Za poskočno kolo in brezskrbnega kolesarja

POLNILNO-SERVISNE
POSTAJE ATRIVA
Vzpodbujamo e-mobilnost, ki se začne in konča s polnilno postajo.

Električna kolesa so trend.
Električna kolesa so pripravna, navdihujoča, moderna in priljubljena. Skupina privržencev e-kolesarjenja narašča iz dneva v dan.
E-kolesarji postajajo velika družina, ki brezmejno
uživa v naravi in se srečuje z enim samim vprašanjem, kje bo napolnila baterijo?
Poleg moderih e-kolesarjev je še vedno zelo priljubljeno tudi klasično cestno in gorsko kolesarjenje
ter pohodništvo. Tudi te množično zastopane skupine rekreativcev zahtevajo svojo pozornost in imajo
svoje potrebe, kje na poti opraviti nujno popravilo
kolesa ali napolniti telefon?

Atriva rešuje vse dileme z enim samim produktom, s
polnilno-servisno postajo konfigurirano po meri naročnika. Polnilno servisne postaje lastne proizvodnje Atriva
so enostavne za uporabo, tehnološko dovršene in prilagodljive. Na voljo so štirje osnovni modeli, ki dopuščajo
prilagajanje potrebam.
Izdelki Atriva so plod slovenskega znanja in proizvodnje.
Omogočajo celostno in stilsko enotno ureditev kolesarskih
počivališč od naslonov za kolesa, klopi, košev, pitnikov in
informacijskih tabel, pa vse do polnilno servisnih postaj.

MODEL PECA
Model Peca je oblikovno in funkcionalno popoln predstavnik skupine
polnilno servisnih postaj Atriva. Peca je oblikovana kot eno oz. dvostranska postaja čistih linij, dopušča pa dopolnitve in spremembe glede
na zahteve naročnika in specifiko okolja, v katerega bo nameščena.
Polnilno servisna postaja Peca je izdelana v štirih standardnih tipih.
Glede na opremo je najbogatejši tip PSP P4, ki omogoča hkratno polnjenje osmih e-koles, osmih telefonov preko USB in brezžično polnjenje dveh telefonov. Poleg standardne opreme posameznih tipov obstaja
vrsta opcijskih dodatkov, ki nadgrajujejo uporabno vrednost polnilno
servisne postaje.

PECA PSP-P1

PECA PSP-P2

MODEL BOČ
Polnilno servisna postaja Boč s svojo skrbno načrtovano enostavnostjo in minimalističnim izgledom
uporabniku ponuja popolno funkcionalno rešitev.
Asketski videz postaje – z možnostjo izbire barve
ohišja - je idealen za umestitev v različna okolja:
kolesarske in planinske poti, kampi, hotelski kompleksi, planinske koče, javni zavodi idr. Različne
opcije omogočajo nadgradnjo po meri naročnika.

PECA PSP-P3

PECA PSP-P4

PSP-P1

PSP-P2

PSP-P3

PSP-P4

Dimenzije [mm]

1500x550x320

1500x690x320

1500x610x320

1500x800x320

Teža postaje [kg]

50

68

53

74

3,7kW/8,5kW

3,7kW/8,5kW

3,7kW/8,5kW

3,7kW/8,5kW

Polnilni
priključki

SCHUKO (230 V)

2

4

4

8

USB

4

8

4

8

Servisni del

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE IN OPREMA POLNILNIC MODELA PECA

Tip modela

Set orodja za
popravilo koles

Varovalni
elementi

Napetost 230V/400V
Avtomatska varovalka
s FID stikalom
Prenapetostna zaščita

Nosilec za kolo
Qi brezžično
polnjenje telefonov

Opcije

Led osvetlitev
belo ali RGBW
Samostoječa ročna
tlačilka (tip A ali tip B)
Nožna tlačilka
Izbira piktograma
(grb občine, motiv…)
Izbira barve ohišja*

1

2

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE IN OPREMA POLNILNIC ATRIVA

Boč

Uršlja

Uršlja

Uršlja

PSP-B1

PSP-U1

PP-U2

PP-U3

Dimenzije [mm]

1400x720x280

1300x420x230

1300x410x230

1100x200x250

Teža postaje [kg]

42

43

64

38

3,7kW/8,5kW

3,7kW/8,5kW

3,7kW/8,5kW

3,7kW/8,5kW

Varovalni
elementi

Avtomatska varovalka
s FID stikalom

Polnilni
priključki

SCHUKO (230 V)

4

4

8

6 (4)

USB

4

4

8

0 (2)

Servisni del

Skica modela
Naziv modela

Set orodja za
popravilo koles

1

3

Tip modela

Napetost 230V/400V

Prenapetostna zaščita

Nosilec za kolo
Qi brezžično
polnjenje telefonov

Opcije

Led osvetlitev
belo ali RGBW
Samostoječa ročna
tlačilka (tip A ali tip B)
Nožna tlačilka
El. kompresor za zrak
Izbira piktograma
(grb občine, motiv…)
Izbira barve ohišja*
*izbira barve ohišja:
standardne barve Atriva:
inox

aluminij

kovinsko siva

antracit

rjava

črna

rumena

rdeča

modra

pastelno modra

zelena

olivna

po lestvici RAL:

Za več informacij in pojasnil se obrnite na nas
na info@atriva.si, z veseljem vam bomo pomagali.

ATRIVA d.o.o.
Sp. Vižinga, Poslovna cona II, 2360 Radlje ob Dravi
+386 (0)82 056 890 | info@atriva.si | www.atriva.si

