 

101101 

 
 

 

Bike-up Pole 
Stabilt, robust cykelstativ til støtte 

  

 



Øvrige cykelstativer 
SMARTE OG PLADSBESPARENDE CYKELSTATIVER 

Skal du spare plads, så hjælper cykelstativer til ophæng med at udnytte pladsen.  
Roof-Hoock, er den lofthængte udgave hvor cyklerne parkeres lodret.  
Alternativt kan det roterende cykelstativ Spin-12 rumme op til tolv cykler på minimal plads.  
Derudover tilbyder vi enkeltstativer Arc, Guard og Watch til nedstøbning. Se dem på næste side. 

 



Produktliste 

Andre cykelstativer til ophæng og til terræn 

Bike-up Roof Hook 
Lofthængt cykelstativ 

Bike-up Spin-12 
Roterende cykelstativ 

Enheden monteres i loftet og cyklen hænges derefter op i forhjulet. 
Beslaget fås i to forskellige længder. 

Stativet er fastgjort til gulvet og har plads til tolv cykler.  
En pladsbesparende løsning, der maksimalt kræver 3x3 meter i 
gulvplads. Kan med fordel placeres i et hjørne. 

Cykelstativ Arc 
Pullert 

Cykelstativ Guard 
Pullert 

Cykelstativ Watch 
Pullert 

Cykelstativ Arc er et stilfuldt, funktionelt 
cykelstativ tilpasset til parkering af op til 
to cykler. 

Cykelstativ Guard et pladsbesparende 
cykelstativ tilpasset til to cykler. 

Cykelstativ Watch har plads til to cykler 
og kan nemt placeres langs f.eks. 
fortove. 

Vare nr. Højde (mm) Bredde (mm) 

 
510010 1500 550 

 

Vare nr. Højde (mm) Bredde (mm) 

 
510020 1500 350 

 

Vare nr. Højde (mm) Bredde (mm) 

510030 1500 1250 
 

 

510010 

 

510020 

 

510030 

Antal Højde Rek. golvyta Artikel 
cykler (mm) nr. 

12 2000 3 x 3 meter 1000-12 
 

Antal Længde Bredde (mm) Vare 
cykler (mm)  nr. 

1 400 300 5-400 
1 900 300 5-900 

 

 

1000-12 

 

5-400, 5-900 

  

   

 



Vores servicestationer 
DET ULTIMATIVE TILBEHØR TIL DIT CYKELSTATIVSPROJEKT 

• Praktisk mulighed for at hænge cyklen på 
XL og L modellerne. Et stort udvalg af 
værktøj til alle servicestationer til 
vedligeholdelse af cykler, barnevogne 
eller kørestole, f.eks. pumpe med adapter 
til alle ventiltyper  
Holdbart hus til at modstå placering i 
udemiljø. 

• 

• 
• 

 



Produktliste 

Servicestationer og pumper 
Bike Up servicestationer er indrettet til brug i offentlige områder. Kabinettet er af tykt 
galvaniseret stål med pulverlakering og kan fastgøres til jorden med bolte. Værktøj er fastgjort 
til lange og sikre stålwire, der gør det nemt at nå alle del på cyklen. Stationerne er udstyret med 
håndpumpe med adapter til alle ventiltyper. På model XL og L kan cyklen placere på stativet, så 
pedalerne nemt kan drejes mens der laves reparationer. 

Cykelpumpe Primo 
Vægmonteret cykelpumpe med kompressor 

Væghængt el-cykelpumpe med kompressor. Manometer gradueret fra 0 
til 10 bar. Anti-UV behandlet med brudsikkert polykarbonat. Universal 
adapter, der passer til Presta, Schrader, Woods og Dunlop ventiler. 
Leveres med tre skruer og ravplugs, kun egnet til montering på hårde 
overflader. 

Højde x Bredde (mm) Vare nr. 

 
400 x 190 52001 

 

 

52001 

Størrelse Højde x Bredde (mm) Dybde (mm) Vare nr. 

 
XL 1560 x 510 400 520100 
L 1340 x 440 300 520102 
S 710 x 200 200 520101 

 

 

520100, 520102, 520101 

 

Bike UP 
Servicestationer  
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