
URBANfix ®

Estação Self-Service
de manutenção e 
reparação de bicicletas

Esta estrutura para uso público possui 
ferramentas, suporte e bomba para 
auxiliar os ciclistas nas suas voltas, 
permitindo-lhes ter um ponto de 
suporte para pequenas reparações, 
de modo a conseguirem resolver 
problemas de imediato ou conseguir 
chegar confortavelmente e em 
segurança a casa ou a uma loja de 
bicicletas com serviço de mecânica 
especializada.

O URBANfix foi desenhado para que 
qualquer bicicleta seja facilmente 
suportada  de forma a ser mantida ou 
reparada sem complicações.

URBANfix ®   O que é?
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e-mail:  comercial@biciway.eu 

  Este equipamento destina-se
Terminais de transportes públicos.
Ciclovias e Ecovias.
Complexos desportivos, Centros de BTT.
Universidades e Colégios.
Espaços comerciais, Bike Hotels.
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  Características e vantagens
Suporte universal para qualquer bicicleta .
10 ferramentas e uma bomba de ar.
Bomba de Ar com manómetro.
Incentiva a manuntenção regular da bicicleta.
3 superficies destinada para branding , 
sinalização e publicidade .
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URBANfix ®     + info!

Suporte desenvolvido de forma 
a ser capaz de fixar firmemente e 
com simplicidade qualquer tipo de 
bicicleta.

2
Inclui 10 ferramentas para realizar 
as mais comuns operações de 
manutenção e reparação.

3
Protecção em Aço Inox para evitar 
danos na pintura provocados pelas 
ferramentas.

4
Sistema de fixação ao solo no 
interior com instalação possivel 
em todo o tipo de superfície.

5
Zona de suporte com revestimento 
aborrachado para total protecção 
do quadro da bicicleta.

6 Manómetro de pressão instalado 
de serie. 

7

Superfíce para uso informativo 
(branding, sinalização e publicidade). 
(opcional)

8

Bomba de ar dupla universal 
de funcionamento manual, com 
mangueira reforçada.

9
Grafismo informativo de série com 
caracteristicas e  instruções de uso 
do URBANfix.
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