
Útihúsgögn



Hjólastandar
SERVICE BIKE
Snyrtileg og skemmtilega hönnuð viðgerðarstöð fyrir hjól, hentar vel á opnum svæðum þar sem hjólamenningin er 
sífellt að færast í aukana. Stöðin inniheldur sett af föstum verkfærum og fótpumpu.

Metalco

RUOTA CRUNA

BISSA MOMO



Hjólastandar
SHEFFIELD bike stand
Klassískir hjólastandar sem hafa notið mikilla vinsælda. Lítil viðhaldsþörf en standana er hægt að fá galvanhúðaða,  
eða dufthúðaða. Eining er hægt að fá standana í mismunandi litum.

Bikedocksoultions

BDS Scooter Rack (galvanhúðað, dufthúðað og litað)

Hægt að fá standana tvöfalda



Hjólastandar
1672
Veglegir og vandaðir hjólastandar sem er hægt að fá staka eða fleiri á festingu. Hægt að fá standana galvanhúðaða, 
galvanhúðaða og litaða eða ryðfría.

Krumma

1673 (galvanhúðað, galvanhúðað og litað eða ryðfrítt)

1675 (ryðfrítt stál)



Hjólaskýli
CARGO hjólaskýli
Nútímalegt og einfalt hjólaskýli úr stáli með gataðri hurð, fyrirfram útbúið til að læsa með hengilás.

Metalco

GARDA hjólaskýli
Skemmtilegt og einfalt skýli fyrir hjól, skýlið er framleitt úr stáli. Hægt er að fá tvær mismunandi útfærslur, önnur 
þar sem þakið er stálplata en hin hönnuð til að mæta grænu umhverfi (sjá mynd).



Hjólaskýli
SEGURO VBS04
Lokað skýli fyrir allt að sex reiðhjól eða vespur með tvöföldum rafeindarlás sem er stýrt með appi. SKýlið lokast 
alveg. Skýlið tekur að meðaltali hálft bílastæði (2,5x1,5m). Skýlið er framleitt úr áli.

Benito

BIKE RACK PK VBS05

BIKE FIVE VBS55

L:2300 X B:2400 X H:1350MM



Bekkir
BALIO WPC 
Stílhrein og falleg lína frá Benito. Bekkurinn er framleiddur úr dufthúðuðu áli og WPC (endurunninn viður og plast).

Metalco

HARRIS WPC (endurunninn viður og plas)

ATOLLO

HORN BENCHES

MELANGE



Bekkir
VERTEBRA
Sætakerfi sem byggir á stökum hlut eða hryggjarlið sem gerir kleift að byggja og raða á marga mismunandi vegu, 
bæði beint og bogið. VERTEBRA línan er framleidd úr endurunnu plasti.

Bentio

BENCH CITIZEN ECO (endurunnið polymers)

CHAIR CITIZEN ECO (endurunnið polymers)

Viðhaldsfrí útihúsdgögn



Bekkir
PORTO
Veglegur bekkur sem er framleiddur úr galvanhúðuðu lituðu stáli og furu. Hægt er að fá bekkinn með baki og án. 
Allar skrúfur, boltar og rær eru úr ryðfríu stáli.

Fly

ATOLLOHAMBURG bench



Bekkir
1131
Vandaður bekkur sem er hægt að fá með og án arma. Bekkurinn er framleiddur í galvanhúðuðu lituðu stáli og furu.

Krumma

1103

Borðið er unnið úr gagnvarinni prima furu
Ryðfríir boltar og festingar
770x1520x1930mm

1103H

Borðið er unnið úr gagnvarinni prima furu
Ryðfríir boltar og festingar
Hentar vel fyrir hjólastóla
770x1520x1930mm



Bekkir
AIR
Nútímanlegt borð með bekkjum, burðarvirki er framleitt úr dufthúðuðu stáli en borð og bekkir úr viði.

Benito

TABLE Pik VRM210MB

Borðið er unnið úr REBNEW (endurunnu plasti). 
Borðið er 110x40x1800mm.
Viðhalsfrítt

Metalco

TABLE Kuk VRM215M

Borðið er unnið úr REBNEW (endurunnu plasti). 
Viðhaldsfrítt



Bekkir
BILBAO Round
Sett sem saman stendur af borði og þremur kúrfðum bekkjum. Settið er framleitt úr galvanhúðuðu og 
epoxýdufthúðuðu stáli og viði (setan og borðplatan er úr fínum viðarrimlum).

Fly

BILBAO Triangular

BONN Set

BIBLAO 

HAMBURG



Ruslatunnur
TOP
Númtímanlegar og vel hannaðar ruslatunnur. Hægt að fá staka ruslatunnu eða fjórar saman, sem hentar vel þar sem 
flokkun á sér stað.

Metalco

COVER 240

BUND

Hentar vel fyrir flokkað rusl
Tekur allt að 240L tunnur

Hentar vel fyrir flokkað rusl
Burðarvirki úr stáli



Ruslatunnur
PAPER AC034 
Stílhrein og vegleg eining með þremur tunnum, sem hentar vel til að flokka rusl. 
Stólpinn er galvanhúðaður og litaður.

Fly

GENESI AC038V

Hentar vel fyrir flokkað rusl
Allir málmhlutir eru galvanhúðaðir

og málaðir með pólýesterduftmálningu
Hægt að fá með þremur hólfum líka



Gylfaflöt 7
112 Reykjavík


