www.rowerowytorun.com.pl

Toruń, 30 września 2009

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej www.rowerowytorun.com.pl opublikowaliśmy wyniki z
przeprowadzonego badania dot. warunków dla parkowania rowerów w toruńskich firmach.
Niestety Państwa firma nie moŜe otrzymać od nas certyfikatu „Firma przyjazna
rowerzystom”, poniewaŜ nie zapewniają Państwo swoim pracownikom komfortowych
warunków do pozostawienia roweru na czas pracy.
Przygotowaliśmy dla Państwa krótką ulotkę informacyjną, w której przedstawiamy jak
niewiele trzeba aby to zmienić.
JeŜeli zdecydowaliby się Państwo zapewnić swoim pracownikom i osobom
odwiedzającym firmę na rowerach lepsze warunki parkowania, prosimy o kontakt. Chętnie
doradzimy gdzie ustawić stojaki rowerowe, pomoŜemy wybrać ich typ, oraz wskaŜemy
miejsce na większy parking rowerowy, jeśli byli by Państwo takim zainteresowani.
PoniŜej kilka zdjęć i porad dot. stojaków i parkingów rowerowych.

Stojak rowerowy
Zalecany stojak rowerowy to tzw. stojak w
kształcie odwróconej litery U. UmoŜliwia
oparcie roweru oraz bezpieczne i wygodne
przypięcie o ramę. Tego typu stojak
umoŜliwia zaparkowanie 2 rowerów. WaŜne
jest aby między stojakami zachowana była
odpowiednia
odległość.
Najbardziej
standardowy model posiada wymiary 80X60.
Taki typ stojaka postawiony jest przed
Centrum Sztuki Współczesnej i WyŜszą
Szkołą Bankową. Na Starym Mieście
zamontowane zostały stojaki tego typu, tylko
w formie bardziej eleganckiej. Koszt tego typu
stojaka waha się (w zaleŜności od uŜytych
materiałów i montaŜu) od 180 do 300 złotych.
Stojaki powinny być ustawione jak najbliŜej wejścia, w miejscu widocznym, jeŜeli jest taka
moŜliwość pod zadaszeniem.
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Parking Rowerowy
Najbezpieczniejszą formą parkingu rowerowego
dla pracowników jest zamykany, zadaszony
boks. JeŜeli jednak parking miałby być
umieszczony na terenie strzeŜonym i
bezpiecznym, najwaŜniejsze jest aby zapewnić
zadaszenie nad stojakami. (Nie ma nic gorszego
niŜ wsiąść po pracy na rower, który 8 godzin
stał na deszczu.) Od Państwa zaleŜeć będzie jaki
typ wiaty Państwo wybiorą i gdzie taki parking
usytuować. Podobnie jak w przypadku stojaków
powinien on być usytuowany w miejscu
widocznym i bezpiecznym. PoniŜej kilka zdjęć
z przykładowymi, zadaszonymi parkingami
rowerowymi.
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