tarcz czy zastosowania osłonek w stylu tych
z motocrossu, jednak na razie żadne z nich
nie zostały wprowadzone w życie. Biorąc pod
uwagę potrzeby kolarzy-amatorów, dla których
hamulce tarczowe okazały się lepszym rozwiązaniem, pozytywnym sygnałem ze strony
UCI jest zatwierdzenie udziału rowerów z takimi hamulcami w wyścigach Grand Fondo
i przełajowych. Pozwoli to na dalszy rozwój
tego typu maszyn i wypracowanie rozwiązań,
które będą satysfakcjonujące także dla zawodowców. Dowodem na to jest fakt, że Shimano
w najnowszej odsłonie swojej topowej grupy
osprzętu przeznaczonej do profesjonalne-

go ścigania Dura-Ace zaprezentowało także
system hamulców tarczowych. Testy swojego rozwiązania prowadzi także Campagnolo,
a SRAM, prekursor tego trendu, wprowadził
je do swojej grupy eTAP.

Szersze opony szosowe

Zawodnicy już docenili szersze ogumienie
i w peletonie coraz rzadziej można spotkać
opony o rozmiarze 23C. Szersze opony mają
niepodważalne zalety. Producenci rowerów
uważnie obserwują zawodowców i wyciągają
właściwe wnioski, dlatego opony 25C już w tym
sezonie zaczęły dominować także w seryj-

nych rowerach, nawet tych z najwyższej półki.
W nadchodzących latach tendencja ta będzie
się tylko pogłębiać, a opony węższe niż 25 mm
staną się specjalistycznymi oponami na odcinki
o szczególnie gładkich i niechropowatych nawierzchniach. Wraz z szerokością opon wyraźnie postępuje tendencja poszerzania obręczy.
Szersza opona ułożona na szerszej obręczy
uzyskuje optymalny rozmiar oraz profil. Dlatego
w nowych kołach, w miejsce dotychczasowych
obręczy o szerokości 15–16 mm, coraz częściej stosowane są modele, których szerokość
przekracza 18–19 mm, rozmiar do niedawna
stosowany w rowerach MTB. n

NOWOŚCI 2017
7 ANNA SP. Z O.O. SP.K.
Stoisko nr

D-48

ABS SERWIS SP Z O.O.
Stoisko nr

D-65

Snabb E1 Carbon,
o wadze niecałych
13 kg, cechują najlepsze części dostępne
na rynku grawitacyjnym, między innymi najnowszy napęd 1x12 Sram Eagle, amortyzator Rock
Shox Pike, sztyca Reverb i wiele innych. Nowością jest rocker zrobiony
z jednego kawałka aluminium, co w połączeniu z nowym standardem
montażu damperów daje niesamowitą sztywność boczną.

eLUBE Hybrid Fork Grease to wodoodporny silikonowy smar zmniejszający
tarcie, zaprojektowany do smarowania uszczelek, oringów, tulei w amortyzatorach. Zaawansowany
skład FORK Grease doskonale
sprawdza się przy smarowaniu
uszczelek w amortyzatorach.
eLUBE to nowy producent smarów na rynku. Sprawdź to!

ALJOT SP.J.

AMP SOURCE SP. Z O.O. SP.K.

Stoisko nr

E-2

Lampa przednia PROX AVIOR I x POWER CREE z nowej
linii lamp o dużej mocy z innowacyjną diodą w kształcie ringu, dzięki której nie oślepiamy kierowców
jadących z naprzeciwka. Używając jej w czasie dnia,
jesteśmy lepiej widoczni; całość dopełnia dioda CREE
o maksymalnej mocy świecenia 1000 lumenów z czterema trybami pracy. Aluminiowa obudowa zabezpieczona
jest przed deszczem. Lampa zasilana jest akumulatorem
zewnętrznym w gumowym etui o pojemności 4x1500 mAh.

Stoisko nr

E-23

Siodło SELLA ITALIA
STORICA - stylowe,
skórzane siodło. Ręcznie
robione. Wykonane
z dbałością o każdy detal,
przy użyciu najlepszej
jakości materiałów. Stalowe, chromowane pręty.
Masa: 505 g.
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ANGRE PHU
Stoisko nr

D-26

APG CO. Sp.j.
Stoisko nr

G-28
®

Fotelik Bobike MINI ONE z osłoną dla dzieci
w wieku od 9 miesięcy do 3 lat, o masie od 9
do 15 kg. Wykonany z trwałych materiałów,
posiada trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, klamrę Easy-Click, regulowane podnóżki, wygodne,
wodoodporne siedzenie z miękkiej pianki EVA,
oryginalną osłonę przeciwwiatrową. Uniwersalny
uchwyt, montaż na wsporniku kierownicy lub do
ramy kierownicy A-HEAD. Dostępny w 7 kolorach.

MOON ARCTURUS-AUTO - funkcja automatycznego wyłączania w dzień i włączania w nocy,
funkcja oszczędzania baterii, 7 trybów pracy,
moc do 70 LM, czas pracy 1,2- 17 godz.,
akumulator Li-Po, ładowanie - mikro USB. Wym.
57,5x28,5x19. Wykonana w technologii COB,
z wysokiej jakości materiałów.

ARKUS&ROMET SP. Z O.O.
Stoisko nr

F-2

Kolekcja Romet 2017
to innowacyjne technologie
i zaawansowane materiały.
Rowery lżejsze, szybsze
i bardziej funkcjonalne.
Nowa generacja systemu zawieszenia Swift
Link, technologia Boost,
karbonowe ramy i opony
w standardzie Plus to większa przyczepność i pewność jazdy.
Rozbudowana grupa rowerów elektrycznych to odpowiedź i kreacja
nadchodzących zmian.
Stoisko nr

F-2

Stoisko nr

F-2

Romet Monsun i Mustang 2017 to rowery Cross Country, które powstały z myślą
o wygrywaniu. Niska waga, dynamika
i precyzja prowadzenia to cechy, które
odnajdziesz w modelach Monsun i Mustang. Wysokiej klasy włókna węglowe,
lekkie aluminium i starannie dobrane
komponenty gwarantują, że nasze rowery
sprawdzą się w kluczowych momentach
rywalizacji. Obydwa modele dadzą
Ci potencjał sportowych możliwości.

ASPIRE SPORTS S.R.O.
Stoisko nr

C-14

Romet JIG Plus 2017
- konstrukcja tego modelu
zapewnia świetną zabawę
na singletrackach. W tym sezonie dołącza kolejny model JIG
PLUS z oponami w tym standardzie i powiększonym skokiem
widelca, zapewniającymi jeszcze
większą przyczepność i pewność prowadzenia.

Cannondale zaprezentował kolejną generację
prawdziwie kultowego
Scalpela – model Scalpel-Si. Nowy Scalpel
to najbardziej dopracowany rower na trudne
technicznie trasy współczesnego cross-country, jednocześnie najlżejszy i najsztywniejszy full do XC na rynku.

ASPERIA GROUP SP. Z O. O.

BBF BIKE GMBH

Stoisko nr

G-12

Stoisko nr

F-11

Plecak sportowy FORCE PILOT
to najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie.
Pojemność plecaka – 10 litrów. Wewnątrz

Rower crossowy CTX 1.5 to klasyk, oferujący sprawdzone komponenty w połączeniu
z doskonałą jakością wykończenia i przy-

uchwyt na bukłak o pojemności do 3 litrów.
Posiada odblaski oraz specjalne kieszenie
na telefon i klucze. Szelki wykonane
z przewiewnej siateczki. Zapinany w pasie
oraz klatce piersiowej. Masa to zaledwie
456 gramów.

stępną ceną. Aluminiowa crossowa męska
rama. Amortyzowany widelec Suntour SF14
NEX. 27 biegów Shimano Acera. Aluminiowe piasty i obręcze Herrmans. Opony Schwalbe Tyrago z odblaskowym paskiem.
Hamulce tarczowe Shimano BR-M355. Kolor: ciemnoszary mat. Dostępna też
wersja damska i męska CTX 1.2 rower 24-biegowy z przerzutką Shimano Altus.
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BERNARDI COMPONENTI PER CICLO S.R.L.
Stoisko nr

D-29

Katalog BRN zawiera ponad 5000 produktów
– to najlepszy wybór dla tych, którzy
po prostu kochają rowery oraz tych, którzy
budują własne maszyny. Ostre koło, przekładnie wyścigowe i MTB, części rowerowe
i akcesoria... W katalogu BRN znajdziesz
prawdziwy włoski styl projektowania i nieprzebrane pomysły pomocne w spełnianiu
pasji. Odwiedź nas na www.brn.it!

BIBAL DISTRIBUTION
Stoisko nr

G-29

Uebler X21S DC to jedyny bagażnik
z czujnikami cofania. Współpracują one z odbiornikiem wpiętym
w gniazdo zapalniczki. Po włączeniu wstecznego biegu odbiornik
sygnalizuje zbliżanie się przeszkody
narastającym dźwiękiem, a dystans
do niej podaje na wyświetlaczu.
Składany, mieści 2 rowery i dźwiga 60 kg. www.ueblerpolska.pl

BIKE ON WAX SP. Z O.O.
Stoisko nr

E-35

Kubełek czystości, czyli
wszystko czego potrzebujesz, by
Twój rower był zadbany i bezpieczny:
pianka do czyszczenia, olej do łańcucha, chusteczka do nabłyszczania
itd. W zestawie znajdziesz również
odblask na nogę oraz informacje
o tym, jak dbać o swoje dwa kółka.
Kubełek dostępny również w wariancie z systemem Velock. Więcej
informacji na stronie bikeonwax.com

Stoisko nr

E-35

Magnesium Bath Flakes
Produkt regeneracyjny z linii MRS System, który pozwoli Ci wrócić do pełni sił
i sprawności fizycznej po intensywnym
treningu lub po ciężkim, stresującym
dniu w pracy. Kąpiel magnezowa
pomaga efektywnie zregenerować ciało
i umysł. Koszt kuracji tygodniowej
to 14,99 zł, a miesięcznej 49,90 zł.

BIKEMAN
Stoisko nr

E-35

Velock Ubezpieczenia
Pierwsze ubezpieczenie rowerowe
z prawdziwego zdarzenia będzie dostępne w Polsce już od stycznia 2017 r.
– AC, OC i NWW dla nowych i starych
rowerów. Każdy rowerzysta znajdzie
rozwiązanie dopasowane do jego
indywidualnych potrzeb. O szczegóły
dopytaj naszą ekipę na Bike Expo.

Stoisko nr

E-19

Topeak Ninja P – superlekka pompka (62 g) ukryta wewnątrz wspornika siodła
zachowuje czyste linie roweru, a jednocześnie jest łatwo dostępna. Wydajność
do 11 barów. Pierścień mocujący zabezpiecza pompkę, a wskaźniki położenia
pomogą ustawić siodło dokładnie na tej samej wysokości po użyciu pompki.

BIKELINE
Stoisko nr

F-16

Widget
Brytyjski specjalista w produkcji błotników do rowerów
szosowych i miejskich.
W ofercie znajduje się wiele
klasycznych i awangardowych modeli, w tym
odblaskowe, aluminiowe
i półprzezroczyste.

Stoisko nr

F-16

Chapeau
Marka stworzona przez kolarzy
tęskniących za stylową odzieżą
wykonaną z najlepszych materiałów. W ofercie znajduje się wiele
klasycznych oraz odważnych kolorystycznie produktów, począwszy
od czapeczek, poprzez koszulki,
na spodenkach kończąc.
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BIKERSHOP SP. Z O.O.
Stoisko nr

E-15

BLUE PILL
Stoisko nr

C-69

Northwave EXTREME RR
to ultralekkie buty szosowe
z technologią X FRAME, która
umożliwia idealne dopasowanie buta,
specjalny system tworzy nieznane do tej
pory możliwości i razem ze znanym już systemem SLW2
pozwala równomiernie rozłożyć siły i eliminuje punkty nacisku na stopę. Nowy
Extreme RR waży tylko 220 g i będzie dostępny w kolorze czarnym oraz żółtym
fluo. BIKERSHOP – WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NORTHWAVE W POLSCE.

Spinner, producent znany z produkcji amortyzatorów, swoją ofertę
poszerzył o sztycę typu drop, oferującą możliwość zmiany wysokości siodełka bez użycia narzędzi. Obsługa odbywa się za pomocą łatwo dostępnej dźwigni schowanej pod siodełkiem (DSP-L)
lub za sprawą manetki montowanej na kierownicy (DSP-R).

COSSACK

DITRO DEPORTIVO SP. Z O.O.

Stoisko nr

G-32

Stoisko nr

A-1

Kolekcja rowerów cruiser
marki Cossack, w rozmiarach 24”, 26”, 28” jest

Space Scooter to kosmiczne hulajnogi
w nowych kolorach. Wiosną dystrybutor wprowadził trzy modele X580

skierowana do wszystkich
miłośników rowerów miejskich i koneserów piękna.
Ponadczasowy design, najlepszej jakości komponenty, a przede wszystkim komfort jazdy, czynią produkt
marki Cossack must have nadchodzącego sezonu 2017.

w atrakcyjnych kolorach podestu,
kółek oraz linek hamulcowych. Space
Scooter X580 dostępny jest w czterech
kolorach: białym, czarnym, różowym
i niebieskim. Pełna oferta na
www.spacescooter.pl.

ECOBIKE

FSA/VISION

Stoisko nr

G-31

Stoisko nr

C-24

Modele S-CROSS to nasze flagowe
rowery z baterią w ramie oraz silnikiem
350W, nowość od EcoBike na rok 2017.
S-Cross to przede wszystkim: bardzo
mocna bateria 36V 13 Ah na celach
japońskiej firmy PANASONIC umieszczona w ramie, uzyskany dzięki niej
zasięg to nawet 110 km. Mocny silnik
350 W, duży wyświetlacz LCD.

VISION Metron TT to najnowsza generacja
drążonych karbonowych mechanizmów
korbowych dedykowanych do czasówek i triathlonu, z doskonałą aerodynamiką i największą
sztywnością. Mechanizm korbowy został zaprojektowany i zoptymalizowany przy wykorzystaniu
symulacji i analizy CFD, co pozwoliło przygotować
kształt, który ma przy bocznym wietrze 7,5 procent niższy
opór w stosunku do starszego modelu. Masa 744 g.

GEOBIKE SP. Z O.O.

HARFA-HARRYSON

Stoisko nr

D-45

G-bike BAD SERIES
to rowery elektryczne
na karbonowych ramach do
zastosowań terenowych. Silniki
o mocy do 3000 W i baterie
o pojemności do 40 Ah
zapewniają prędkość max.
do 80 km/h i zasięgi do 85 km. Rowery te wyposażono m.in. w wysokiej klasy
zawieszenie i hamulce oraz systemy doładowujące baterie podczas hamowania.
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Stoisko nr

D-6

Koła MAVIC COSMIC
PRO CARBON SLC
- bezkonkurencyjna,
lekka obręcz o szerokim profilu NACA ze
wsparciem obrabianej
powierzchni hamowania, formowanie karbonu z wykorzystaniem specjalnie dobranych żywic w procesie iTgMax skutkuje wyjątkowo szybkim oraz podatnym kontroli
zestawem kół. “Tak szybkie, że wymagają najskuteczniejszego hamowania”.
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HSE MATEUSZ PYTKO
Stoisko nr

E-25

Rotor
Korba z pomiarem mocy to dziś obowiązkowe wyposażenie
treningowe dla tych, którzy jeżdżą na szosie i na MTB. Hiszpańska firma ROTOR przedstawia korbę z obustronnym pomiarem mocy 2INPOWER. Bezprzewodowa łączność oparta na ANT+ i Bluetooth. Korba wykonana jest z aluminium 7055 i poddana
specjalistycznej obróbce CNC. Zasilana baterią Li-ion, w zestawie kabel USB. Długości ramion 165
mm, 170 mm, 172.5 mm, 175 mm. BCD 110. Q-factor 148 mm. Korba pokazuje bardzo dokładne
pomiary pracy z obu nóg. Dzięki temu dobrze widać, nad którymi elementami warto popracować.
Korby występują w wersji szosowej, jak i MTB, są w kolorze czarnego matu. Waga 645 g.

KONSBUD HI-FI SP. Z O.O.
Stoisko nr

D-28B

TSG
Firma znana z produkcji kasków i ochraniaczy coraz mocniej wkracza w świat
odzieży rowerowej. Znakomici zawodnicy
tacy jak, Timo Pritzel, Amir Kabbani
czy Sam Pilgrim od wielu lat używają
kasków i ochraniaczy TSG (Technical
Safety Gear). To oni najlepiej utożsamiają hasło TSG: „projektowane przez
zawodników”. Choć każdy z nich ma inną osobowość i każdy reprezentuje
inny styl jazdy, to wszyscy doceniają odzież TSG. W kolekcji na lato 2017
zobaczymy nowe koszulki, spodnie, kurtki, bluzy i skarpetki. Wszystko to
w atrakcyjnych kolorach i grafikach. Absolutną nowością są gogle PRESTO
(zawsze w zestawie 2 szyby).

KORUNDI SP. Z O.O.
Stoisko nr

Jamo Digital DS1 – bezprzewodowy głośnik
Bluetooth® z lampką rowerową. Na kolejną
przejażdżkę po mieście zabierz ze sobą swoją
ulubioną muzykę dzięki wygodnemu połączeniu
z bezprzewodowym głośnikiem-lampką rowerową DS1. Prosty kontroler pozwala na regulację głośności, wstrzymywanie i odtwarzanie muzyki oraz odbieranie połączeń telefonicznych, nie spuszczając wzroku
z drogi. Jasne, wydajne światło LED oświetla drogę i zapewnia dobrą widoczność.
Dołączony uchwyt na kierownicę stabilnie zabezpiecza głośnik bezprzewodowy DS1.

Stoisko nr

G-8

Spray montażowy Trezado Fast Montage niezbędny
podczas instalacji opony bez dostępu do kompresora. Pojemnik zawiera gotowy do użycia uszczelniacz
pod ciśnieniem 4,5 bara. Wężyk umożliwia solidne
połączenie pojemnika z zaworem.
Pojemność 125 ml, cena 54,90 zł.

G-8

Dwa zawory Trezado do zestawu
uszczelniającego Tubeless Ready
wraz z wkładami i kluczykiem. Razem
#F37021 C - 0 M
- 70 Y - 100 K - 0
z taśmą uszczelniającą
pozwalają
na montaż opon bezdętkowych.
#808285 C - 0 M - 0 Y - 0 K - 60
Typ presta z wymiennym wkładem.
Masa: 4 g, cena 69,90 (2 szt.).

Stoisko nr

G-8

Spray naprawczy Trezado Turbo Repair
zapewniający natychmiastową naprawę przebitej opony. Pojemnik zawiera
gotowy do użycia uszczelniacz pod
ciśnieniem 4,5 bara. Jednocześnie
zakleja uszkodzenie i pompuje oponę.
Pojemność 100 ml idealna do opon
29 i 27,5 cala. Cena 49,90 zł.

KROSS S.A.
Stoisko nr

E-5

Kross Level B+ - nowa
wersja modelu XC, zaprojektowanego wspólnie
z zawodnikami Kross
Racing Team i Mają
Włoszczowską. Unikalna rama o zmienionej geometrii zbudowana jest z dwóch
rodzajów włókien carbonowych Torrey. Jest bardzo lekka (rozmiar S to tylko 970 g)
i niezwykle wytrzymała. Rower wyposażony został w najlepszy osprzęt SRAM, koła
DT Swiss i opony Schwalbe.
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Stoisko nr

E-5

Kross Parsec 2200 to najwyższej jakości lampka przeznaczona dla riderów, preferujących
nocną jazdę w każdych warunkach. Wyposażona w trzy diody
Cree XM-L2, które zapewniają
natężenie światła 2200 lumenów, inteligentny system kontroli temperatury oraz zaawansowaną baterię
litowo-jonową, pozwalającą na ekstremalnie długi czas pracy.
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KROSS S.A.
Stoisko nr

E-5

Le Grand w 2017 roku
wprowadza nowości do kolekcji miejskich akcesoriów.
BUDAPEST to komfortowy
plecak 2 w 1 - jest również
sakwą rowerową montowaną szybko i pewnie na
bagażniku za pomocą haków. Świetnie pasuje do
niego nowy w ofercie miejski kask URBO, który
zapewni bezpieczeństwo nie rujnując stylu.

LANG & CHARUCKI SP. Z O.O. - COLNAGO POLSKA
Stoisko nr

D-6

Rama Colnago C60 to w pełni
karbonowa konstrukcja
łącząca w sobie wszystkie
charakterystyczne elementy
marki Colnago. Ostatecznego
blasku rowerowi dodają koła
Mavic Cosmic PRO Carbone
SL oraz rewolucyjna, elektroniczna, bezprzewodowa grupa napędowa SRAM Red eTap.

LEADER
Stoisko nr

E-25

Stoisko nr

Fotelik rowerowy POLISPORT GROOVŸ FF montowany z tyłu
do rury podsiodłowej, dla dzieci od 9–22 kg. Świeży i ergonomiczny design. Kształt podłokietnika zapewnia dziecku dodatkowy
komfort, a zintegrowana ochrona boczna zwiększa ochronę stóp.
Nowe, ulepszone zapięcie można obsługiwać jedną ręką. Bezpieczny uchwyt montażowy z podwójnym systemem blokującym.
Występuje w 5 kolorach. Wszystkie funkcje fotelika zapewniają dziecku bezpieczeństwo, komfort
- dostosowany jest do jazdy dziecka w kasku. Zapraszamy na www.leader.pl

MACTRONIC SP. Z O.O. SP.K.
Stoisko nr

E-41

E-25

Zaprojektuj siodełko
rowerowe! Zrealizujemy twoje pomysły. To będzie
twoje własne siodełko. Zapewniamy wykonanie
tylko jednego egzemplarza. Dostarcz nam swój
projekt. Może to być twoja własna twórczość,
zdjęcie lub zapożyczona grafika. Jeśli nie masz własnego pomysłu, skorzystaj z naszych propozycji. Zapraszamy na stronę
www.leader.pl.

MAJDLLER JAN MAJCHROWSKI
Stoisko nr

D-9

Noise XTR 03 to znakomita moc, superwytrzymałość i minimalistyczny design
polskiego projektanta. Świeci szeroką,
idealnie rozproszoną, ale niezwykle mocną
(do 700 lm) wiązką światła. Wykonany
z aluminium lotniczego – jest wytrzymały,
odporny na wodę i upadki. Lider wśród
ładowanych lamp rowerowych.

Compass jest dynamicznie rozwijającym się producentem opon
i dętek już od 1988 roku. Jako dużego
producenta Compassa charakteryzuje innowacja i wysoka jakość
wytwarzanego ogumienia. Oferowane
opony i dętki posiadamy w palecie
rozmiarów od 12’’ do 29’’. Wyłącznym
dystrybutorem jest firma Majdller.

MALAVI SP. Z O.O. SP.K.

MESSINGSCHLAGER GmbH & Co. KG

Stoisko nr

D-25

Bolle The One Road Premium – szosowy kask rowerowy, charakteryzuje się bardzo dobrą aerodynamiką, posiada 31 wlotów
powietrza, które w zależności od pogody i potrzeb możemy
zamykać. Każdy kask posiada: dwie wysokiej jakości wyściółki,
jedna letnia, druga zimowa, bezpieczny i wygodny system regulacji rozmiaru, zdejmowany daszek, worek ochronny, garaż na okulary przeciwsłoneczne, diodę LED
z 2 częstotliwościami, regulowane paski, szybki system zapinania kasku, Safety QR
Code – zawiera on informacje o rowerzyście i dane kontaktowe przydatne podczas
udzielania pomocy na skutek wypadku. 2 rozmiary, masa 280 g, gwarancja 2 lata.
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Stoisko nr

www.compasstires.pl

C-19

M-Wave - Bullet Air – kto jeździ na oponach bezdętkowych,
zna ten problem doskonale. Oponę trzeba pompować kompresorem, aby leżała równo na kole. Teraz, dzięki M-Wave Air
Bullet, pompowanie jest możliwe również za pomocą zwykłej
pompki nożnej. Wystarczy kilka ruchów pompki – powietrze
nagromadzone w komorze ciśnieniowej, wyrzucane z dużą
siłą, napełnia oponę.

PATRON SYSTEM SP. Z O.O. SP.K.

MONTERIA
Stoisko nr

G-25

PROFESSiONAL BIKES

Monteria Barracuda to zdecydowanie nasz sztandarowy model.
Bazę stanowi nowoczesna rama
karbonowa wykonana przy
użyciu włókien UD w technologii RMT. Rower wyposażony
w osprzęt SRAM X0/X01 oraz
amortyzator Rock Shox SID. W połączeniu z wagą 8,95 kg sprawia, że mamy
do czynienia z prawdziwym sportowcem.

Stoisko nr

E-9

PATRON – zintegrowany system bezpieczeństwa rowerzysty. Działający
online i wspierany przez call center
zapewnia natychmiastową pomoc
w razie wypadku lub kradzieży roweru. PATRON posiada czujnik ruchu,
dzięki któremu twój rower lokalizowany jest w czasie rzeczywistym… byś
czuł się bezpiecznie.

POLBIKE JULIUSZ KABATH
Stoisko nr

E-12

Nowość firmy Diamondback
na rok 2017 to elektryczny
rower z grupy Full – All-Mountain Corax 2.0 27+ FS
EMTB – rower zaprojektowany
do jak najszybszego pokonywania górskich ścieżek. Prędkości i mocy
dodaje mu akumulator BOSCH CX, a napęd Shimano XT 11 s pozwoli na
ekstremalne doznania.

Stoisko nr

Raleigh Mustang Elite posiada
wszystkie cechy dobrej jakości
roweru szosowego, a jego
dodatkowym atutem są duże
opony, które przy zachowaniu
odpowiedniego ciśnienia (rekomendowane 65 psi) utrzymują wyjątkowo
stabilny i komfortowy charakter jazdy. Asfalt, dziury, błoto i żwir nie stanowią
dla niego problemu.

Stoisko nr

Stoisko nr

E-12

E-29

E-29

Shockblaze Harmony E 6000
Nexus 11, DB. to nowość
tej marki – rower z grupy
City na ramie typu „wave”. Model ten łączy nowoczesny design i doskonałą
jakość. To idealny wybór na dalekie weekendowe wypady, jak i codzienną
jazdę po mieście. Akumulator zapewnia szybką i płynną jazdę nawet wtedy,
gdy zabraknie sił.

Rower Saveno Carrera to nowy
design i nowa rama. Został
przygotowany w wielu opcjach
kolorystycznych, jak i licznych
rozmiarach ram (od 13” do
19”). Dzięki szerokim oponom
i przystosowanemu osprzętowi górskie ścieżki czy leśne szlaki to jego specjalność.
Model Carrera to starannie dobrane komponenty, które stanowią kompromis między
dobrą jakością a niską ceną.

POLEDNIK S.R.O.
Stoisko nr

E-29

Shockblaze Swift to rower
o niewielkich, 20-calowych kołach, który
ekspresowo można złożyć
do rozmiarów małej walizki. Dzięki temu transport jest bezproblemowy
zarówno w bagażniku samochodu, jak i w transporcie miejskim. Idealny
na krótkie dystanse, np. po mieście w godzinach szczytu.

Stoisko nr

C-34

Model GELMAX – krótkie letnie rękawiczki rowerowe. Wierzch: miękka, elastyczna, szybkoschnąca
siatka, lycra, elementy odblaskowe, elastyczna
tkanina Forway, frotka na kciuku, wzmocniona
krawędź między kciukiem a palcem wskazującym.
Dłoń: skóra syntetyczna, wkładki żelowe, silikonowe
uchwyty ułatwiające ściąganie rękawic, silikonowe
nadruki poprawiające chwyt. Kolory: czarny, czerwony, sirio. Rozmiary: XXL, XL, L, M, S.
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POLKA BIKES SP. Z O.O.
Stoisko nr

C-61

POLSPORT GROUP SP. Z O.O.
Stoisko nr

E-27

Nowa linia w ofercie
polskiego producenta
lekkich i stylowych
rowerów miejskich – linia
Polka Bagażówka. Rowery
damskie i męskie z tej
serii oferują odważny
design, pełne wyposażenie, 3-biegową piastę Nexus i czystą radość z jazdy!
Zobacz wszystkie rowery Polka Bikes na www.polkabikes.pl.

Vector jest nowym rowerem wielozadaniowym Orbea.
Mieszanka niskiej wagi i wytrzymałości, która zazwyczaj
zarezerwowana dla droższych rowerów, z powodzeniem została użyta
w tym modelu, jest on idealnym
narzędziem czy to do jazdy z pracy,
czy na objazd w parku. Jeśli nie
wiesz, czy wybrać rower miejski, czy
szosowy – Vector jest dla Ciebie.

PORĘBA FHU

ROTWILD – DUDA-CARS S.A.

Stoisko nr

F-21

Stoisko nr

D-31

Look Keo Blade2 CR 30th Anniversary
– najczęściej używane w zawodowym
peletonie pedały – teraz dostępne
w specjalnym limitowanym zestawie
stworzonym z okazji 30-lecia pierwszej
karbonowej ramy Look, która wygrała
w TDF. Unikatowe wzornictwo i najwyższej klasy osiągi w niezwykle atrakcyjnym zestawie z akcesoriami. Po więcej
szczegółów zapraszamy na stoisko.

Firma Duda-Cars jest oficjalnym
polskim dystrybutorem niemieckiej
marki rowerowej Rotwild. Prezentowany
model jest naszą propozycją w segmencie cross-country na 2017 rok.
To wszechstronny rower górski z pełnym zawieszeniem FOX oraz napędem
Shimano XT. Cechuje go precyzja
sterowania oraz wyścigowa geometria. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

ROSEWHEEL POLSKA

SAIKO

Stoisko nr

D-46

Bezpośredni importer i dystrybutor
markowych akcesoriów rowerowych
ROSWHEEL i SAHOO. Posiadamy
największy na rynku wybór toreb
na smartfony oraz mamy bardzo
duży wybór sakw rowerowych.
Wszystkie oferowane produkty
dostępne są na naszej stronie internetowej: www.roswheel.pl.

Stoisko nr

C-28

SAIKO DOOM 50 mm to mocna
i efektowna obręcz 26” do Cruisera
i Choppera. Znakomicie nadaje
się do driftu, streetu, 4X FR, DM.
Dzięki swojej wytrzymałości SAIKO
DOOM 50 mm nadaje się również
do e-bike’a, który rozwija większe
prędkości.

SCOTT SPORTECH POLAND SP. Z O.O.
Stoisko nr

E-46

Nowe modele Spark oferują trzy rodzaje wielkości kół
(27,5”, 27,5” PLUS i 29”), trzy różne skoki zawieszenia
– 100 mm,120 mm i 130 mm. Trzy różne rodzaje rodzaje
karbonu – HMX SL, HMX, HMF. Rama Spark RC 700 SL
waży tylko 1749 g (razem z damperem). Rama Spark
RC 900 SL waży 1779 g (razem z damperem). Dzięki
standardowi Boost wszystkie nasze ramy RC 1x zostały
zoptymalizowane, są jeszcze sztywniejsze. Nowa rodzina
SPARK składa się z 16 wysokiej klasy modeli.
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Cadence Plus – aerodynamika, komfort
i najwyższy poziom
bezpieczeństwa.
Kask zaprojektowany
tak, byś mógł urwać
kilka cennych sekund podczas
wyścigu.

Stoisko nr

E-46

Nowe modele Scale oferują nam trzy rodzaje wielkości kół i trzy różne skoki widelca. Rama Scale RC SL (oba modele w wersji 700 i 900) waży tylko 849 g. Nowy
model Scale to równowaga pomiędzy wszystkimi ulepszeniami, które chcieliśmy
zastosować, aby rower był lekki, komfortowy, sztywny i doskonale przenosił moc.
Im bardziej zaawansowane technologie, które połączyliśmy w całość, tym mniej
kompromisów, które zmniejszają wydajność i przyjemność z jazdy.
Stoisko nr

E-46

Addict 20
DISC – rama
i widelec
z włókien
karbonu HMF.
Komponenty
Syncros
i tarczowe
hamulce!

Stoisko nr

E-46

Supra – kask stanowi kombinację współczesnego stylu,
doskonałego dopasowania
i bezpieczeństwa. Wszystko
to na poziomie cenowym,
na który może pozwolić
sobie nawet najbardziej
oszczędny rowerzysta, który
chce korzystać z najnowszych technologii w zakresie
bezpieczeństwa.
Stoisko nr

E-46

Centric PLUS – nowy kask został zaprojektowany i opracowany wspólnie z naszymi
światowymi zawodnikami zarówno MTB, jak
i szosowymi. Nasza rozległa wiedza na temat
aerodynamiki ułatwiła nam zaprojektowanie
produktu, który jest doskonale wentylowany
i stawia jak najmniejsze opory powietrza. Osiągnęliśmy
to poprzez optymalizację przepływu powietrza, zarówno na
zewnątrz, jak i wewnątrz kasku.

SELLE MONTE GRAPPA SRL
Stoisko nr

E-46

E-Silence – nowoczesny
elektryczny rower z aluminiową ramą. Efektowny
design, ukryte przewody,
bateria zintegrowana
z ramą.

Stoisko nr

C-22

Selle Monte Grappa wyróżnia się tym, że powstaje wyłącznie we Włoszech.
Katalog produktów poszerzył się o nową linię siodełek i toreb w różnych
kolorach i w stylu Vintage. Produkty
zostały zaprojektowane, stworzone
i wykonane dla komfortu rowerzysty.
Są nie tylko praktyczne, ale również
zwiększają estetykę Twojego roweru.
www.sellemontegrappa.com.

SHIMANO POLSKA BICYCLE PARTS SP. Z O.O.
Stoisko nr

F-1, Z-10

Black Chili to połączenie mieszanek syntetycznych z naturalną gumą,
przez co zapewnia bezprecedensową wydajność. Opory toczenia mniejsze o 26%, 30% lepsza przyczepność i o 5% większa wytrzymałość na
zużycie. Mieszanka Black Chili zapewnia niezmienne właściwości od
pierwszego do ostatniego kilometra.

Stoisko nr

F-1

Spodenki rowerowe Pearl Izumi na szelkach
Quest o klasycznej konstrukcji z ośmioma
panelami zapewniają prawidłowe dopasowanie, a siatkowana część górna intensywnie oddycha i gwarantuje stabilność.
Wkładka Tour 3D zapewnia z kolei komfort
jazdy na siodełku, a wysokiej jakości tkanina
SELECT Transfer nie powoduje otarć i doskonale odprowadza wilgoć.
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SHIMANO POLSKA BICYCLE PARTS SP. Z O.O.
Stoisko nr

F-1

Stoisko nr

F-1, Z-10

DRIVO najbardziej zaawansowany
trenażer ELITE w najnowszym wcieleniu
– wyposażony w zintegrowany miernik
mocy, komunikację ANT+
i Bluetooth Smart. Umożliwia trening
siłowy na wirtualnych trasach o nachyleniu do 22 procent dostępnych w aplikacji My E-Training. Zintegrowane
regulowane nóżki i uchwyt do transportu.

Shimano STEPS E-8000 –
elektryczny napęd MTB z silnikiem o mocy 250 W (70
Nm) i pojemną baterią (500
Wh) zapewnia daleki zasięg.
Lekka i sztywna oś Hollowtech-II oraz kolorowy, intuicyjny wyświetlacz
pozwalają na pokonywanie niedostępnych do tej pory szlaków. Całość może
być kontrolowana za pomocą smartfona lub tabletu.

SIMPLA S.C.

SPEED DURO

Stoisko nr

E-6

Stoisko nr

C-68

Ubiquit – uniwersalny komplet
błotników rowerowych z drutami
4 mm. Dedykowany do rowerów
o wąskim profilu opony, do kół
28”. Produkowany w technologii
dwukomponentowej. Dostępny
w dwóch wersjach: Chameleon
i Urban. W bogatej palecie kolorystycznej, z uniwersalnym systemem montażowym.

Nowość na polskim rynku
rowerowym: lekkie wyczynowe koła bezdętkowe, rowerowe MTB 29 RACE TUBELESS
firmy American Classic. Koła
są przeznaczone dla zawodników MTB Cross-Country.
Waga: przednie 670 g, tylne
789 g, para 1459 g.

SPORT TEAM SP. Z O.O.

SPORTIMPEX PPHU

Stoisko nr

E-18

Stoisko nr

G-36

ACTIVE EXTREME 2.0
WINDSTOPPER wykonany jest
z cienkiego, lekkiego i elastycznego mikropoliestru oraz panelu z membrany Windstopper
Gore®. Materiał to kombinacja
włókna sześciokanałowego oraz
włókna pustego, co zapewnia doskonały transport wilgoci
i optymalne zarządzanie temperaturą ciała.

Kickbike SICARO – połączenie hulajnogi i roweru,
na pompowanych kołach.
Ten produkt to wspaniała
zabawa, sprawne przemieszczanie się z punktu
A do punktu B oraz dbanie
o sylwetkę! W ofercie posiadamy również bezprzewodowe kierunkowskazy dla
rowerzystów – w formie torby pod siodełko, plecaka lub nakładki na plecak.

SUN BABY

TAURUS Z.P.H.

Stoisko nr

G-14

Trójkołowiec dziecięcy
„Little Tiger” T400 – nowy
model z popularnej serii
„Little Tiger” (bratni model
T500 wyróżniono w konkursie targowym KIELCE BIKE-EXPO 2015). Przeznaczony
dla dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat – trójkołowiec dostosowujemy
do wieku dziecka poprzez demontaż wyposażenia dodatkowego.
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Stoisko nr

C-59

BMC Roadmachine - podczas targów odbędzie się polska premiera
nowej grupy rowerów szosowych
o nazwie Roadmachine. Grupa
obala mit, że zawodnicy nie mogą
mieć wszystkiego. Dzięki szwajcarskiej technologii, wyznacza nowe
standardy wszechstronnych maszyn
dla tych, którzy oczekują wysokiej jakości niezależnie od terenu.
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TAURUS Z.P.H.
Stoisko nr

C-59

TOTAL SPORT SP. Z O.O.
Stoisko nr

G-33

Whispbar WTB31 - bagażnik z miejscem na 3 rowery i możliwością
dodania 4-tego, ta platforma jest
genialnym rozwiązaniem technicznym.
System „Just Click” sprawia, że montaż bagażnika jest łatwy i bezpieczny.
Ponadto posiada funkcje: rozkładana
szyna na koła roweru, opcjonalny montaż 4-tego roweru, system
Zintegrowanego Zamka, wygodny system przechylania.

Superior XF29 Issue – najlżejsza
rama montowana w rowerach
seryjnych. Rewolucyjna technologia
ramy HI Modulus Carbon – włókna
carbonowe o najwyższym stopniu
wytrzymałości. Bardzo krótki tylny trójkąt, co pozwala na zbudowanie zwartego
i szybkiego roweru. Geometria Comfort and Race – górna część ramy
zbudowana dla komfortu jazdy, dolna część bardzo sztywna dla przeniesienia
maksymalnej mocy na napęd. System amortyzacji oraz koła DT Swiss.

TRISOLUTION

UVEX

Stoisko nr

D-5

Stoisko nr

E-17

PowerBar® Energize
Mango Tropikal 55 g.
PowerBar opracował
już w roku 1986 pierwszy na świecie batonik węglowodanowy. Batoniki Energize, poddawane
stałemu rozwojowi, stanowią dla wielu sportowców najlepsze źródło
węglowodanów w postaci stałej, które pomimo tego są łatwe do żucia
i proste w spożyciu.

Jakkyl hde – zaawansowany kask
Enduro. Możliwość szybkiego zamontowania gardy, która zapewnia
kompletną ochronę podczas zjazdu. Model
posiada technologię oraz systemy marki
Uvex – Double inmould, Monomatic
oraz system FAS. Za sposób regulacji
odpowiada jeden z najbardziej zaawansowanych systemów – BOA.

VELO SP. Z O.O.

VITESSE SP. Z O.O.

Stoisko nr

F-18

Accent Peak Lady – zdobywająca
coraz więcej zwolenników rama
Accent Peak 29 doczekała się
damskiego odpowiednika. Peak
Lady to rama wykonana z aluminium
6061-T6 z geometrią dostosowaną
do kobiecej anatomii. Główne jej
cechy to niska główka, obniżony
suport i krótkie rurki tylnego trójkąta.

Stoisko nr

C-64

Kompleksowy kombinezon szosowy VITESSE ULTIMATE,
o wielopanelowym kroju AREO. Wykonany
z połączenia najwyższej jakości technicznych materiałów. Tkaniny znakomicie odprowadzają pot, szybko
schną i są odporne na ścieranie. Rękawki i nogawki
zakończone delikatną i bez silikonową taśmą PGE.
Wkładka VITESSE ULTIMATE 3D doskonale optymalizuje absorpcję wstrząsów i chroni wrażliwe miejsca.
Więcej informacji na vitesse.pl

WEEHOO POLSKA
Stoisko nr

F-18

Dartmoor Blackbird Pro –
bezkompromisowy rower do
enduro. Stworzony do zjeżdżania
w najtrudniejszych warunkach,
a jednocześnie umożliwiający efektywne i bezproblemowe podjeżdżanie. Konstrukcja zawieszenia z przedłużonym damperem w połączeniu
z najwyższej klasy amortyzacją marki Rock Shox cechuje się bardzo czułą
pracą w całym zakresie skoku.
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Stoisko nr

G-35

Przyczepka i-Go Blast – jednokołowa przyczepka Weehoo dla
najmłodszych dzieci w wieku
1–4 lat, regulowane siedzisko,
podnóżek na stopy. Najlżejsza
i najtańsza wersja jednokołowych
przyczepek Weehoo. Rekomendowane obciążenie to 36 kg. Zgodna
ze standardami CPSC, ASTM i EN.
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WERTYKAL S.C.
Stoisko nr

D-38

3T EXPLORO – pierwsza aerodynamiczna grawelówka, projekt inżyniera, Gerarda Vroomena
do niedawna głównego projektanta marki
Cervelo. Rower łączy w sobie sztywność,
aerodynamikę z ogromnymi prześwitami dla
opon i komfort. Polskim klientom rower jest
oferowany w pakiecie z dwoma zestawami
kół: 650 z oponami MTB 2.1 i szosowymi 700x25-40 mm, dzięki czemu EXPLORO może stać się jednym rowerem do wielu zastosowań - od szosy po gravel.

WHYTE – J.R. MOTOR-SERVICES G.B. SP. Z O.O.
Stoisko nr

G-27

Marka Whyte to ciągłe innowacje i postęp technologiczny. Nagrody dla testowanych
rowerów, coroczne entuzjastyczne recenzje. Jesteśmy
z tego dumni! Budujemy
rowery, które wyróżniają się
swoją niezwykłą i autorską geometrią, a co za tym idzie sposobem prowadzenia, dbałością o szczegóły i niepowtarzalnym wyglądem.

WINORA-STAIGER GMBH
Stoisko nr

E-8

Stoisko nr

E-8

Haibike wprowadził w tym
roku do swojej oferty rowerów
elektrycznych nowe napędy
Yamaha PW-X. Jako jedyny
producent na świecie możemy
zintegrować wyświetlacz
współpracujący z napędem
do mostka kierownicy. Silnik charakteryzuje się ogromnym momentem
obrotowym 80 nm uzyskiwanym znacznie szybciej niż poprzedni model PW.

Winora prezentuje nowość, rower elektryczny
miejski ze zintegrowaną
baterią w ramie Winora
Manto. Dzięki takiemu zabiegowi środek ciężkości zapewnia nam lepszą
kontrolę nad rowerem oraz większą funkcjonalność.

WOODEN BARREL

ZASADA SP. Z O.O.

Stoisko nr

G-34

Marka oferuje
rowery custom
łączące miłość
do drewna i rowerów. Wykonane
ręcznie ze szlachetnych gatunków drewna polskiego i egzotycznego. Każdy
model indywidualnie dostosowujemy do państwa potrzeb, aby zachwycił nie
tylko jego właściciela.

Z-TECH SP. Z O.O.
Stoisko nr
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Barcelona to najnowszy model
w ofercie naszej firmy. Linia
nawiązująca do klasyki, połączona
z wysoką jakością wykonania. Rower
o klasycznym wyglądzie wykonany
przy użyciu najnowszych technologii.
Prosta i wytrzymała konstrukcja dobrze sprawdza się zarówno podczas
jazdy miejskiej, jak i rekreacyjnej.
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Myślisz, że MAXIM Quick
to tradycyjny składak? Nic bardziej
mylnego. Zaskoczyć może bateria
i sterownik ukryte w ramie roweru
oraz silnik przypominający tylną
piastę tradycyjnego roweru. MAXIM
Quick to nie tylko rower składany,
który można złożyć i przewieź, ale również cieszyć się lekkością jazdy dzięki
elektrycznemu wspomaganiu, w jaki został wyposażony.

