URBANA OPREMA ZA
KOLO IN KOLESARJE
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nasloni za kolesa
koši za smeti
klopi za počitek
pitniki za žejne
servisne postaje za popravilo koles
polnilne postaje za polnjenje koles in telefonov
informacijske table za vodenje in informiranje
svetilke za osvetljevanje kolesarske infrastrukture
kolesarnice za zaščito in hrambo koles
nadstrešnice in počivališča za odmor ter zaščito pred dežjem in soncem
izdelki po naročilu za vse potrebe

Pogoj za urejeno kolesarsko infrastrukturo je urbana oprema, potrebna
za funkcionalno, prijetno in varno uporabo kolesarjev. Izrednega pomena je, da je izbrana urbana oprema izdelana iz kvalitetnih ter močnih
materialov in primerna za uporabo na javnih površinah. Primerne oblike, masivna izdelava, kvalitetni materiali, možnost pritrjevanja opreme
v tla, kvalitetna protikorozijska zaščita in nenazadnje atraktivni videz,
so pogoj za dolgotrajno rabo in zadovoljstvo vseh uporabnikov.
Dravska kolesarska pot

NASLONI ZA KOLESA

KOŠI ZA SMETI

Nasloni za kolesa so najosnovnejša urbana oprema, ki je potrebna na
vseh točkah, kjer je predvideno ustavljanje kolesarjev in parkiranje koles. Najprimernejši nasloni za kolesa morajo omogočiti stabilni naslon
kolesa in priklenitev okvirja kolesa. Priporoča se samostojna pritrditev
posameznega stojala.

Za odlaganje smeti na poti in na kolesarskih počivališčih je koš nujno
potreben element opreme. Po potrebi lahko koše kot so prikazani spodaj
izdelamo tudi poševno – v smeri vožnje kolesarjev.
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V križiščih kolesarju omogočimo olajšan in bolj varen postanek s postavitvijo držala za kolesarje ali z
naslona za noge.
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KLOPI

PITNIKI

Klopi različnih oblik, izdelane iz različnih materialov z uporabljeno poljubno vrsto lesa, z naslonom ali brez, so namenjene počitku kolesarjev
in pešcev na kolesarki poti ter na počivališčih.

Za odžejanje športnih navdušencev in polnjenje njihovih bidonov je
pitnik nepogrešljiv element na kolesarski poti.
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OSVETLJEVANJE KOLESARSKE INFRASTRUKTURE –
SOLARNE SVETILKE IN KLASIČNO OSVETLJEVANJE

INFORMACIJSKE TABLE

V kolikor obstaja potreba po osvetljevanju kolesarske infrastrukture sta
možna dva načina osvetlitve.

Težko si predstavljamo kolesarsko infrastrukturo brez informacijskih tabel.
Kot takšne so lahko montirane na stenah, drogovih ali postavljene na tleh.
Uporabljamo različne načine prikazovanja informacij: tisk na različne
materiale, izrez z laserjem ali graviranje ter preko QR kode, s pomočjo
katere dobimo povezave in posledično informacije, potrebne za kolesarje in druge uporabnike.
Tržnica Ptuj

Podčetrtek

Solarne svetilke – na mestih, kjer je potrebna osvetlitev in ni možnosti
priključitve svetilke na javno razsvetljavo je smiselno namestiti svetilke s
solarnim virom.
Mariborski pogledi

POLNILNICE, SERVISNE POSTAJE IN POLNILNO-SERVISNE POSTAJE
Polnilnice, servisne postaje in polnilno-servisne postaje so vse bolj nepogrešljivi del
kolesarske infrastrukture. Atriva rešuje vse dileme z ločenim ali 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 je več modelov, ki dopuščajo prilagajanje potrebam. Izdelki Atriva so plod slovenskega znanja in proizvodnje. Omogočajo celostno in stilsko enotno ureditev kolesarskih počivališč z drugo urbano opremo.
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Dekorativne ali cestne svetilke
Med obstoječimi dekorativnimi, cestnimi ali solarnimi svetilkami boste
zagotovo našli svetilko, ki bo zadovoljila vse potrebe – od izgleda do vseh
tehničnih zahtev (moč, barva svetlobe, optika, redukcija, senzorji…).

Na internetni strani www.atriva.si , v
našem osnovnem katalogu ali na kontaktnih številkah podjetja smo na voljo
z informacijami o vseh možnih oblikah
svetilk, razlagami in izrisi izbrane
svetilke. Izdelamo potrebne preračune
osvetljenosti in nudimo vso podporo od
izbire do postavitve izbrane svetilke.

OSTALI IZDELKI V SKLADU Z ZAHTEVAMI PROJEKTA
V skladu z zahtevami projekta ali željami projektanta/naročnika
lahko izdelamo tudi:
•
•
•
•
•

Kolesarnice (zaprte in odprte)
Nadstreški
Obešala za kolesa
Kolesarska parkirišča (zaprta ali odprta) in vsi
ostali izdelki v skladu s projektom

MATERIALI IN BARVE
Ogrodje: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano ali korten ali inox.
Na željo tudi barve po RAL, DB ali NCS lestvici.
Standardne barve Atriva, les in strukture:

Prikazane barve lahko odstopajo od dejanskih.
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črna

atriva antik

korten

glob. imp.
smreka

sibirski
macesen

tropski les

fina struktura

gladka
struktura
(polmat, mat)

KONTAKT
Hišna centrala:
+386 8 205 6890
info@atriva.si

Tehnični oddelek:
+386 (0)31 674 235
gorazd.gert@atriva.si

Komerciala:
+386 (0)40 796 801
meta.blatnik@atriva.si

+386 (0)41 690 766
alen.kolar@atriva.si

Direktorica:
+386 (0)41 605 482
vanja.kolar@atriva.si

Skladišče:
+386 (0)41 361 536
marjan.garnez@atriva.si

PODATKI

LOKACIJA

ID za DDV:
SI94794685

Sp. Vižinga, Poslovna cona II,
2360 Radlje ob Dravi

Matična številka:
7208162000

www.atriva.si

IBAN:
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(Intesa Sanpaolo Bank)
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