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מתקני 

חניה  

לאופניים

מגיעים לעבודה  

באופניים

25.11.09

ענף האופניים בתנופה מהסיבות הנכונות

עליית מחירי הדלק•

מצוקת החניה•

פקקי התנועה האין סופיים•

הגודש העתידי בתנועה בערים בארץ•

המודעות הגדלה לנושאי סביבה ולנושאי בריאות•

עליית מחירי ביטוח האופנועים•

מתוך הנחיות לתכנון תנועת אופניים בערים -תקן חניית אופניים  

משרדים

ר"מ 150כל 

תעשייה

ר"מ 200כל 

מסחר

ר  "מ 200כל 

מתוך הנחיות לתכנון תנועת אופניים בערים -תקן חניית אופניים  

מקום חניה לאופניים לכל

עובדים 20

חניית אופניים מינימאלית במקום העבודה
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ר משרדים"מ 200

שטח משרד בינוני לעובד, ר"מ 10

שמונה צעדים לבחירת המתקן הנכון

!יוצאים לדרך . 8
אופניים הם כלי. 7

תחבורה יקר

בחירת מתקן. 6

לחניית האופניים

מיקום. 4

כמה זה. 2

?חוסך לנו

מה חושבים. 5

?העובדים

עידוד ותמרוץ. 3

בדיקת היתכנות. 1

לא רק מתקני קשירת אופניים
לוקרים לחניית אופניים•
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צרפת, קרקעי בתחנת הרכבת שטרסבורג-חניון תת

!מקומות חניה  820בחניון קיימים 

מדובר בשטח שהיה פעם חלק   

מחניון מכוניות

שעבר הסבה לחניון אופניים

נועד להקל על מציאת האופניים (.…A, B, C)סימון השורות 

שער מעבר לרוכבים ללא אופניים
שערי כניסה לרוכבים עם האופניים עם מתקני תשלום 2

יורו 2: שעות 24עלות ל 

מתקן תשלום

במתקן ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בעזרת  •

מנוי מגנטי

מתאפשר המעבר לחניון, לאחר התשלום•

בפינת החניון קיים מתקן לניפוח גלגלים
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פתרונות חניה לאופניים, מוצרי חברת חן אופן

מוצרים נוספים ניתן לראות באתר האינטרנט של החברה 

www.chanofan.com
ירושלים  , מוזיאון ישראל

מוסדות ציבור   

תל אביב   , מוזיאון ארץ ישראל

מוסדות ציבור   מוסדות ציבור   

תל אביב , ס גורדון"ביה

תחנת רכבת להבים  

עיריית כפר סבא  מוסדות ציבור   
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עיריית נס ציונה

עיצוב בלעדי לעיריית נס ציונה, דגם אירוס הגלבוע

עיריית תל אביב  

חוף מציצים

רמת החייל  

ארגוניםעיריית תל אביב  

לוד -משרדי בנק לאומי 

פתרונות חניה לאופניים, תודה רבה מחן אופן

!!!בקרוב אצלכם 
זוגות אופניים 1250-כ 


