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All Round cykelparkering med tilhørende overdækning.

Classic Copenhagen serien.
Nedstøbt cykelstativ.

Concept Line affaldskurv. Classic Copenhagen bænk og bord.

Sølund Serien. Bænk.

All Round Easy, væghængte cykelstativer.

Sølund Serien.  
Cykelstativ, dobbeltsidet.

Concept Line cykelstativ m. pullerter. All Round, væghængte cykelstativer.

Urban-Reflection ApS / cykelstativer.com, cykel-
stativer, overdækninger, park- og gadeinventar

BESKRIVELSE
Urban-Reflection ApS designer, udvikler og producerer gade- og parkin-
ventar til offentlige institutioner, boligforeninger, erhverv og private. 
Det brede udvalg giver mange kombinationsmuligheder. 
Cykelstativerne er anbefalet af Cyklistforbundet og Cycling Denmark og 
kan tilpasses og videreudvikles efter kundens behov. 
Cykelstativerne er bl.a. designet af Arkitekt MDD Sten Nielsen og produ-
ceres gennem firmaet Urban-Reflection ApS.
Anvendes af offentlige institutioner, boligforeninger, erhverv og private. 

PROGRAM

Cykelstativer.com

Classic Copenhagen: Høj kvalitet og moderne formgivning er forenet i 
denne produktserie der indeholder mange muligheder for videreudvikling 
og tilpasning. Præmieret af Statens Kunstfond Biennalen, Kolding 2007.

All Round: Ofte er begrænsede budgetter en hindring for at indpasse 
praktiske løsninger i specifikke projekter. All Round gør det muligt at til-
fredsstille praktiske, kvalitative og æstetiske krav uden at sprænge bud-
gettet.

Concept Line: Produkterne i denne serie er kendetegnet ved mange for-
skellige kombinationsmuligheder og er en eksklusiv designserie for cykel-
stativer, pullerter, markeringssøm, osv.
 
Sølund Serien:Denne serie er designet af Sten Nielsen, Arkitekt MDD og 
er blevet benyttet mange forskellige steder i Danmark. Serien er varieret 
og udbygget gennem årene – til en komplet designlinie af by, park- og 
gadeinventar.

Tilbehør til cykelparkeringen: Låsestander, der effektivt gør det lettere 
at sikre cyklen.Fås i forskellige størrelser til boltmontage, nedstøbning 
eller på væg og passer til Urban-Reflection ApS cykelstativer.


