Rower jest dobrym dla zdrowia i przede wszystkim
ekologicznym środkiem transportu i wiele osób porusza się
nim na co dzień czyniąc go w pewnym sensie substytutem
samochodu, bądź też motocykla.

Każdy rower wyposażony jest w masę dodatków, takich jak:
lampki, liczniki, torby z narzędziami, pompki, bidony itp.
Wielu rowerzystów korzysta z kasków rowerowych,
specjalnego obuwia, często zdarza się także, że rowerem
wybieramy się na zakupy.

Dzięki stojakowi EDIE box przedmioty te
przestają być uciążliwym bagażem, a ludzie
mogą przechowywać je wszystkie tuż obok
swojego roweru, co znacznie wpływa na
wygodę rowerzystów i pośrednio na wybór
roweru jako środka lokomocji.

Wersja box przystosowana jest także do
przechowywania przedmiotów motocyklistywiększych kasków, rękawiczek, kurtek itp. ,
tworząc uniwersalne urządzenie parkingowe.

Urządzenia EDIE zostały zaprojektowana w taki sposób by
spiąć jednym zabezpieczeniem (U-LOCK lub łańcuchem)
koło motocykla lub ramę rowerową ze stojakiem,
jednocześnie zamykając pojemnik, w którym
znajdują się rzeczy.

Pojemnik jest konstrukcją ażurową, co umożliwia utrzymanie w nim czystości,
oraz łatwe sprawdzenie zawartości przechowywanego bagażu.

Stojaki EDIE wykonane są z blachy stalowej znacznej grubości (10mm - elementy główne) ,
które tworzą konstrukcję odporną na wandalizm i wieloletnie użytkowanie.
Pokrywa pojemnika osadzona jest na dwóch łożyskach kulkowych, które w połączeniu z balansami
pozwalają unosić pokrywę z wyjątkową łatwością.
Cała konstrukcja zabezpieczona jest antykorozyjnie podkładem cynkowym oraz pomalowana proszkowo.
Stojaki dostępne są w pełnej palecie kolorów RAL.
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Otwórz pokrywę pojemnika i włóż do niego akcesoria rowerowe,
swoje osobiste rzeczy lub też zakupy. Ostrożnie zamknij pokrywę.
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Sprawdź czy przedmioty przechowywane są na tyle duże, by niewypadły
przez szczeliny. Przystaw rower po przeciwnej stronie stojaka.
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Zepnij kłódką oczka stojaka wraz z ramą rowerową. Jeżeli używasz
łańcucha, wykorzystaj jego pełną długość obwiązując ramę i przeplatając
oczka tak by łańcuch był na sztywno. Dla pełnego zabezpieczenia
elementów roweru wskazane jest dodatkowo użycie linki, która powinna
spinać obydwa koła oraz stelaż siodełka.

Stojak ten zdobył główną nagrodę
w V edycji
"Konkursu Na Pomysł"
i został zgłoszony do Urzędu Patentowego
jako wynalazek.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi wersjami stojaka EDIE !
Możliwe jest zintegrowanie stojaka z powierzchnią reklamową.
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