Ker se mikromobilnost prične s pravo infrastrukturo.

Za vaš prvi in zadnji meter
KALUU je blagovna znamka, s katero podjetje KIG vstopa
na trg pametne infrastrukture za mikromobilnost. Za ta
korak smo se odločili, ker se zavedamo, da so spremembe
v mobilnosti nujno potrebne. Prepričani smo, da je
prav mikromobilnost tista, ki bo v prihodnosti skrbela za
najučinkovitejše premikanje od točke A do točke B.
Okoli nas trenutno že poteka preobrazba prometne
ureditve. Avtomobili izgubljajo dolgoletno prednost in vse
več površin se namenja trajnostnim oblikam mobilnosti. Pri
tem pa se pozablja, da samo izgradnja kolesarskih stez ne
zadošča, da bi prav mikromobilnost postala prva izbira za
opravljanje vsakodnevnih poti.
Poleg tega so se vozila mikromobilnosti v zadnjem obdobju
precej spremenila. Vedno več je električnih koles, ureja
se zakonodaja na področju električnih skirojev, tovorna
kolesa pa prevzemajo vlogo drugega avtomobila. Za vsa
ta vozila pa danes ne obstajajo primerne rešitve za varno in
enostavno parkiranje.

Z rešitvami KALUU želimo uporabnikom vozil
mikromobilnosti omogočiti najboljšo možno
uporabniško izkušnjo in jih na ta način spodbuditi
k njihovi vsakodnevni uporabi. S sodobnimi in
funkcionalnimi izdelki skrbimo, da vozila počakajo
lastnike tam, kjer so jih pustili. Z minimalističnim
dizajnom pa se naše rešitve lepo umeščajo tako v
urbana okolja kot tudi na podeželje.
Odlikuje nas:
►
inovativnost
►
dizajn
►
varnost
►
funkcionalnost
►
strast do reševanja problemov mobilnosti
Naše rešitve so primerne za:
►
stanovanjske soseske
►
občine
►
javne ustanove

►
►
►

podjetja
turistične komplekse
trgovske centre
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pametna infrastruktura

Nadzorni sistem
Nadzor nad infrastrukturo

Spreminjanje poslovnih modelov

Analitika uporabe
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pametna infrastruktura

Mobilna
aplikacija
KALUU
Prostor za vaš logotip

Pregled nad lokacijami

Izposoja in plačila za najem

Družinski najem
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Enostavna uporaba

Pregled lokacij
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Aktivni najemi

Dolgotrajno parkiranje
Kolesarnice
City Box
Zgoščeno parkiranje

Rešitve za dolgotrajno parkiranje so primerne na mestih, kjer se ljudje zadržujejo
več ur. Takšna so na primer parkirišča za zaposlene, kolesarnice v stanovanjskih
soseskah, javna parkirišča na postajah javnega potniškega prometa ... Izdelki
Kaluu so v tem segmentu zasnovani tako, da omogočajo odlično uporabniško
izkušnjo in predvsem poskrbijo, da vas vozilo počaka tam, kjer ste ga pustili.
Za večjo varnost pa lahko poskrbi dodaten video nadzor.
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Kolesarnice

Enostavna kolesarnica

Število parkirnih mest

Do 10 koles

Primerno za

Manjša podjetja in manjše stanovanjske zgradbe
Zaklepanje s ključem ali RFID kartico

Funkcionalnosti

Kolesa so zaščitena pred krajo in vremenskimi vplivi
Možnost polnjenja električnih koles

Dimenzije D x Š x V
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4000 x 2000 x 1500 mm

Zaprta kolesarnica
Število parkirnih mest

Do 30 koles

Primerno za

Večja podjetja, javne ustanove in večje
stanovanjske zgradbe

Funkcionalnosti

Dostop prek skupnega vhoda ali do posameznega
kolesa
Zaklepanje s ključem ali RFID kartico
Možnost solarne elektrarne in video nadzora

Dimenzije D x Š x V

Modularna zasnova, osnovni modul:
5000 x 2500 x 2900 mm

Mobilno vozlišče
Število parkirnih mest

Nad 30 koles

Primerno za

Postaje JPP, P+R parkirišča in druga mobilna vozlišča
Dostop prek aplikacije ali mestne kartice

Funkcionalnosti

Možnost integracije drugih storitev
Možnost solarne elektrarne in video nadzora

Dimenzije D x Š x V

Po željah naročnika
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City Box

Javni Bike Box

Število parkirnih mest

Od 1 do 3 kolesa

Primerno za

Postaje JPP, P+R postaje, stanovanjske soseske, javna mesta
Zaklepanje s ključem ali RFID kartico

Funkcionalnosti

Polnjenje električnih vozil
Možnost prilagojenega izgleda

Dimenzije D x Š x V
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2020 x 865 x 1214 mm

Storage Box

Število parkirnih mest

Od 1 do 3 kolesa

Primerno za

Lastnike hiš in stanovanj
Protivlomni mehanizem

Funkcionalnosti

Polnjenje električnih vozil
Možnost hranjenja orodja, pnevmatik ...

Dimenzije D x Š x V

2070 x 750 x 1350 mm
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H-Box
Število parkirnih mest

Za 1 kolo

Primerno za

Moderne soseske, poslovne zgradbe
Zaklepanje s ključem ali RFID kartico

Funkcionalnosti

Polnjenje električnih vozil
Možnost prilagojenega izgleda

Dimenzije D x Š x V

1900 x 800 x 1200 mm

Scooter Box
Število parkirnih mest

Za 1 skiro

Primerno za

Postaje JPP, P+R postaje, stanovanjske soseske, javna
mesta
Zaklepanje s ključem ali RFID kartico

Funkcionalnosti

Polnjenje električnih vozil
Možnost prilagojenega izgleda

Dimenzije D x Š x V
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2070 x 1700 x 2000 mm

Zgoščeno parkiranje
Dvonivojsko parkirišče
Število parkirnih mest

Nad 15 koles

Primerno za

Stanovanjske soseske, notranje kolesarnice,
parkirišča za veliko koles

Funkcionalnosti

Parkiranje 80 koles na 3 avtomobilska parkirna
mesta
Enostavna dostopnost do vseh koles
Mehanizem za enostavno dvigovanje koles

Dimenzije D x Š x V

Prilagojeno mestu postavitve

Semi vertikalno parkirišče
Število parkirnih mest

Nad 5 koles

Primerno za

Notranje kolesarnice, majhna parkirišča
Dopolnitev dvonivojskih parkirišč v kolesarnicah

Funkcionalnosti

Enostavna dostopnost do vseh koles
Za ozke in dolge prostore

Dimenzije D x Š x V

Modul za 5 koles: 1843 x 1200 x 1623 mm
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Vertikalno parkirišče

Enostavno dvonivojsko parkirišče

Število parkirnih mest

Za 1 kolo

Število parkirnih mest

Za 8 koles

Primerno za

Notranje kolesarnice, majhna parkirišča, garaže in kleti stanovanj

Primerno za

Servise, trgovine in skladišča koles
Veliko koles na majhnem prostoru

Dopolnitev dvonivojskih parkirišč v kolesarnicah
Funkcionalnosti

Enostavna dostopnost do vseh koles

Funkcionalnosti

Modularna zasnova

Za ozke in dolge prostore
Dimenzije D x Š x V
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1250 x 100 x 450 mm

Samostoječa konstrukcija

Dimenzije D x Š x V

1836 x 1655 x 1948 mm

Kratkotrajno parkiranje
Nadstrešnice
Parkirišča

Rešitve za kratkotrajno parkiranje so primerne na mestih, kjer se ljudje zadržujejo
le kratek čas. Takšna so na primer parkirišča, namenjena obiskovalcem trgovin,
javnih ustanov, turističnih kompleksov ... Izdelki KALUU so v tem segmentu
zasnovani tako, da se lepo umeščajo v okolje ter omogočajo enostavno in hitro
uporabo. Z inovativnim pristopom smo poskrbeli, da so parkirišča dostopna,
kolesa pa stabilna in zaščitena pred poškodbami.
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Nadstrešnice

Enostavne nadstrešnice
Število parkirnih mest

Nad 5 koles

Primerno za

Vsa zunanja parkirišča
Omogočajo uporabo koles tudi v slabšem vremenu

Funkcionalnosti

Premična ali fiksna konstrukcija
Modularna zasnova

Dimenzije D x Š x V

Po željah naročnika

Solarne nadstrešnice
Število parkirnih mest

Nad 5 koles

Primerno za

Zelene soseske, javna parkirišča, lokacije brez
elektrike
Omogočajo uporabo koles tudi v slabšem vremenu

Funkcionalnosti

Neodvisne od drugih virov energije
Modularna zasnova

Dimenzije D x Š x V
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Po željah naročnika

Premium nadstrešnice

Število parkirnih mest

Nad 5 koles

Primerno za

Moderne soseske, poslovne zgradbe, izposojo koles
Atraktiven izgled

Funkcionalnosti

Razsvetljava in video nadzor
Modularna zasnova

Dimenzije D x Š x V

Po željah naročnika
16

Parkirišča
Kaluu parkirišča
Kaluu stojalo za 2 kolesi
Število parkirnih mest

Za 2 kolesi

Primerno za

Javna parkirišča
Urejeno parkirišče za kolesa

Funkcionalnosti

Neoviran dostop do vseh koles
Ščiti kolesa pred poškodbami

Dimenzije D x Š x V

920 x 540 x 950 mm

Kaluu javna ključavnica za 2 kolesi
Število parkirnih mest

Za 2 kolesi

Primerno za

Javna parkirišča
Uporaba aplikacije ali mestne kartice

Funkcionalnosti

Izjemno varna rešitev za zaklepanje koles na javnih
mestih
Sistem je povezljiv s pametnimi mesti in aplikacijami
MaaS

Dimenzije D x Š x V
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920 x 540 x 950 mm
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Kaluu parkirišče za skiroje
Število parkirnih mest

Za 5 skirojev

Primerno za

Javna parkirišča
Različni materiali in barve

Funkcionalnosti

Možnost dodatnega marketinškega panoja
Enostavna montaža

Dimenzije D x Š x V

400 x 1600 x 800 mm

Kaluu enostavno parkirišče za skiroje
Število parkirnih mest

Za 5 skirojev

Primerno za

Javna parkirišča
Različni materiali in barve

Funkcionalnosti

Možnost dodatnega marketinškega panoja
Enostavna montaža

Dimenzije D x Š x V
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450 x 1600 x 150 mm

Kaluu Deteljica

Število parkirnih mest

Za 4 ali 8 koles

Primerno za

Turistične objekte, restavracije, gostilne
Omogoča polnjenje električnih koles

Funkcionalnosti

Prostor za shranjevanje čelade in nahrbtnika
Možnost prilagoditve barv in logotipa

Kaluu Deteljica v ravni izvedbi

Dimenzije D x Š x V

2385 x 2385 x 685 mm
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Kaluu lok
Število parkirnih mest

Za 2 kolesi

Primerno za

Moderne soseske, poslovne zgradbe
Različni materiali in barve

Funkcionalnosti

Estetska in funkcionalna rešitev
Možnost prilagoditve dizajna

Dimenzije D x Š x V

1150 x 50 x 670 mm

Kaluu stojalo
Število parkirnih mest

Za 1 kolo

Primerno za

Moderne soseske, poslovne zgradbe
Estetska in funkcionalna rešitev

Funkcionalnosti

Možnost prilagoditve dizajna
Enostavna montaža

Dimenzije D x Š x V
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550 x 80 x 870 mm

Kaluu parkirišče

Število parkirnih mest

Za 8 koles

Primerno za

Moderne soseske, poslovne zgradbe
Zasede eno avtomobilsko parkirno mesto

Funkcionalnosti

Estetska in funkcionalna rešitev
Možnost prilagoditve dizajna

Dimenzije D x Š x V

2200 x 200 x 900 mm
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Klasična parkirišča

Enostaven U lok
Število parkirnih mest

2 kolesi

Primerno za

Javna parkirišča
Različni materiali in barve

Funkcionalnosti

Možnost dodatnega marketinškega panoja
Enostavna montaža

Dimenzije D x Š x V

770 x 100 x 800 mm

Enostavno stojalo
Število parkirnih mest

Za 3 ali 5 koles

Primerno za

Javna parkirišča
Različni materiali in barve

Funkcionalnosti

Možnost dodatnega marketinškega panoja
Enostavna montaža

Dimenzije D x Š x V
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1610 x 550 x 270 mm (3 mesta)

Dodatna oprema
Polnilnice
Servisne postaje

Dodatna oprema je namenjena predvsem za nadgradnjo obstoječih
parkirišč. Z različnimi polnilnicami za električna kolesa in servisnimi stojali
uporabnikom mikromobilnosti omogočamo tisto nekaj več, kar jih bo
prepričalo, da namesto avtomobila uporabijo okolju prijaznejše vozilo.
Enostavno polnjenje baterije ali pnevmatik namreč bistveno izboljša
uporabniško izkušnjo.
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Polnilnice

Kaluu vertikalna polnilna postaja

Število polnilnih mest

Za 6 električnih vozil

Primerno za

Vse kolesarnice in javna parkirišča
Vtičnice so primerne za zunanjo rabo

Funkcionalnosti

Primerna za polnjenje električnih koles, skirojev, skuterjev ...
Možnost različnih barv in materialov

Dimenzije D x Š x V
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147 x 165 x 1870 mm
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Kaluu polnilna postaja
Število polnilnih mest

Za 1 električno vozilo

Primerno za

Vse kolesarnice in javna parkirišča
Vtičnice so primerne za zunanjo rabo

Funkcionalnosti

Primerna za polnjenje električnih koles, skirojev,
skuterjev ...
Možnost različnih barv in materialov

Dimenzije D x Š x V

147 x 165 x 1000 mm

Kaluu horizontalna polnilna postaja
Število polnilnih mest

Za 6 električnih vozil

Primerno za

Vse kolesarnice in javna parkirišča
Vtičnice so primerne za zunanjo rabo

Funkcionalnosti

Primerna za polnjenje električnih koles, skirojev,
motorjev ...
Možnost različnih barv in materialov

Dimenzije D x Š x V
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1800 x 165 x 160 mm
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Servisna stojala
Različice:
►

servisno orodje

►

servisno stojalo z orodjem

►

servisno stojalo z orodjem in priključkom za elektriko

►

servisno stojalo z orodjem in tlačilko za zrak

►

servisno stojalo z orodjem, tlačilko za zrak in priključkom			
za elektriko

Število servisnih mest

Za 1 vozilo

Primerno za

Vse kolesarnice, javna parkirišča, kolesarske steze in
koloparke
Vso potrebno orodje za osnovna popravila koles

Funkcionalnosti

Možnost dodatnega priključka za elektriko in
tlačilke za zrak
Primerno za zunanjo in notranjo namestitev

Dimenzije D x Š x V
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500 x 230 x 1535 mm

Rešitve na ključ
1.

2.

Prepoznavanje težave
in svetovanje

Tehnična rešitev

Zelo dobro poznamo
potrebe uporabnikov nove
mikromobilnosti in njihove
težave pri uporabi obstoječe
infrastrukture. Zato zelo hitro
prepoznamo pomanjkljivosti
trenutnega stanja. Na
podlagi večletnih izkušenj
in poznavanja svetovnih
trendov vam lahko svetujemo,
kaj bi bilo za obravnavano
lokacijo najprimernejše, da bi
pritegnili kar največje število
uporabnikov.

Iz širokega repertoarja že
obstoječih rešitev vam nato
pripravimo tehnično rešitev.
Če je le-ta bolj posebna,
pa imamo ekipo odličnih
razvojnikov, ki prav tako
odlično poznajo zakone
mikromobilnosti in temu
primerno pripravijo optimalno
rešitev po vaši meri. Poleg
novih rešitev so možni tudi
popravki obstoječih rešitev,
na primer spremembe
dizajna za lepšo umestitev
izdelka v okolico.
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3.
Izris rešitve in
virtualna umestitev
v okolje
Vsem svojim strankam
ponujamo tudi grafično
umestitev v okolje.
Vašo lokacijo strokovno
poslikamo in nato v sliko
virtualno umestimo render
ponujene tehnične rešitve.
To je namreč odličen način,
da si lahko predstavljate,
kakšna bo končna podoba
vaše lokacije po postavitvi
nove, sodobne infrastrukture
za mikromobilnost.
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4.

5.

Izdelava in montaža

Vzdrževanje in
upravljanje

Imamo več kot 70 let izkušenj
z obdelavo kovin in izdelavo
različnih zahtevnih kovinskih
izdelkov. Tudi naš strojni park
je zelo bogat, kar nam daje
prednost pred konkurenco, saj
vse procese izdelave izvedemo
sami. To pozitivno vpliva tako na
ceno kot tudi na čas izvedbe.
Za konec pa imamo tudi lastno
ekipo monterjev, ki poskrbijo za
strokovno in hitro montažo na
vaši lokaciji.

Po montaži seveda poskrbimo
tudi za vzdrževanje objekta. V
primeru postavitve pametne
infrastrukture pa zagotovimo tudi
programsko rešitev, s katero je
mogoče izvajati različne poslovne
modele izposoje, najema in
marketinga. V tem primeru
poskrbimo tudi za upravljanje,
kar pomeni, da zagotavljamo
delovanje rešitve in podporo
strankam v primeru težav.
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KIG d.d.
Zagorica 18
1292 Ig

T: +386 1 280 62 00
www.kaluu.si
Info@kaluu.si
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