
Kaski rowerowe ze względów bezpieczeństwa,            

oraz przepisów wielu krajów stają się coraz częściej 

spotykane na głowach rowerzystów, jednak mało 

która osoba nie jeżdżąca  rowerem z kaskiem na 

głowie, a jedynie samochodem zdaje sobie sprawę 

jakim problemem jest ten przedmiot dla użytkownika, 

kiedy rower stoi na parkingu. Rowerzyści z reguły nie 

posiadają zamykanych kufrów, a tym rzadziej jeżdżą z 

plecakami czy torbami, które jeżeli już są, to są 

wypełnione innymi przedmiotami i nie ma w nich 

miejsca na kask.

Dzięki stojakowi z pojemnikiem na 

kask, przestanie on być zbędnym 

bagażem, a ludzie dzięki możliwości 

jego przechowywania tuż obok 

swojego roweru chętniej będą 

zabierać go ze sobą wybierając się w 

podróż rowerem, tak więc pośrednio 

stojak ten wpływa również na 

bezpieczeństwo       rowerzystów.

Całość została zaprojektowana 

w taki sposób,  by spiąć jednym 

zabezpieczeniem typu U-LOCK

lub łańcuchem ramę rowerową 

ze stojakiem, jednocześnie 

zamykając pojemnik z kaskiem.

W dzisiejszych czasach trudno jest o atrakcyjną
powierzchnię reklamową w środowisku miejskim.
Powierzchnia reklamowa oferowana na stojakach EDIE 
jest atrakcyjnym miejscem na reklamę dla Państwa, 
bądź Państwa klientów. 

Jest to element małej architektury, który można ustawić 
przed galeriami handlowymi, dworcami, szkołami i w wielu
innych miejscach publicznych jako reklama zewnętrzna 
w formie tablicy w połączeniu ze stojakiem rowerowym 
z systemem przechowywania kasku oraz innych elementów roweru. 

Stojak ten zdobył główną nagrodę 
w V edycji 

"Konkursu Na Pomysł" 
i został zgłoszony do Urzędu Patentowego 

jako wynalazek.

Stojaki EDIE mogą stać się drobnym przedmiotem codziennego użytku,
 jednocześnie będąc tablicą reklamową informującą o ofercie Twojej firmy,

 lub też informującą że Twoja firma jest ich sponsorem.

 

Przy szkole lub uczelnii. 
Zostajesz sponsorem stojaka 

dla danej placówki,
 reklamując jednocześnie

 swoją firmę ! 

 

W pobliżu takich miejsc jak: zoo, kina,
baseny, wejścia do parków i 

w wielu innych miejscach 
publicznych z Twoją reklamą !

 

Przed siedzibą Twojej firmy,
 dla pracowników i klientów !

 

Jako parking miejski będący jednocześnie 
powierzchnią do wynajęcia !
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Kolory stojaków dostępne są w pełnej palecie kolorów RAL. 

 

Otwórz pokrywę koszyka i włóż do niego kask. 

Do wnętrza kasku możesz włożyć inne przedmioty np. narzędzia i lampkę.

Ostrożnie zamknij pokrywę. 

 

Sprawdź czy mniejsze przedmioty przechowywane 

w kasku są na tyle duże, by niemożliwe byłoby 

wyciągnięcie ich przez szczeliny. 

Przystaw rower po przeciwnej stronie stojaka. 

 

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.
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mc 5. 68

54.4 cm

65.4 cm

mc 2.27 mc 7. 35

54.4 cm

Po obydwu stronach stojaka znajduje się powierzchnia przeznaczona na reklamę, którą nanosi się 
w formie wydruku na folii samoprzylepnej. Szablon kształtu reklamy jest dodany do stojaka w formie pliku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi wersjami stojaka EDIE ! 

 

Robert Wałęsiak

530 486 886

walesiak.robert@o2.pl

www.edie.pl

www.facebook.com/edie.edie.edie.edie.edie
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