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Samoobsługowa stacja naprawrowerów składa się z pięciu czę -
ści: modułu z pompką, mdułu z narzędziami, stojaka rowerowe -
go, kosza na śmieci oraz ławki. Całość stanowi rodzinę obiektów, 
spójnych stylistycznie, pozwalających budować układy dopaso-
wane do różnych przestrzeni urbanistycznych i odpowiadają-

cych na potrzeby rowerzystów w danym miejscu. Podstawowym 
elementem systemu jest zasilana akumulatorowo elektryczna 
pompka rowerowa. Po obu stronach modułu znajdują się otwory 
pozwalające zaparkować rower. Obsługa pompki jest prosta i  in-
tuicyjna. Ciśnienie ustawia się na panelu dotykowym, a pompo-

wanie zacznie się automatycznie po założeniu dyszy na wentyl. 
Wydajność akumulatora starcza na napompowanie około dwu-
stu kół. Akumulator jest łatwy do wymiany przez miejski serwis. 
W górnej części stacji znajduje się zestaw narzędzi niezbędny do 
wykonania najczęstszych, podstawowych napraw. Dostęp do na-

rzędzi otrzymujemy po zarejestrowaniu się w aplikacji 
poprzez kod QR. Stacja została zaprojektowana z my-
ślą o miejskich przestrzeniach publicznych, ale również 

parkingi korporacyjne.
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