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PUBLICUS® CYKELTAK
Monteringsanvisning

Publicus cykeltak levereras som enkel- eller dubbelsidig lösning.
Vid dubbelsidig lösning sätts två ensidiga moduler mot varandra 
och kopplas samman med mellantak, eller rygg mot rygg ”Måsvinge” 
med takrännesystem.
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PUBLICUS® CYKELTAK
Monteringsanvisning
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Produktvarianter
Publicus cykeltak

Publicus cykeltak är baserat på ett modulsystem med c/c 150 cm mellan stolparna.
Systemet består av en startmodul och en påbyggnadsmodul. 
Cykeltaket byggs i önskad längd som enkelsidig lösning, dubbelsidig lösning där enkla moduler kopplas samman 
med mellantak eller som ”måsvinge”, rygg mot rygg, kopplat med ett takrännesystem.

Stolpar levereras med fotplattor för infästning i gjuten platta. Publicus cykeltak kan anpassas till olika ytskikt eller 
direkt på den gjutna plattan. Vid asfalt eller stenläggning läggs en distansplatta under stolpen mot den gjutna plattan.
Cykelställen kan dock säknas ned så att skenan inte blir synlig.

Enkelt

Dubbelt

Måsvinge

Moduler och tillbehör

Enkelt cykeltak - ensidig parkering
Längd 150 cm, inkl. tak och stolpar
Längd 300 cm, inkl. tak och stolpar
Längd 450 cm, inkl. tak och stolpar
Längd 600 cm, inkl. tak och stolpar
Cykelställ 3 pl. på skena för cykeltak, enkelsidig,
monteras mellan stolpar i cykeltaket.

Dubbelt cykeltak - dubbelsidig parkering
Två enkla modulrader kopplas f  ront mot front med mellantak.
Cykelställ 5 pl. på skena, dubbelsidig parkering, monteras
centrerat i cykeltaket.

Måsvinge - enkelsidig parkering i två rader
Två enkla modulrader kopplas rygg mot rygg med ett tak-
rännesystem. Cykelställ 3 pl. på skena, ensidig parkering, 
monteras mellan stolparna i cykeltaket i två rader.

Tillbehör
Påbyggnadsmodul 150 cm inkl. tak och en stolpe
Mellantak för dubbelt cykeltak
Sidostolpe
Bultset för betongfundament
Takränna startmodul
Takränna påbyggnadsmodul
Takränna påbyggnadsmodul med dränering

Cykelställ för enkelsidigt cykeltak och måsvinge
Publicus cykelställ 3 pl. på skena för cykeltak, h=85 cm
Publicus cykelställ 3 pl. på skena för cykeltak, h=95 cm

Cykelställ för dubbelsidigt cykeltak 
Publicus cykelställ 5 pl. på skena, dubbelsidigt, h=85 cm
Publicus cykelställ 5 pl. på skena, dubbelsidigt, h=95 cm 

Produktvarianter – Publicus cykeltak
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PUBLICUS® CYKELTAK
Monteringsanvisning
Förankring
Helgjuten platta för enkelt cykeltak

Ritning visar fundamentering av start- och påbyggnadsmoduler
vid enkelt cykeltak och cykelställ med enkelsidig parkering.

Betongplatta t = 150 mm

Angränsande ytskikt:

Överliggande ytskikt:

Betong
Grus t = 10 - 15 cm
Makadam t = 40 - > cm
Bultset
Distansplatta h = 60 mm
Stenläggning
Asfalt
Intilliggande ytskikt

Betongplattan armeras med nät
som förstärks runt kanter och 
bultgrupper.

Runt var stolpe läggs en fördjupning
så att man uppnår minst 300 mm
tjocklek på betongen.

Beroende på miljön bör man värdera
om en isolering ska läggas under
hela betongfundamentet.

Vid asfalt och stenläggning läggs en
distansplatta under stolparna.
Medan cykelställen kan sänkas ned 
så att skenan inte syns.

Förankring – Helgjuten platta för enkelt cykeltak
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PUBLICUS® CYKELTAK
Monteringsanvisning
Förankring
Helgjuten platta för dubbelt cykeltak

Ritning visar fundamentering av start- och påbyggnadsmoduler
vid dubbelt cykeltak och cykelställ med dubbelsidig parkering.

Betongplatta t = 150 mm

Betong
Grus t = 10 - 15 cm
Makadam t = 40 - > cm
Bultset

Distansplatta h = 60 mm
Stenläggning
Asfalt
Intilliggande ytskikt

Betongplatta under alla
stolpar min. 300 mm

Betongplattan armeras med nät
som förstärks runt kanter och 
bultgrupper.

Runt var stolpe läggs en fördjupning
så att man uppnår minst 300 mm
tjocklek på betongen.

Beroende på miljön bör man värdera
om en isolering ska läggas under
hela betongfundamentet.

Vid asfalt och stenläggning läggs en
distansplatta under stolparna.
Medan cykelställen kan sänkas ned 
så att skenan inte syns.

Förankring – Helgjuten platta för dubbelt cykeltak
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PUBLICUS® CYKELTAK
Monteringsanvisning
Förankring
Helgjuten platta för måsvinge - cykeltak

Ritning visar fundamentering av start- och påbyggnadsmoduler
vid cykeltak monterat som måsvinge och cykelställ med dubbelsidig 
parkering.

Betongplatta t = 150 mm

Betong
Grus t = 10 - 15 cm
Makadam t = 40 - > cm
Bultset

Distansplatta h = 60 mm
Stenläggning
Asfalt
Intilliggande ytskikt

Betongplattan armeras med nät
som förstärks runt kanter och 
bultgrupper.

Runt var stolpe läggs en fördjupning
så att man uppnår minst 300 mm
tjocklek på betongen.

Beroende på miljön bör man värdera
om en isolering ska läggas under
hela betongfundamentet.

Vid asfalt och stenläggning läggs en
distansplatta under stolparna.
Medan cykelställen kan sänkas ned 
så att skenan inte syns.

Förankring – Helgjuten platta för måsvinge - cykeltak
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PUBLICUS® CYKELTAK
Monteringsanvisning
Sammanställning
Förankringsbultar

Generellt om fundamentering och justering

Intilliggande ytskikt: När plattan är gjuten får den max ha en höjdavvikelse på +-2-4 mm per 1,5 m.
Expanderskruvar och höjdjustering görs med brickor under fotplattan. Är det en stor variation
får man använda en justeringsmutter under fotplattan (fig 1). 

Överliggande toppskikt: Vid asfalt eller stenläggninganvänds bultset med distansplattor under stolparna. 
Cykelstativen sänkes ned så att inte stativskenan blir synlig. Höjdjustering görs med den översta distans-
plattan och den undre justeringsmuttern (fig 2 och 3).

Intilliggande ytskikt

Asfalt

Kullersten

Montering av bultar
Starta med hörnstolparna och borra/ montera
med max +- 2 mm centrumavstånd.
Uppmärksamma också att bultgruppen inte får
ett roterad hålbild.

Det kan vara en fördel att montera bara en skruv
per stolpe och därefter använda fotplattan som
borrmall för de resterande hålen.

För bultgruppens placering se på förankrings-
beskrivningen.

Alternativ 1 Efterborrning
Använd medföljande mallplatta i bultsättet
som borrmall.
Borrdiameter: min Ø18 mm
Borrdjup: 160/ 200 mm
Skruvar limmas fast med ankarmassa eller likv.

Alternativ 2 Ingjutning
M16 skruvar fästes ca 60 - 70 mm genom 
mallplattan i bultsättet. Bultgruppen sättes i 
ny betong. OBS! Kontrollera att skruvarna sättes
vertikalt och att bultgruppen står i linje med 
korrekt centrumavstånd.

Bultset     består av:
4 st Helgäng. stång M16x250 mm
8 st Mutter M16
4 st Fyrk.bricka M16
4 st Rund bricka M16
1 st Mallplatta c/c 160 mm 

Bultset     består av:
4 st Helgäng. stång M16x300 mm
16 st Mutter M16
16 st Rund bricka M16
1 st Mallplatta c/c 160 mm 

Distansplatta

Makadam

Sand eller betong

Asfalt

Bultset 

Bultset

Stenläggning

Betong

Sammanställning – Förankringsbultar
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PUBLICUS® CYKELTAK
Monteringsanvisning
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Sammanställning

Denna monteringsanvisning visar hur cykeltak och tillbehör sätts samman från början till färdig
konstruktion. För att slippa problem vid monteringen av tillbehör och cykeltak är det särskilt viktigt 
att vara noggrann redan från början. Detta gäller speciellt centrumavstånd mellan stolpar samt höjder.

Under visas sammansatta modeller av cykeltak och tillbehör  

Enkelt
Pos 1. Startmodul 
Pos 2. Påbyggnadssektion
Pos 3. Distansplattor vid asfalt eller stenläggning
Pos 4. Cykelställ för cykeltak
           H85 cm 3 pl på 1,4 m skena
           H95 cm 3 pl på 1,4 m skena

Dubbelt
Pos 1. Startmodul 
Pos 2. Påbyggnadssektion
Pos 3. Mellantak
Pos 4. Distansplattor vid asfalt eller stenläggning
Pos 5. Cykelställ för cykeltak
            H85 cm 5 pl på 1,5 m skena
            H95 cm 5 pl på 1,5 m skena

Måsvinge
Pos 1. Startmodul 
Pos 2. Påbyggnadssektion
Pos 3. Startmodul takränna med dränering
Pos 4. Påbyggnadssektion på takränna utan dränering
Pos 5. Påbyggnadssektion på takränna med dränering
Pos 6. Distansplattor vid asfalt eller stenläggning
Pos 7. Cykelställ för cykeltak
            H85 cm 3 pl på 1,4 m skena
            H95 cm 3 pl på 1,4 m skena

Sammanställning
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PUBLICUS® CYKELTAK
Monteringsanvisning
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Pos.1 Mutter M16
Pos.2 Bricka M16
Pos.3 Distansplatta
Pos.4 Ankarstång

83
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Sammanställning
Montering av cykelställ

Vid enkelt cykeltak och måsvinge monteras cykelstället på ankarstängerna för stolpen.
Asfalt och stenläggning kräver distansplattor så att fotplattan på stolpen alltid vilar i höjd
med ytskiktet. Cykelstället fästes då med mutter M16 och bricka.  

Montering
Cykelställ: Cykelstället förs ned över ankarstången
och centreras mellan bultgrupperna.

Distansplatta: Den första distansplattan sätts löst på bultarna. 
Justera sedan med justeringsmuttrar och bricka till önskad 
höjd. För på nästa distans och justera i våg.
Det är viktigt att kontrollera höjden med resterade delar av 
konstruktionen.

Distansen låses slutligen med de övre muttrarana och stolpen 
kan nu monteras.

Kontrollera att cykelstället får rätt höjd i förhållande till ytskiktet.
Stället ska ha en övre höjd på 830 - 850 mm.

Sammanställning – Montering av cykelställ
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PUBLICUS® CYKELTAK
Monteringsanvisning

3

22

1
Pos.1 Ställskruv M10
Pos.2 Låsskruv M10
Pos.3 Takprofil

Sammanställning
Montering av stolpar och takprofiler

H

H

Montering av stolpar
Stolparna förs på ankarstängerna. Muttrarna skruvas på
utan att dra åt för att kontrollera att stolparna har samma 
höjd (H) och står i lod. Detta kan justeras genom att justera 
skruvar under fotplattan.

Muttrarna dras inte åt förrän alla delar är monterade. 

Montering av takprofiler
Skruvar, pos 1 och 2, skruvas delvis i stolpe innan
takprofilen träs i stolpen.

För i takprofilen och justera så den står i rätt vinkel. 
Vänta att dra skuvar, pos 2, tills hela taket är monterat.

Vid justering av ställskruv använd medföljande nyckel.
 

Sammanställning – Montering av stolpar och takprofiler
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PUBLICUS® CYKELTAK
Monteringsanvisning

Pos.1 Försänkt skruv M8x45
Pos.2 Mutter M8
Pos.3 Bricka M8

1

2
3

Fogas med grå
Sikaflex.

Sammanställning
Montering av tak och kontroll

Montering av glasfibertak
Vid montering av taket är det en fördel om man är
3 personer. Man bör också ha tillgång till en trappstege.

Börja med att fästa taket på ena sidan i takprofilen. 
På den andra sidan taket  monteras endast en skruv i 
framkant och en i bakkant. Trä skruven genom tak 
och takprofil. Vänta med mutter och bricka.

Nästa takdel träs på de utstickade skruvarna för att 
sedan skruva på muttern. På den andra sidan används 
bara skruv utan mutter som på den första takdelen. 
Fortsätt och avsluta genom att montera resterade 
skruvar och muttrar.

Kontroll av bärande element
När alla bärande delar är monterade är taket stadgat
och står nästan rakt. Man kan nu börja finjustera fot-
plattan och dra åt muttrarna.

Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna.
Slutligen fogas delningen mellan taken med grå 
Sikaflex (medföljer leveransen.)  

Sammanställning – Montering av tak och kontroll
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PUBLICUS® CYKELTAK
Monteringsanvisning

Pos.1 Låsmutter M8
Pos.2 Fyrk. bricka M8
Pos.3 Gummibricka
Pos.4 Takplatta pc-lexan
Pos.5 Mutter M8
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Pos.6 Bricka M8
Pos.7 Takprofil
Pos.8 Försänkt skruv M8x35
Pos.9 Åsfäste

Sammanställning
Montering av mellantak (KB24)

Mellantak används vid dubbelt cykeltak och monteras efter att de bärande stolparna och 
glasfibertaket satts upp. Mellantaket tar inte upp krafter från taket och har endast i uppgift
att föra nederbörden från taket. Mellantaket överlappas inte vid montering av flera tak och
behöver därför tätas med silikon.  

Montering

1. Åsfäste läggs kant i kant med takprofilen
Hålen markeras på glasfibertaket och borras upp
med Ø 10 mm.

2. Åsfäste och resten av mellantaket monteras 
som visas.

3. Silikon används slutligen för att täta sidorna.

Sammanställning – Montering av mellantak (KB24)
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PUBLICUS® CYKELTAK
Monteringsanvisning

2 1

Staplingsprincip för rännor

KB37C KB39CKB38C

KB38C

KB38C

KB37C KB39C

3

Pos.1 Ände för dränering
Pos.2 M8x45
Pos.3 M6x16

Sammanställning
Montering av takränna (KB37C/KB38C/KB39C)

Takränna används vid cykeltak måsvinge och monteras efter att de bärande stolparna och glasfibertaket
satts upp. Takrännan tar inte upp krafter och har endast i uppgift att föra nederbörden från taket. Komplett
takränna består av startmodul, påbyggnadsmodul utan dränering och påbyggnadsmodul med dränering. 
Ett cykeltak monterat som måsvinge har avlopp i båda ändar.

Man bör vara 2 personer vid montering. En lyfter på plats rännan
medan den andre hjälper till med att skruva från ovansidan av taket.

Montering 
1. Starta med att fästa Ände för dränering. Denna monteras löst
med hjälp av skruvarna som håller taket, M8x45.

2. Takränna med hål för dränering placeras i Ände för dränering.
Första och sista hålet markeras och borras Ø8. 

3. Ände för dränering och takränna tätas med silikon i överlapp-
ningen. Takrännan monteras löst i glasfibertaket med hjälp av de 
första skruvarna M6x16.

4. Därefter monteras nästa takränna på startrännan och det sista 
hålet markeras för att borras upp med Ø8.

5.Takrännan tätas med silikon i överlappningen och längs takpro-
filerna.
Montera löst i glasfibertaket med hjälp av skruv M6x16. Processen 
repeteras till önskad längd är uppnådd. Rännan måste alltid staplas 
med fall mot närmaste dränering. Se illustration. 

6. När alla rännorna är löst monterade skruvar man åt skruvarna 
och borrar hål så att skruvarna i mittan av rännan också kan 
monteras.

7. Avlopp monteras med hjälp av skruv M10x25 och i takrännans 
fot. Kom ihåg att sätta takrännefoten in i dräneringsröret innan 
det fästes i Ände för dränering. Foten fästes senare i ytskiktet. 

Avsluta med att gå över alla skruvar, muttrar och delar så att allt
sitter fast och är åtdraget.

Rännorna tätas rikligt med silikon i alla
kanter och överlappningar innan montering.

Sammanställning – Montering av takränna (KB37C/KB38C/KB39C)
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