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ΣΤΑΘΕΡΕΣ  ΜΠΑΡΕΣ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 
Για να παρκάρετε το ποδήλατό σας με ασφάλεια 

   

 

  
Μπάρες στάθμευσης για το κλείδωμα ποδηλάτων σε κοινόχρηστους χώρους, όπως πάρκα, 

σχολεία, φροντιστήρια κλπ. Η στήριξη των ποδηλάτων γίνεται εύκολα, είτε σε ένα σημείο (στη ρόδα), 
είτε σε 3 σημεία, μειώνοντας τον κίνδυνο στραβώματος της ρόδας.  
Ειδικές φλάντζες με τρύπες επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη στερέωση στο έδαφος. 

 

 

FSU2L-10080 
Μεγάλη Μπάρα 

Πάρκινγκ Ποδηλάτων  
Από γαλβανιζέ 

χαλυβδοσωλήνα Φ42 

 

 

FSU2L-5080 
Μικρή Μπάρα Πάρκινγκ 

Ποδηλάτων  
Από γαλβανιζέ 

χαλυβδοσωλήνα Φ42 
Διαστάσεις 1000 mm x υψ800 mm - Βάρος 7.0 kg 

Διαθέσιμη και βαμμένη (ral)  
 

Τιμή: 62.00 €/τεμ 

Διαστάσεις 500 mm x υψ800 mm - Βάρος 5.0 kg 
Διαθέσιμη και βαμμένη (ral) 

 

Τιμή: 56.80 €/τεμ 

 

PARK-UR2-01 
Τριπλή Μπάρα 

Ποδηλάτων  
Για την μπροστινή ρόδα  

PARK-UR1-01 
Πενταπλή Μπάρα 

Ποδηλάτων  
Για την μπροστινή ρόδα 

Υποδοχές για τρία ποδήλατα - Διαστάσεις 
926x510xυψ226mm (9.9Kg) 

 

Τιμή: 169.00 €/τεμ 

Υποδοχές για πέντε ποδήλατα - Διαστάσεις 
1626x510xυψ226mm (16.6Kg) 

 

Τιμή: 199.00 €/τεμ 

 
H πλάγια διάταξη στις μπάρες ποδηλάτου  

είναι η βέλτιστη για εξοικονόμηση χώρου, αφού 
επιτρέπει τα τιμόνια να είναι το ένα πίσω από το άλλο 

PARK-BBR-2 
Μπάρα 2 Ποδηλάτων 
Υποδοχές για δύο ποδή-
λατα. Με πλάγια διάταξη 
για εξοικονόμηση χώρου 

Διαστ: 620mm x 250mm x 
υψ235mm – βαρ 4.5kg 

 

Τιμή: 46.00 €/τεμ 
PARK-BBR-3 

Μπάρα 3 Ποδηλάτων 
Υποδοχές για τρία ποδή-
λατα. Με πλάγια διάταξη 
για εξοικονόμηση χώρου 

Διαστ: 990mm x 250mm x 
υψ235mm – βαρ 6.8kg 

 

Τιμή: 69.00 €/τεμ 

PARK-BBR-4 
Μπάρα 4 Ποδηλάτων 
Υποδοχές για 4 ποδή-

λατα. Με πλάγια διάταξη 
για εξοικονόμηση χώρου 
Διαστ: 1370mm x 250mm 
x υψ235mm – βαρ 9.5kg 

 

Τιμή: 92.00 €/τεμ 

PARK-BBR-5 
Μπάρα 5 Ποδηλάτων 

Υποδοχές για πέντε ποδή-
λατα. Με πλάγια διάταξη 
για εξοικονόμηση χώρου 
Διαστ: 1735mm x 250mm 
x υψ235mm – βαρ 10.8kg 

 

Τιμή: 115.00 €/τεμ  

PARK-BBR-7 
Μπάρα 7 Ποδηλάτων 

Υποδοχές για επτά ποδή-
λατα. Με πλάγια διάταξη 
για εξοικονόμηση χώρου 
Διαστ: 2485mm x 250mm 
x υψ235mm – βαρ 15.7kg 

 

Τιμή: 161.00 €/τεμ 


