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SPOTKAJMY SIĘ NA TARGACH!
TRENDY 2017

ROWER W LICZBACH

Rewolucja przestała być modna! W ostatnich latach obserwujemy
skrupulatne cyzelowanie wypracowanych rozwiązań i trendów
rowerowych. Zmiany te często są niewidoczne dla kręgu
niewtajemniczonych w techniczne niuanse. Podpowiadamy, jak
dostrzec i docenić najnowsze rowerowe technologie. > str. 3

Rowery dla Polaków to już nie tylko narzędzie pozwalające przemieścić
się z punku A do B. Coraz częściej decydujemy się na piękne
i nowoczesne jednoślady w miejsce tych starych, zakurzonych,
wyciągniętych z czeluści piwnicy. Gdzie najczęściej kupujemy rowery
i które z nich podbiły nasze serca? > str. 12

Na początku było… Bobo!
Pierwszy rower dostał w przedszkolu. To właśnie od czerwonego Bobo zaczęła się pasja
do dwóch kółek. Każdy jego rower ma swoją historię, a jedna z nich kończy się w Muzeum
w Olsztynie. Andrzej Mochoń – Prezes Zarządu Targów Kielce – opowiada o rowerach.
Pamięta Pan swój pierwszy rower?
Oczywiście! Był to rower polskiej produkcji – Bobo w kolorze czerwonym. Jeździłem nim w przedszkolu. Drugim moim rowerem była granatowa młodzieżówka, a trzecim – wyścigowy Huragan.
To jego darzę największym sentymentem. Składałem na niego pieniądze w szkole podstawowej.
Wymarzony rower kosztował wtedy dwie pensje mojej mamy. Przetrwał ze mną wszystkie przeprowadzki. Oddałem go dopiero kilka lat temu, podczas targów KIELCE BIKE-EXPO. Teraz można
go oglądać w Muzeum Rowerów w Olsztynie.
Często jeździ Pan na rowerze?
Gdy tylko mam wolny czas, a pogoda sprzyja, staram się jeździć na rowerze. To aktywność dla
przyjemności, ruchu i zdrowia.
Ma Pan jeden rower?
W garażu stoją cztery. Wśród nich są dwa rowery górskie – jeden ponad 20-letni, o średnicy kół
26 cali, a drugi nowszy, z kołami 29-calowymi. Mam też rower trekkingowy i trekkingowo-szosowy.
Miłośnicy rowerów często przy nich majsterkują. Jak to jest w Pana przypadku?
Kiedyś zdarzyło mi się nawet majsterkować przy moim motorowerze. Miałem kultowego Komara
produkowanego w Zakładach Rowerowych w Bydgoszczy. Teraz na sąsiedniej ulicy mam świetny
serwis rowerowy i wszelkie naprawy oddaję w ręce specjalistów.
Wybierając się na przejażdżkę rowerową, na jakich trasach można Pana spotkać?
Najczęściej wybieram las, czyli ścieżki bez samochodów, pieszych i znaków drogowych. Z dala
od hałasu i miasta. Taki kontakt z naturą jest lepszy niż wizyta w spa.
Rower przyszłości według Andrzeja Mochonia?
Takie rowery już można zobaczyć na targach, a myślę, że za chwilę zyskają one popularność
na drogach. Myślę tu o rowerach elektrycznych, bo taki jest trend na kolejne lata. Maszyny będą
też coraz lżejsze. Do ich produkcji wykorzystywać się będzie tworzywa sztuczne. Myślę, że takie
elementy jak stalowa rama niebawem przejdą do historii.
Z dr Andrzejem Mochoniem - Prezesem Zarządu Targów Kielce SA
- rozmawiała Patrycja Pawlik, Targi Kielce

Targi KIELCE BIKE-EXPO to bezapelacyjnie
święto polskiej branży rowerowej, które co roku
się rozwija i zyskuje na znaczeniu. Rozwój targów to niezaprzeczalny sukces jej organizatorów – Targów Kielce i Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. Niebawem w Kielcach zjawią
się przedstawiciele całej branży rowerowej
– producenci, importerzy, dystrybutorzy, sprzedawcy, prasa branżowa. Impreza tegoroczna
będzie odbywała się w 6 halach, przyjadą goście z 11 krajów. Ranga imprezy z roku na rok
wzrasta, będą to największe targi rowerowe
w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak każdego
roku, impreza stanie się miejscem przedstawienia najnowszych trendów, nowych technologii,
innowacji technicznych i prezentacji nowych
kolekcji części rowerowych, akcesoriów i rowerów, które zdominują sezon 2017. Po raz
kolejny na terenie targów powstanie specjalna
strefa testowania rowerów elektrycznych i nietypowych oraz – jak co roku – rozegrany zostanie Maraton KIELCE BIKE-EXPO. Na pierwsze
dwa dni zapraszamy wszystkich związanych
z branżą rowerową, natomiast sobota to dzień
otwarty dla tych, którzy kochają rowery.
Zapraszamy do odwiedzenia VII Targów
KIELCE BIKE-EXPO.

Krzysztof Dylewski
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego
współorganizator targów
KIELCE BIKE-EXPO
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Niegdyś wystarczyło powiedzieć że rower ma nową średnicę kół i dlatego
jest lepszy od konkurencji. Dziś już sama średnica koła nie definiuje roweru
jako nowoczesnego. Cyzelowanie geometrii, czyli poszczególnych odległości
pomiędzy punktami styku rowerzysty i roweru, pozwala na dokładne dopasowanie do potrzeb odbiorców. To następstwo trendu popularnego już od kilku
lat, a mianowicie bikefittingu, czyli dopasowywania rowerów do indywidualnych potrzeb rowerzysty. Nowoczesne jednoślady wymagają jeszcze więcej
fachowości podczas doboru, a ich cechy nie są widoczne gołym okiem i trudno
dostrzec je na stoisku, wystawie czy sklepowej półce. Zaprezentować potrafią
je tylko specjaliści, dlatego warto zapoznać się z naszym przewodnikiem
opisującym niewidoczne zmiany
w rowerowej technologii i zadziwiające trendy rowerowej mody.

W mieście królują pastele – stylowe damki wyróżnia mięta, pudrowy róż oraz latte macchiato
(jako kolor ramy, a także napój w bidonie). Eleganckie rowery miejskie prezentują między innymi marki Romet, Le Grand, Cossack czy Creme. Obowiązkowym wyposażeniem pozostał
wiklinowy kosz na kierownicy oraz duży, kolorowy dzwonek − chętnie używany przez panie,
sygnalizujący przejazd królowej miejskiej dżungli. Ma być wygodnie i komfortowo, o czym
świadczą szerokie i miękkie „kanapowe” siodła
(np. Pin Up Girl). Krzykliwe wzory ustąpiły miejsca stonowanej elegancji. Rowerzyści, którzy

fot. Mateusz Szeliga

Moda na miasto

Nowoczesna odzież rowerowa tj. z serii Peleton marki „Pan tu nie stał” na pierwszy rzut oka wiernie przypomina modne
ciuchy noszone na co dzień. Podczas ich powstawania przewidziano specyficzny krój, ułatwiający korzystanie z roweru,
a często stosowane są też techniczne tkaniny sprzyjające intensywnemu wysiłkowi.
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Ulki - młoda marka
dla rowerowych
fashionistek.

lubią rzucać się w oczy powinni koniecznie odwiedzić stoisko Polka Bikes lub obejrzeć stylowe
cruisery Medano.
Modowe trendy rowerowe rządzą się własnymi
prawami. W tym sezonie króluje casual look –
ma być swobodnie, wygodnie i... nierowerowo,
ale tylko na pozór. Co to oznacza? Cywilnie wyglądające T-shirty z technicznych tkanin, takie jak
na przykład ma w swojej ofercie polska marka
Rocday. Krótkie spodenki doskonale kamuflujące swoje rowerowe przeznaczenie, jak Endura
Urban Cargo. A co dla pań? Marka ULKi z Krakowa proponuje bluzy o kroju oversize czy stylowe, transparentne pelerynki. Absolutnym must
have ostatnich sezonów, zarówno w wersji damskiej, jak i męskiej, są kolorowe skarpetki o długości minimum do pół łydki. To niedrogi sposób
na urozmaicenie swojej rowerowej garderoby.

Kross Level B+ to pierwszy w historii rower zaprojektowany w Polsce przez naszych rodaków, dzięki któremu zdobyliśmy medal olimpijski! Nowoczesna geometria tego roweru doskonale sprawdziła się na trasie
bardzo trudnego technicznie wyścigu.

Foto: Piotr Staroń

Foto: Maciej Parczewski

Foto: Patrycja Zuzel IDMW photo

Elegancja i bezpretensjonalny wygląd rowerów Le Grand
sprawdza się dobrze nie tylko w czasie codziennych
dojazdów, ale i rekreacji.

Uczestnicząc w spotkaniach organizowanych
przy okazji premier rowerów MTB, od kilku
sezonów na wszystkich kontynentach należy spodziewać się zdania: Nasz rower będzie
teraz długi, niski i płaski. Niektórzy dorzucają,
że ich rowery zawsze były dłuższe, niższe i bardziej płaskie względem konkurencji. O co chodzi? Otóż ewolucja geometrii roweru terenowego
uzależniona jest od tras, po jakich się nimi jeździ.
W pierwotnych czasach popularność zdobywały maszyny zbudowane na ramach rowerów
użytkowych, które były łatwe w prowadzeniu
i niewrażliwe na przeszkody, mogące wytrącić
z rytmu. Ale na przełomie wieków nadeszła era
efektywności podjazdowej. Pod wpływem tras
ówczesnych wyścigów XC – głównie szerokich
szutrówek, na których największą przewagę zyskiwali zawodnicy często przeflancowani wprost
z wyścigów szosowych – geometria MTB całkowicie odwzorowywała geometrię ówczesnego
roweru szosowego, a branżowy standard kątów
71/73 stał się w MTB wzorem na długie lata.
Ale czasy się zmieniły i głównie pod wpływem
filmów i zdjęć z Vancouverskiego North Shore
rowery zaczęły ewoluować, ażeby sprostać potrzebom trudnych tras. Pierwsze „progresywne”
konstrukcje kopiowały rowery zjazdowe. Zwarte,
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Długi, niski, płaski

Merida Big Nine jest długa, niska i płaska.

o bardzo małych kątach. Okazało się to ślepą
uliczką, ponieważ geometria stworzona do staczania się po stromych stokach, pokonywania
wielkich przeszkód i skakania praktycznie nie
nadawała się do napędzania. Podjeżdżanie było
w gruncie rzeczy niemożliwe, ponieważ główka
ustawiona pod kątem 68 stopni lub mniejszym
poważnie przybliżała kierownicę do siodełka,
co uniemożliwiało odpowiednie zaparcie się
i generowanie siły na podjazdach. Mały kąt
podsiodłowy (mniejszy niż 70 stopni) odsuwał

wprawdzie siodełko delikwenta do tyłu, umożliwiając zachowanie odpowiedniejszego dystansu, ale skutecznie utrudniał pedałowanie w rytmie szybszym niż 60 – 70 obr./min. To musiało
się zmienić, zwłaszcza że na świecie powstawało coraz więcej tras zainspirowanych wąskimi,
krętymi i najeżonymi przeszkodami ścieżkami,
które prowadziły to pod górę, to w dół. Okazało
się, że właśnie takie wzbudzają najwięcej emocji
u odbiorców, najlepiej wyglądają na zdjęciach
prezentowanych w magazynach rowerowych

Foto: Martin Bissig

Scott Genius Plus był jednym z pierwszych wielkoseryjnych
rowerów na kołach plus. Nowy Spark Plus to dowód na to, że
koncepcja się przyjęła i jest rozwijana w rowerach o mniejszym
skoku i szerszym polu stosowania.

i na filmikach, które zaczęły zalewać rowerowe
portale. Chcąc zachować pożądany „płaski” kąt
główki, konstruktorzy musieli poczynić poważne przemeblowanie w geometrii ramy roweru
przeznaczonego do jazdy w trudnym terenie
w górę i w dół. Parametr, który musiał się zmienić
to długość górnej rury. Tylko w ten sposób można rozsunąć siodełko i kierownicę na tyle, żeby
rowerzysta mógł swobodnie zaprzeć się i pedałować, pozostawiając jednocześnie płaski
kąt główki, ułatwiający panowanie na zjazdach,
a kąt podsiodłowy na tyle duży, żeby można było
z łatwością kręcić pedałami z dużą prędkością.
O ile w rowerach XC długość górnej rury zaczęła
osiągać nawet parametry 615-620 mm to w rowerach ścieżkowych taka długość nie jest obecnie niczym dziwnym, a w enduro może wynosić nawet
630 mm. Mniej więcej w tym samym czasie zdano
sobie sprawę, że parametr długości górnej rury
ramy nie odzwierciedla całkowicie charakteru ramy
i zdecydowano się wprowadzić do obiegu pojęcie
reach (zasięg) i stack (wysokość). Dlatego aktualnie w ramach MTB przeznaczonych do ścigania
XC producenci tacy jak Kross dobierają geometrię tak, że w XC i XCM reach wynosi 416 mm
w ścieżkowych rowerach 27,5” o skoku 130 mm
kąty mają wartość 67°/74°, a długość ramy (reach) 435 mm.

Koła „plus”

Szerokie opony zwane „plusami” to nie chwilowa moda i w kolejny już sezon firmy wchodzą
„po szerokości”. Bo wszyscy korzystają na
tym, że do tej samej ramy w standardzie Boost
można wstawić koła 29” i 27,5” Plus, a to może
zdecydowanie zwiększyć uniwersalność konkretnego modelu. Także dla firm układ, w którym
na bazie jednej ramy można budować dwie
całkiem różne serie rowerów jest bezpieczniejszy. Maleją koszty, poszerza się oferta, wszyscy
wygrywają. Ciekawe jest to, że propozycje takie
dotyczą nie tylko rowerów MTB! Wraz z pojawieniem się graweli (rowerów szosowych dopasowanych do wyzwań kiepskich nawierzchni, a na-

Romet Jig Plus to dowód na odradzanie się przygodowych rowerów bez amortyzacji tylnego koła i innowacyjność dębickiej marki.

wet dróg szutrowych), producenci szosówek jak
np. 3T także proponują wymienianie kół, żeby
w jednym zestawie mieć i szosówkę i grawela
do wyboru.

Co z tą kierownicą?

Ostatnimi czasy coraz częściej pojawiają się
kierownice o potężnych szerokościach. Klienci
w pierwszym odruchu zastanawiają się po co?
Otóż kiedyś w MTB jednym z najpopularniejszych akcesoriów rowerowych były rogi. Dziś

Największa zmiana
w rowerach, która
dokonała się na naszych
oczach, wcale nie polega
na zwiększeniu skoku
zawieszenia czy liczby
przełożeń. To małe
zmiany w geometrii,
niezauważalne różnice
wielkości kół czy
długości kierownic.

komponent ten praktycznie przestał być używany, chociaż kiedyś stanowił obowiązkowy
element wyposażenia rowerów. Rogi były uży
wane przez wszystkich, od zawodowców takich
jak Bart Brentjens czy Paola Pezzo, pierwszych
złotych medalistów IO w MTB, po zwykłych amatorów. Nikt z olimpijczyków w Rio nie zaszczycił swojego roweru jego obecnością. Można
to skwitować wzruszeniem ramion, że zniknął jakiś mały drobiazg, widocznie nie miał znaczenia.
Jednak jeżeli głębiej zastanowimy się po co je
stworzono, to odkrywamy największą rewolucję,
jaka dokonała się przez te lata i zmieniła nie tylko rowery górskie, ale także ich użytkowników.
Zniknięcie rogów było bezpośrednim efektem
pojawienia się kierownic szerszych niż nieszczęsne 560–580 mm. Ale szersze kierownice nie
pojawiły się ponieważ lepiej wyglądają. Nie pojawiły się też wbrew producentom drzwi, w które
nie zawsze się obecnie mieszczą. Ich pojawienie
się to następstwo gruntowanych zmian geometrii rowerów wymuszonych wprowadzeniem
większych kół! To one wywołują większą stabilność, ale i inercję wymagającą mocniejszych
impulsów skrętnych. Elementy te miały wpływ na
zmiany stylu i techniki jazdy. Ale nawet te dziedziny to nie wymysł, lecz odpowiedź na wzrastającą trudność tras MTB. Dość powiedzieć, że
dziś nie tylko trasy Pucharu Świata XC miejscami
wyglądają niemal tak samo jak DH sprzed 20 lat,
choć zawodnicy pokonują je na rowerach, które
dla laików niewiele różnią się od rowerów z przełomu wieków. Największa zmiana w rowerach,
która dokonała się na naszych oczach, wcale nie
polega na zwiększeniu skoku zawieszenia czy
liczby przełożeń. To małe zmiany w geometrii,
niezauważalne różnice wielkości kół czy długości
kierownic. Symbolem tych zmian są rogi. A właściwie ich brak.

Renesans all-mountain

W kolekcjach pojawiło się mnóstwo nowych
lub zmodernizowanych modeli, ale okazało się,
że definicja roweru „all-mnt” czy ścieżkowego
(z ang. trail) nie jest jasno określona. Kategoria
ta stała się bardzo pojemna, obejmując szeroko rowery od pogranicza XCM z jednej strony,
aż po granice wyczynowego enduro z drugiej.
Rowery enduro ewoluują, żeby optymalnie dopasować się do wyzwań tras zawodów oraz
potrzeb startujących. Dlatego wzrasta skok,
maleją kąty, a własności podjazdowe służą tytanom, spośród których wielu ma przeszłość
w zawodowym XC. Jeszcze liczniejsza grupa startujących to „emerytowani” zawodnicy
DH, to właśnie dla nich zjazdówki poddaje
się modyfikacjom umożliwiającym dotarcie
do startu OS-ów. Podczas gdy rowery All-mountain realizują więcej postulatów mniej radykalnych rowerzystów. Zapewniają dobre parametry zjazdowe, choć pewnie gorzej nadają się
do wielometrowych skoków. Ale umówmy się,
większość amatorów nie podejmuje ryzyka
na roadgapach. All-mountain często są lżej-
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wy. Zasady są proste – wystarczy mieć rower
z przytroczonym doń sprzętem biwakowym
i chęć spędzenia choćby jednego noclegu
w 1000-gwiazdkowym hotelu. W wersji hipsterskiej niezbędne okazują się jeszcze takie drobiazgi, jak dobre własności terenowe roweru,
kawiarka na gaz, a najlepiej handpresso i aparat fotograficzny o dobrej matrycy, który pozwoli
na wykonanie zdjęć z płonącym ogniskiem w tle.

e-MTB

Rotwild R.R2 FS wpisuje się w trend rowerów uniwersalnych, skok 120 mm, łagodniejsze kąty ramy, duże koła 29”
i opuszczana sztyca sprawiają, że rower znacznie lepiej
od maszyn XC radzi sobie w trudnym terenie, a mimo
to zachowuje niską masę i wysoką sprawność
na podjazdach.

że plotki o wymieraniu maratonów „należy stanowczo uznać za przesadzone”. To jeden z powodów, dla których statystyki prezentujące strukturę sprzedawanych rowerów w Polsce (patrz str.
10) wciąż wskazują MTB jako lidera sprzedaży.

sze, a garnitur dostępnych przełożeń lepiej
dostosowany do potrzeb trenujących rzadziej
niż zawodowcy. Warto również docenić fakt,
że w związku z powyższym, all-mountainy nawet
w topowych wersjach są tańsze niż enduro. Coraz częściej w rowerach o skoku 110–140 mm
spotyka się koła 29”, które wspierają stabilnością w trudnych chwilach na trasie.

Bikepacking

Najmodniejszym
i najbardziej
hipsterskim
trendem ostatnich miesięcy jest działalność,
która cieszyła dotychczas tylko mieszkańców Czechosłowacji i aktywistów PTTK. Ale
wystarczyło połączyć pęd do niezależności
z chwytliwym, amerykańsko brzmiącym terminem, żeby setki ludzi ruszyło na biwak rowero-

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzą nowe regulacje unijne dotyczące e-bike’ów. Pojawi się podział na dwie kategorie L1e-A będą to rowery,
w których wspomaganie działa tylko podczas
pedałowania i jest odcinane przy 25 km/h,
ale moc systemu może wynieść aż 1000 W.
Motor może pracować też sam, co daje furtkę
do opcji wspomagania prowadzenia roweru.
Druga kategoria L1a-B będzie zawierała rowery ze wspomaganiem do 45 km/h i mocy
do 4000 W, które będą mogły być napędzane
tylko silnikiem. Tymczasem konkurencja pomiędzy największymi producentami systemów
do e-bików − Bosch, Shimano, Yamaha, Brose
− sprawia, że aby wejść w łaski producentów
rowerów, muszą prezentować nowe i ulepszać
dotychczasowe napędy. Bosch, największy dostawca systemów w Europie, już w zeszłym roku
pokazał linię Performance CX do rowerów gór-

Rowerki dziecięce 26”

Dotychczas branża twierdziła, że dobór roweru
SPORT
należy skorelować z wielkością koła. Proponowano widełki, w których dla dzieci w wieku 9–12 lat
najlepsze były rowery na kołach 24”. Do rowerów
na kołach 26” zniechęcały wysokość górnej rury
ramy i zbyt wyciągnięta pozycja. Dziś w bardzo
wielu kolekcjach nawet rowery w rozmiarze 15”
pozwalają zająć wygodną pozycję dzieciom mierzącym mniej niż 155 cm. Ponadto w kolekcjach
GT, KTM, Orbea, Romet, Scott, Trek czy Whyte doTEKST: PAULINA OPOKA
stępne są jeszcze mniejsze ramy na których usiądą delikwenci niżsi niż 150 cm wzrostu. W tym wyOd kwietnia do listopada, prawie w każdy weekend, możesz
padku rowery takie na kołach 26” to już prawdziwe
ścigać się na maratonach MTB organizowanych w różnych
„twentynajnery dla dzieci”. Za ich stosowaniem
zakątkach Polski. Czy to właśnie ty jesteś jednym z przeszło
przemawia sporo argumentów. Po pierwsze rower
15 tysięcy unikalnych maratończyków biorących udział w rona większych kołach jest łatwiejszy w pilotażu,
werowych zmaganiach
naszego kraju? Jeśli jeszcze
64 956 na terenie
57 226 54 wybierz
388
wybacza błędy kierującego i jest bardziej komfornie dopadło cię ściganckie szaleństwo,
się874
na mara48 614 41 806 42 508 O S O B O F I N I S Z E
43
2015 r.
2014
r.
ton
z
czystej
ciekawości.
Aby
sprawdzić
tracisz.
towy na wyboistych nawierzchniach. Zachęcająca
2013
r.dawały
Dotychczas prawdziwą niezależność wyprawowąco
bagażniki pozwalające na przewóz sakw na rowerach trekkingowych.

TENDENCJE WZROSTOWE
7730

64 956 15 57
692226 15 194
11 529
13 933
9220
14 227
54 388
43 874 48 614 41 806
2015 r.

Jak się mają maratony MTB

15 194

2013 r.

14 227

2012 r.

2011 r.

11 529

13 933

12 875

UNIKALNI

42 508

2010 r.

2009 r.

9220

12 875

OSOBOFINISZE

UNIKALNI

10 427

2477

3609

3283

3253

4876

3686

4882

4947

4100

5144

4595

5987

8531

11 125

12 258

10 660

Unikalny finiszer - każda pojedyncza osoba (identyfikowana z imienia i nazwiska), która startowała w maratonie rowerowym,
osobofinisze - suma wszystkich przekroczeń mety
* źródło: magazyn rowerowy bikeBoard #3/2016

4847
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15 692

OSOBOFINISZE

6

2014 r.

NI

Wbrew popularnym twierdzeniom w Polsce przybywa nie tylko szosowców, ale i maratończyków
MTB. Jak policzył bikeBoard, względem 2015
roku w Polsce wystartowało o blisko pięćset
osób więcej niż w 2014 roku. A liczba finiszów
była większa aż o 7730. W 2016 roku na jednej z najpopularniejszych serii maratonów Bike
Maraton w Miękini na starcie stanęło rekordowo
dużo zawodników – 2021. Trawestując słynny bon mot Marka Twaina, można powiedzieć,

2011 r.

2012 r.

więcej finiszów
niż w 2014 roku!

2010 r.
2009 r.
Sakwy nowego typu umożliwiają przewożenie sprzętu biwakowego bez pozbawiania
roweru zadziorności
terenowej.

11 808

jest również dostępność wyrafinowanych części
zamiennych za niewielkie pieniądze.

Foto: Blackburn

– statystyki maratońskie 2015

30

LAT
TEMU

WYNALEŹLIŚMY BATON

ENERGETYCZNY.
DZISIAJ WZNOSIMY
GO
NA WYŻSZY POZIOM.

NOWY BATON ENERGETYCZNY GWARANTOWANA WYDAJNOŚĆ
Z NATURALNYCH SKŁADNIKÓW ŁATWY DO OTWARCIA I GRYZIENIA
UWAGA TRIATHLONIŚCI: JUŻ NIE KLEI SIĘ DO RAMY!

POWERBAR® is a registered trademark, used under license.

Więcej informacji na temat produktów odżywczych potrzebnych
Ci w trakcie wyścigu, znajdziesz na stronie www.trisolution.pl

www.PowerBar.eu
www.powerbar.co.uk

Tarcze na szosie

O planach wprowadzenia hamulców tarczowych do wyścigów World Tour na szosie zaczęło mówić się już w zeszłym roku. Pomimo
oporów części środowiska kolarskiego Międzynarodowa Federacja Kolarska (UCI) – ustanawiająca zasady profesjonalnego ścigania
na rowerach – uległa naciskom producentów
i jeszcze w 2015 r. pozwoliła na stosowanie
tarcz w kilku wyścigach testowych. Przebiegły
one na tyle pomyślnie, że Federacja zdecydowała się na kolejne kroki, takie jak określenie
standardu neutralnego serwisu oraz rozmiaru
osi, a następnie przyspieszyła okres testowy z 2017 na 2016 rok. Wszystko szło gładko
do połowy kwietnia br. i wyścigu Paris-Roubaix,
znanego jako najtrudniejsza technicznie i wytrzymałościowo impreza jednodniowa w kolarskim kalendarzu. Po kraksie, w której jeden
z kolarzy Movistar doznał obrażeń prawej goleni, UCI ugięła się pod nagłym wybuchem negatywnych komentarzy pod adresem tarcz w peletonie i do odwołania zawiesiła testy tarczówek
na wyścigach. Międzynarodowa Federacja Kolarska nie wycofuje się jednak z używania tarcz
w czasie wyścigów i szykuje się do wznowienia
programu testów na wyścigach szosowych.
Na razie przy pomocy podmiotów zewnętrznych
prowadzone są badania na temat bezpieczeństwa stosowania hamulców tarczowych w wyścigach szosowych. Nad rozwiązaniem problemu myślą także producenci. Sugerowane są
rozwiązania w postaci zaokrąglenia krawędzi
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Foto: Irmo Keizer

Najbardziej "elektryzującą" premierą tego sezonu
okazała się nowa grupa osprzętu dla terenowych
ebików Shimano STEPS.

Ewolucja szosówki na tarczówkach postępuje,
jednak widzimy, że o ile rower jest przygotowany,
to do pełnej akceptacji potrzeba przyśpieszonego
rozwoju kół, poszerzenia ich oferty oraz zmniejszenia masy. Nie bez znaczenia będzie taż zmiana
mentalności zawodowców.

Foto: Ale Di Lullo

skich z bardziej kompaktowym i mocniejszym
silnikiem z bardzo wysokim momentem obrotowym 75 Nm. Shimano, po zebraniu doświadczeń
przy napędzie STEPS w rowerach trekkingowych
i miejskich, zaprezentowało odmianę górską,
która wyróżnia się jednostką napędową o najmniejszych gabarytach na rynku i pozwala budować e-rowery z geometrią jak w normalnym
rowerze. Yamaha nie spoczywa na lurach i jako
producent systemów, które pozwalają stosować
dwurzędowe korby z przodu zaprezentowała serię PW-X, będącą rozwinięciem grupy PW. Ma zupełnie przebudowaną jednostkę napędową oraz
nowe sterowanie i wyświetlacz z odświeżonym
interfejsem. Brose w tym towarzystwie oferuje
praktycznie tylko silnik, ale baterie producenci
muszą zamówić sami, co pozwala im w pewnym
stopniu na personalizację i lepsze dopasowanie do ramy. Producenci dążą do zmniejszenia
ciężaru i wymiarów silników, co daje większą
swobodę przy projektowaniu ram. Coraz więcej marek decyduje się wprowadzić eBike
do swoich kolekcji. To mocny trend. Drugim jest
takie konstruowanie układu akumulatorów i silnika, żeby maksymalnie obniżyć środek ciężkości
zespołu, ponieważ bardzo poprawia to prowadzenie i stabilność nowych rowerów ze wspomaganiem. Nadal największym ograniczeniem
e-bike’ów jest ich zasięg, a nowych rodzajów
akumulatorów nadal nie widać.

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”.

N O W O Ś C I

2 0 1 7

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.

No wość na rok 20 16/ 20 17

c zyszc zenie

/

pielęg nac ja

/

www.bikeonwax.com
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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.

N O W O Ś C I

2 0 1 7

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.

N O W O Ś C I

2 0 1 7

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

C-72

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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Stoisko nr

E-31

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.

A R T Y K U Ł

S P O N S O R O W A N Y

Bądź sprytniejszy od złodzieja
Ubezpiecz i oznakuj swój rower!
Jak można uchronić się przed kradzieżami jednośladów? Niektórzy
twierdzą, że to kwestia coraz lepszych zabezpieczeń, inni nie odstępują swojego roweru na krok.
Ale złodzieje nie stoją z założonymi
rękami. Grubszy łańcuch? Większe nożyce hydrauliczne. Balkon
na piątym piętrze? Dłuższa drabina. Pancerny sejf? No bez przesady, trzymanie roweru w sejfie jest
takie niewygodne.

Zarejestruj rower

Sprawdź rower

Zgłoś rower

Zarejestruj swój rower, zabezpiecz
go przed kradzieżą i utrudnij
złodziejowi życie.

Kupujesz rower?
Sprawdź czy nie jest kradziony!

Skradziono Twój rower?
Nie zwlekaj i zgłoś to!

Ale przecież każdy użytkownik roweru spotkał
się z problemem kradzieży, jeżeli nie osobiście,
to na pewno w rodzinie czy wśród kolegów lub
znajomych ktoś utracił swój jednoślad. Plaga
przywłaszczeń jest tak duża, że niekiedy nie pomagają nawet najdoskonalsze zabezpieczenia.
Według danych policji liczba skradzionych rowerów w roku 2014 wyniosła ponad 20 tys. Co więcej, odsetek rozstrzygniętych pozytywnie spraw
jest znikomy.
Można powiedzieć, że podobny problem jest
w przypadku skradzionych samochodów, jednak w tej sytuacji utrata pojazdu może być zrekompensowana przez firmę ubezpieczeniową.
Problemem jest również rynek wtórny, na którym
sprawdzenie czy sprzęt oferowany na popularnych portalach aukcyjnych czy serwisach ogłoszeniowych nie jest kradziony graniczy z cudem.
W przypadku pojazdów samochodowych czy
motocykli jest lepiej, ponieważ każdy pojazd posiada numer VIN, po którym można sprawdzić czy
dany egzemplarz nie pochodzi z kradzieży. Niestety w przypadku rowerów spisy, nawet jeśli istnieją, są niespójne i trudne w weryfikacji. Właśnie
z troski o każdy rower powstał system Velock.

Co to jest Velock
To unikatowy system rejestracji rowerów, który
chroni przed kradzieżą. Każdy wpisany do systemu rower otrzymuje niepowtarzalny numer BIKE
ID wraz z odpowiednią naklejką rejestracyjną.
W przypadku kradzieży umożliwia ona szybką
identyfikację roweru oraz jego właściciela. Co
istotne, lista wpisanych rowerów jest ogólnodostępna i korzystać z niej mogą zarówno osoby
prywatne, jak i policja. Aby rower znalazł się na
liście, wystarczy dokonać bezpłatnej rejestracji.
Chcąc jednak zapewnić mu dodatkową ochro-

nę, można wykupić Pakiet Aktywacyjny, którego koszt wynosi 19,90 zł. Otrzymujemy wtedy
naklejkę z BIKE ID do umieszczenia na rowerze,
specjalną Kartę Roweru oraz możliwość szybkiej identyfikacji przez wyszukiwarkę Google.
Informacje umieszczone na stronie można edytować, więc jeśli rower zostanie skradziony, jego
właściciel jednym kliknięciem może zamieścić
taką informacje w systemie, a ktokolwiek wpisze
numer BIKE ID skradzionego roweru, otrzyma
taką informację natychmiast. Wszelkie potrzebne
informacje znajdują się na stronie www.velock.pl,
na której można również dokonać rejestracji roweru oraz zamówić pakiet aktywacyjny. Firma Velock dokłada starań, aby system stał się jak najbardziej powszechny i współpracuje z licznymi
dystrybutorami i producentami rowerów. Obecnie
system Velock dostępny jest w około 60 sklepach, prowadzone są też duże akcje promocyjne.
Ostatnia przeprowadzona była z marką Polkabikes – kupując ich rower, otrzymujemy zabezpieczenie Velock w cenie.

Ubezpieczenia rowerowe
Firma Velock, podchodząc kompleksowo
do tematu ochrony rowerów, oferuje także szero-

ką paletę ubezpieczeń. To pierwsza na naszym
rynku tak pełna i kompleksowa oferta, która obejmuje wszystkie rodzaje ubezpieczeń – od AC,
OC i NW po asistance. Skierowana jest zarówno
do producentów i dystrybutorów rowerów, sklepów sprzedających jednoślady, a także indywidualnych rowerzystów. Ze względu na
rodzaj odbiorcy oferta ubezpieczeniowa
Velock podzielona jest na trzy segmenty.
Pierwszy kierowany jest do dystrybutorów i producentów rowerów. Niezależnie
czy rower kosztuje 1 tys. czy 50 tys. zł,
to zakupiona maszyna będzie oferowana z ubezpieczeniem na pełną jej wartość.
Drugi rodzaj ubezpieczeń dedykowany jest dla
sklepów, które będą mogły zaoferować klientowi
wykupienie polisy w momencie zakupu roweru,
a całkowita kwota składki nie przekroczy 4 procent jego wartości. Trzeci rodzaj ubezpieczenia
oferowany jest dla właścicieli rowerów używanych, a polisę będzie można zawrzeć przez Internet. W tym przypadku mamy do wyboru dwie
wysokości ubezpieczenia, które uzależnione
są od wartości używanego roweru. Pierwszy przedział obejmie jednoślady o wartości
do 1000 zł, a drugi dwa razy droższe.
Ten kompleksowy system sprawi, że zabezpieczonego roweru „zawodowiec” nie dotknie
z uwagi na wielkie ryzyko wpadki i niemożliwość
odsprzedania zabezpieczonej BIKE ID maszyny.
Przed przypadkowymi kradzieżami dokonanymi
pod wpływem impulsu zabezpieczyć się jest
znacznie trudniej, ale na szczęście system Velock składa się też z ubezpieczenia, dzięki czemu poszkodowany może uzyskać odszkodowanie za skradziony rower, a stawki ubezpieczenia
są niezwykle atrakcyjne. Więcej szczegółów
na temat Velock będzie można uzyskać na stoisku E-35 podczas Kielce Bike Expo.
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ROWER W LICZBACH
Rower dla Polaków to nie tylko środek transportu pozwalający przemieścić się z punktu A do punktu B.
Zakurzone jednoślady, zapomniane i zostawione gdzieś w czeluściach piwnic, już dawno stały się mitem.
Dwa kółka zawładnęły naszym życiem – podbiły serca naszych rodaków, którzy zapragnęli korzystać z rowerów, kiedy tylko się da, zastępując nimi auta i komunikację miejską. Także wyścigi rowerowe od lat rosną w siłę,
witając na starcie coraz więcej uczestników. W niektórych kręgach nieposiadanie jednośladu można uznać
za faux pas. Gdzie najczęściej kupujemy rowery? Jaki typ wybieramy? Co kieruje naszym wyborem? Odpowiedzi
na te oraz inne ciekawe pytania prezentują poniższe wykresy, opracowane na podstawie ogólnopolskich badań
ilościowych, przeprowadzonych na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego przez Instytut Badawczy
IPC podsumowujące rok 2015. Respondentami były osoby, które w ciągu ostatniego roku kupiły rower.

59%
Specjalistyczny sklep
rowerowy

14%

Sklep ogólnosportowy

9,8% Sklep internetowy
9,1% Portal aukcyjny
4,2%
3,9%

Hipermarket
Inne miejsce

Polacy regularnie korzystają z roweru – ponad jedna trzecia
codziennie, a ponad 44% kilka razy w tygodniu. Niespełna 2%
badanych wsiada na rower rzadziej niż kilka razy w roku.

Miejsce zakupu nowego
roweru
Jak wynika z aktualnego raportu Instytutu
Badawczego IPC przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego,
prawie 60% Polaków kupuje rowery w specjalistycznych sklepach rowerowych! Cieszy nas
tendencja wzrostowa, gdyż w roku 2013 zakupy
w takich miejscach deklarowało 10% rodaków
mniej. Na drugim miejscu respondenci wskazali
sklepy ogólnosportowe. Sklepy internetowe
oraz portale aukcyjne stanowią niespełna 19%.
Świadomość osób kupujących rowery wzrosła,
a świadczy o tym fakt, że już tylko 4% Polaków
kupuje rowery w hipermarketach, w 2013 roku
było to aż 11%!

40,6%
Rower górski

Typ
zakupionego
roweru
Nadal królują rowery
górskie. Mocną pozycję
zajmują „mieszczuchy”
– to ponad 1/5 kupowanych rowerów w Polsce.
To także najczęstszy typ
roweru wybierany przez
kobiety – prawie połowa
Polek deklaruje zakup roweru miejskiego. Liczną
grupę stanowią szosówki
(15,8%) i trekkingi (13%).
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1%

0,3%

Rower ze wspomaganiem
elektrycznym

Nie wiem, trudno
powiedzieć

22,2%
Rower miejski

2,1%

Rower dziecięcy

4,9%
Inny typ

13%

Trekkingowy/
crossowy

15,8%
Rower szosowy

Około

1 000 000

Polacy coraz częściej korzystają
z roweru. Codziennie przejażdżki
deklaruje niespełna 35% ankietowanych, natomiast kilka razy w tygodniu
jeździ prawie 45% respondentów!
To imponujący wynik, zwłaszcza,
że jest wyższy względem roku 2014.
Budujące jest to, że o ponad połowę
zmalała liczba osób korzystających
z roweru kilka razy do roku bądź
rzadziej – z 8,4% w 2014 roku
do 4,1% w 2015.

POLAKÓW
dojeżdża

CODZIENNIE do pracy lub szkoły na rowerze*.

44,9%
34,7%

41,6%

30,1%

16,3%
18,9% 2,3%

1,8%

7,4%

2015
2014
Codziennie

Kilka razy
w tygodniu

Kilka razy
w miesiącu

2%

Kilka razy
w roku

Rzadziej niż
kilka razy
w roku

Najczęściej wydawana kwota na
rower fabrycznie nowy to

2000 zł

Średnia kwota zakupu

NOWEGO roweru to

3664,23 zł

W 2014 roku była ponad 1000 zł mniejsza!

(rok wcześniej było to 1000 zł).

Średnia kwota wydana na zakup części i akcesoriów rowerowych w 2015 roku to 907,76 zł (rok wcześniej wydawaliśmy więcej – 1 272,65 zł). Tendencję spadkową możemy
tłumaczyć tym, że wydajemy więcej na kupno rowerów,
które są lepiej wyposażone i mają lepszy osprzęt. Najczęściej wydawana na części i akcesoria kwota to 100 zł
(podobnie jak w 2014 roku). W sumie na ten cel Polacy
wydali w 2015 roku kwotę 122 547 zł.

2834 zł

5537 zł

2445 zł

1679 zł

1833 zł
2540 zł

3274 zł

.

,

zł

31
24

299 zł
69 000 zł

Minimalna wskazana
przez respondentów
kwota dla roweru nowego to

42
17

zł

1815 zł
1956 zł

a maksymalna to

1579 zł

1980 zł

3462 zł

3710 zł
2264 zł

Cena roweru
Według statystyk Instytutu Badawczego IPC w roku 2015 ogólna średnia
kwota wydana na zakup roweru (pod uwagę brano zarówno nowe, jak
i używane) to 2733,70 zł. Respondenci najczęściej deklarowali
2000 zł jako kwotę przeznaczoną na ten cel. W sumie ankietowani wydali
na kupno rowerów 1 506 266 zł. Najdroższe maszyny kupowano
w województwie zachodniopomorskim, a najniższą średnią kwotę przeznaczoną na jednoślad zanotowano w warmińsko-mazurskim. n

* badania na temat uwarunkowań do podejmowania transportowej aktywności fizycznej Polaków, przeprowadzonego
przez TNS POLSKA na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej.
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O Ś R O D E K

TARGI KIELCE WŚRÓD
NAJLEPSZYCH W EUROPIE
Targi Kielce są drugim pod względem wynajętej powierzchni i liczby wystawców ośrodkiem
targowym w Europie Środkowo-Wschodniej.
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Kielecki ośrodek wystawienniczo - kongresowy to rocznie ponad 221 000 zwiedzających z 56 krajów,
6500 firm oraz 215 000 m2 wynajętej powierzchni wystawienniczej. Targi Kielce to 90 000 m2 powierzchni,
w tym 36 000 m2 w 7 halach z nowoczesną infrastrukturą. Ośrodek dysponuje 19 salami konferencyjnymi, jedna
z nich usytuowana jest na 57-metrowej wieży widokowej, strefą VIP i profesjonalnym Centrum Prasowym.
W kalendarzu Targów Kielce jest 700 konferencji i 70 wydarzeń - targów, wystaw - między innymi znane
na całym świecie MSPO - trzecie targi przemysłu obronnego w Europie, po Paryżu
i Londynie, KIDS’ TIME - najważniejsze targi branży dziecięcej w Europie,
PLASTPOL - targi przetwórstwa tworzyw sztucznych, najbardziej międzynarodowa
impreza w Polsce, AGROTECH - najchętniej odwiedzane targi maszyn rolniczych
w kraju oraz SACROEXPO - największe targi budownictwa i sztuki sakralnej
w Europie Środkowo - Wschodniej.
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S T A T Y S T Y K I

KIELCE BIKE-EXPO
NIE ZWALNIA!
Z roku na rok targi BIKE-EXPO
zyskują coraz większą popularność.
W 2015 roku w Kielcach pojawili się
przedstawiciele 15 krajów, 220 firm
i ponad 8 tysięcy zwiedzających.
To wynik niemal dwukrotnie wyższy
w porównaniu do poprzedniej edycji.
Już debiut targów KIELCE BIKE-EXPO określono jako spektakularny. Międzynarodowe Targi
Rowerowe skupiły w jednym miejscu ponad
200 najbardziej liczących się na rynku marek,
a wystawę odwiedziło blisko 2 000 branżowych
specjalistów – przedstawicieli 500 sklepów i hurtowni rowerowych z całej Polski. Jak powiedział

wówczas prezes zarządu Targów Kielce, dr Andrzej Mochoń: „Sprzęt rowerowy był częścią organizowanych już wcześniej przez Targi Kielce
wystawy Sport – Zima i Kielce Sport – Lato. Targi
Kielce postanowiły wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Rowerowym stworzyć osobną, nową,
w pełni profesjonalną imprezę poświęconą branży rowerowej, gdzie na zakończenie sezonu prezentowane są nowe oferty sprzętu i akcesoriów.
I udało się!”.
Międzynarodowe Targi Rowerowe to profesjonalna impreza o coraz większym znaczeniu dla
branży rowerowej. Prezentowane są najnowsze
rowery, akcesoria, odzież sportowa, a także
odżywki i suplementy diety. Swoją działalność
prezentują również firmy związane z turystyką

rowerową oraz pisma i portale internetowe. Wydarzenie co roku odbywa się w imponującym,
drugim pod względem wielkości ośrodku wystawienniczym w Europie.
W minionym roku imprezą towarzyszącą były
Targi Motocykli i Skuterów. Obie imprezy skupiły
250 wystawców z Austrii, Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Holandii, Litwy Niemiec, Słowacji, Słowenii, Tajwanu, Wielkiej Brytanii i Polski.
Liczba krajów oraz rynkowa pozycja przedstawianych na targach marek są najlepszym dowodem na to, że wystawa jednośladów w Kielcach
to wydarzenia cenione przez profesjonalistów
nie tylko z Polski czy Europy, ale także z całego
świata. W tym roku również nie chwytamy za hamulce i czekamy na kolejne rekordy liczbowe! n
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L I S T A

W Y S T A W C Ó W
NAZWA FIRMY/MIASTO

Numer
stoiska

NAZWA FIRMY/MIASTO

Numer
stoiska

7 Anna Sp. z o.o Sp.k, Gdańsk, Polska/ Poland

D-48

DELTA SPORT, Sochaczew, Polska/ Poland

F-22

A.T.L. DEL CUNEESE, Cuneo, Włochy/ Italy

D-71

DEMA SENICA A.S., Senica, Słowacja/ Slovakia

C-24

ABS Serwis Sp. z o.o., Lublin, Polska/ Poland

D-65

Diamondback (dystrybutor na Polskę: POLBIKE Juliusz Kabath, War-

ABUS POLSKA WARSZAWA Sp. z o.o., Święcice, Polska/ Poland

C-43

szawa), Warszawa, Polska/ Poland

ADVANCED SPORTS GmbH (FUJI Bike), Mutlangen, Niemcy/ Germany

E-26

DITRO DEPORTIVO Sp. z o.o., Warszawa, Polska/ Poland

AJS s.c., Radom, Polska/ Poland

D-16

ECOBIKE, Wrocław, Polska/ Poland

G-31

Aktywniacy - okulary p-słoneczne, Wrocław, Polska/ Poland

G-10

E-12
A-1

ENDURA LTD, Livingston, Wielka Brytania/ United Kingdom

G-17

ALJOT Sp.j., Solec Kujawski, Polska/ Poland

E-2

EURO BIKE PRODUCTS, Poznań, Polska/ Poland

G-11

ALMOT Sp.k., Złotniki Kujawskie, Polska/Poland

F-12

EXPAND, Malbork, Polska/ Poland

C-29

E-43

EXTREME BIKE, Katowice, Polska/ Poland

D-3

AMIGO-BIKE. Mikołów. Polska/ Poland

F-5

FIRMA BURGHARDT sp.j., Ostrów Wielkopolski, Polska/ Poland

AMP SOURCE Sp. z o.o. Sp.k., Częstochowa, Polska/ Poland

E-23

Fitchoice.eu Sp. z o.o., Kraków, Polska/ Poland

ANGRE, Poznań, Polska/ Poland

D-26

G&M, Siedlce, Polska/ Poland

D-8

Apex Creative Co., Ltd., Taichung City, Tajwan/ Taiwan

C-9

GARMIN POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, Polska/ Poland

C-37

APG CO. Sp.j., Białystok, Polska/ Poland

G-28

GENERAL BIKES INTERNATIONAL BV, Amsterdam, Holandia/ The Netherlands

C-18

ARCTICA SPORT, Koszalin, Polska/ Poland

C-63

GEOBIKE Sp. z o.o., Szczecin, Polska/ Poland

D-45

ALPIN BIKE, Głubczyce, Polska/ Poland

F-9
D-12

F-2

GREENLAND GROUP Sp. z o.o., Mikołów, Polska/ Poland

E-11

ARTPOL PPH, Częstochowa, Polska/ Poland

D-1

GREGORIO FH, Ustroń, Polska/ Poland

C-44

ASPERIA GROUP Sp. z o.o., Gliwice, Polska/ Poland

G-12

GROMAL, Iława, Polska/ Poland

D-75

ASPIRE SPORTS s.r.o., Brno, Czechy/ Czech Republic

C-14

HARFA-HARRYSON, Wrocław, Polska/ Poland

D-6

AXER SPORT POLSKA, Kraków, Polska/ Poland

F-19

HCC COMPONENTS Sp. z o.o., Osielsko, Polska/ Poland

C-68

B. A. & W. INTERNATIONAL LTD., Taipei, Tajwan/ Taiwan

C-8

Hebei Guangfeng Bicycle Company Limited, Hebei, Chiny/ China

D-17

BBF BIKE GmbH, Dahlwitz-Hoppegarten, Niemcy/ Germany

F-11

Herrmans (agent i dystrybutor w Polsce: POLBIKE Juliusz Kabath,

BDC-BIKE Sp.J., Legionowo, Polska/ Poland

G-1

Warszawa), Jakobstad/Pietarsaari, Finlandia/ Finland

BERNARDI COMPONENTI PER CICLO S.R.L., Forlimpopoli, Włochy/ Italy

D-29

HSE Mateusz Pytko, Warszawa, Polska/ Poland

E-25

BEVATO INTERNATIONAL CORP., Taichung City, Tajwan/ Taiwan

C-12

ILLINOIS ENTERPRISES CO., LTD., Taichung City, Tajwan/ Taiwan

C-11

BIBAL DISTRIBUTION, Tarnowskie Góry, Polska/ Poland

G-29

ITALBIKE, Warszawa, Polska/ Poland

BICISPORT, Rzym, Włochy/ Italy

D-72

IZI P.P.U.H., Częstochowa, Polska/ Polska

D-62

J&K ROMSTOM Sp.j., Tomaszów Mazowiecki, Polska/ Poland

D-49

E-35

J.R. MOTOR-SERVICES G.B. Sp. z o.o., Sopot, Polska/ Poland

G-27

Jiaxing Huaxin Electronic Accessary And Bike Co.,Ltd, Jiaxing, Chiny/ China

D-36

E-1

Jinhua Stars Alloy Rims Co.,Ltd, Jinhua, Chiny/ China

C-52

F-23

JUMAR, Ruda Śląska, Polska/ Poland

D-74

F-16

K.T.J. KOLOR Sp. z o.o., Sieradz, Polska/ Poland

BIKEMAN, Warszawa, Polska/ Poland

E-19

KCRAFT CO., LTD., Taichung City, Tajwan/ Taiwan

C-6

BIKEOVO, Wrocław, Polska/ Poland

D-50

KENZEL, Imel, Słowacja/ Slovakia

E-21

BIKERSHOP Sp. z o.o. S.k., Kraków, Polska/ Poland

E-15

KKS Sp.j., Warszawa, Polska/ Poland

D-63

ARKUS & ROMET GROUP Sp. z o.o., Dębica, Polska/ Poland

BIKE MARATON, Polska/ Poland
Bike on Wax Sp. z o.o. , Wrocław, Polska/ Poland
BIKE2B.pl, Polska/ Poland
bikeBoard- magazyn rowerowy, Kraków, Polska/ Poland
BIKELAND Sp. z o.o. Sp.k., Sochaczew, Polska/ Poland
BIKELINE, Warszawa, Polska/ Poland

BIKES BAZAAR, Kąty Wrocławskie, Polska/ Poland

G-15a

Z-1

KLAUDEX P.P.H.U., Malbork, Polska/ Poland

E-14

F-3
C-65

F-8

F-6

BLUE PILL, Łódź, Polska/ Poland

C-69

KONSBUD HI-FI Sp. z o.o., Piaseczno, Polska/ Poland

D-28B

BO WELL INDUSTRY CO., LTD., Changhua City, Tajwan/ Taiwan

C-7

KONTEL Sp. z o.o. Sp.k., Warszawa, Polska/ Poland

D-28A

BRAT P.W., Bydgoszcz, Polska/ Poland

G-19

KORUNDI Sp. z o.o., Warszawa, Polska/ Poland

Büchel GmbH & Co. Fahrzeugteilefabrik KG, Fulda, Niemcy/ Germany

C-16

KROSS S.A., Przasnysz, Polska/ Poland

E-5

CAMELBAK, Bielsko-Biała, Polska/ Poland

D-37

KTM

E-16

Centrum Informacji Turystycznej i PTTK, Piotrków Trybunalski, Polska/ Poland

D-73

LANG & CHARUCKI Sp. z o.o., Wrocław, Polska/ Poland

D-6

Changzhou Haotu Basket of Fittings Co., Ltd, Changzhou, Chiny/ China

D-35

Lanxi Wheeltop Cycle Industries, Ltd, Lanxi, Chiny/ China

D-24

CICLOTURISMO, Rzym, Włochy/ Italy

D-72

LEADER, Warszawa, Polska/ Poland

E-25

CONTEST, Żarki Letnisko, Polska/ Poland

D-34

LEMONBIKE.EU, Pyskowice, Polska/ Poland

C-71

COSSACK Sp. z o.o., Nowogród Bobrzański, Polska/ Poland

G-32

LOTTO POLAND BIKE MARATHON, Warszawa, Polska/ Poland

D-57

CROSSO, Warszawa, Polska/ Poland

E-22

M&W Bike Investment Sp. z o.o., Częstochowa, Polska/ Poland

E-7

CULBAGS, Borowianka, Polska/ Poland

G-18

MACTRONIC Sp. z o.o.Sp.K., Wrocław, Polska/ Poland

E-41

DA YU ENTERPRISE CO., LTD., Tianjhong Township, Tajwan/ Taiwan

C-36A

Magazyn Bike, Polska/ Poland

C-1

G-8

DAINESE SPA, Molvena, Włochy/ Italy

D-11

MAJDLLER Jan Majchrowski, Wieluń, Polska/ Poland

D-9

DAWSTAR-OLESNO, Stare Olesno, Polska/ Poland

C-3

MALAVI Sp. z o.o.Sp.K., Warszawa, Polska/ Poland

D-25

DEA Pubblicità Srl, Rzym, Włochy/ Italy

D-72

markARTUR, Lublin, Polska/ Poland

D-53

DELI TIRE, Wrzosowa, Polska /Poland

E-3

MAZOVIA MTB MARATHON, Polska/ Poland

D-76
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Numer
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NAZWA FIRMY/MIASTO
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MC SPORT, Łódź, Polska/ Poland

C-46

SKILLEDBIKE Sp. z o.o., Podegrodzie, Polska/ Poland

F-15

MCM CAR TRAVELS, Wrocław, Polska/ Poland

D-52

SPEED DURO, Krosno, Polska/ Poland

C-68

MEGA HULAJNOGA, Piaseczno, Polska/ Poland

G-39

SPEEDER, Murowana Goślina, Polska/ Poland

E-44

MERIDA POLSKA Sp. z o.o., Zabrze, Polska/ Poland

C-47

SPORT TEAM Sp. z o.o., Kraków, Polska/ Poland

E-18

MESSINGSCHLAGER GmbH & Co. KG, Baunach, Niemcy/ Germany

C-19

SPORTIMPEX PPHU, Warszawa, Polska/ Poland

G-36

Miesięcznik POZNAJ ŚWIAT, Gdańsk, Polska/ Poland

C-21

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IM. H. DERDOWSKIEGO, Chojnice, Polska/ Poland

MIO, Warszawa, Polska/ Poland

D-61

SUN BABY, Piła, Polska/ Poland

G-14

MONTERIA, Przasnysz, Polska/ Poland

G-25

SZOSA Magazyn Pasjonatów Kolarstwa, Wrocław, Polska/ Poland

F-12a

MOTOR-LAND Sp.j., Warszawa, Polska/ Poland

D-68

TAURUS Z.P.H., Mikołów, Polska/ Poland

C-59

MTB KIELCE, Kielce, Polska/ Poland

D-67

THULE Sp. z o.o., Krzyż Wlkp., Polska/ Poland

C-17

MTB MAGAZINE, Rzym, Włochy/ Italy

D-72

Tianjin Dacheng Industrial Co.,Ltd, Tianjin, Chiny/ China

D-19

NECO TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD., Taichung City, Tajwan/ Taiwan

C-25

Tianjin Juyou Bicycle Co.,Ltd, Tianjin, Chiny/ China

D-18

NEW AN LUN LAMP (SHENZHEN) Co. LTD, Shenzhen, Chiny/ China

D-64

Tianjin Sealife Technology Co., Ltd, Tianjin, Chiny/ China

D-43

Ningbo Joysun Bicycle Co., Ltd, Ningbo, Chiny/ China

D-44

Tianjin Yakuo Industry Trade Co., Ltd, Tianjin, Chiny/ China

D-22

NORTHTEC Sp. z o.o., Czechowice-Dziedzice, Polska/ Poland

D-54

TOM -SKI, Jankowice, Polska/ Poland

C-62

OGUMIENIE CST S.C., Zabrze, Polska/ Poland

C-49

TOTAL SPORT Sp. z o.o., Poznań, Polska/ Poland

G-33

OPTIMUM s.c., Kielce, Polska/ Poland

D-28

Total-Care Group Sp. z o. o., Dąbrowa Górnicza, Polska/ Poland

D-14

Tradtive Enterprise Ltd., Tainan City, Tajwan/ Taiwan

C-36
C-51

PATRON SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k., Poznań, Polska/ Poland

E-9

F-4

PM INVESTMENT GROUP, Karczew, Polska/ Poland

D-51

TRANS-ROWER, Zdziarzec, Polska/ Poland

POLEDNIK s.r.o., Frydek-Mistek, Czechy/ Czech Republic

C-34

TRISOLUTION, Radłów, Polska/ Poland

D-5

POLKA BIKES Sp. z o.o., Izabelin, Polska/ Poland

C-61

TRYBECO Sp. z o.o., Łódź, Polska/ Poland

G-37

UNIBIKE Sp.j., Bydgoszcz, Polska/ Poland

F-24

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK, Warszawa, Polska/ Poland

D-73

UVEX, Bielsko-Biała, Polska/ Poland

E-17

E-27

VELO ENT. CO., LTD., Tachia Town, Tajwan/ Taiwan

C-38

PORĘBA FHU, Kraków, Polska/ Poland

F-21

VELO Sp. z o.o., Gliwice, Polska/ Poland

F-18

PREDMAN s.c., Kraków, Polska/ Poland

D-27

Velonews.pl, Polska/ Poland

C-48

PRO SPORT, Opole, Polska/ Poland

D-7

VENTO CO., Wrocław, Polska/ Poland

C-41

PRO-BIKE Sp.j., Jelenia Góra, Polska/ Poland

G-38

VINCERE, Warszawa, Polska/ Poland

F-16

Przedsiębiorstwo HN, Chwaszczyno, Polska/ Poland

C-39

VITESSE Sp. z o.o., Wyszogród, Polska/ Poland

C-64

RADELLO SPORT, Poznań, Polska/ Poland

C-33

VUELTA BULGARIA Ltd, Russe, Bułgaria/ Bulgaria

E-24

E-12

WEEHOO POLSKA, Warszawa, Polska/ Poland

G-35

POLSPORT GROUP Sp. z o.o., Częstochowa, Polska/ Poland

RALEIGH (dystrybutor na Polskę: POLBIKE Juliusz Kabath, Warszawa),
Warszawa, Polska/ Poland
ROBINSON EUROPE S.A., Bielsko-Biała, Polska/ Poland

C-45

ROJAX PHU, Rzeszów, Polska/ Poland

C-66

ROSWHEEL POLSKA, Kalisz, Polska/ Poland

D-46

Rotwild – Duda-Cars S.A., Poznań, Polska/ Poland

D-31

ROW-BEST II, Chorzów, Polska/ Poland

G-24

ROWERLAND, Oświęcim, Polska/ Poland

G-26

SAIKO, Złotkowo, Polska/ Poland

C-28

SAVENO – polska marka rowerowa POLBIKE Juliusz Kabath, Warszawa, Polska/ Poland

E-29

WERTYKAL S.C., Zabierzów, Polska/ Poland

D-38

WHEEL GIANT INC., Changhua City, Tajwan/ Taiwan

C-32

WINORA-STAIGER GmbH, Sennfeld, Niemcy/ Germany

E-8

WOODEN BARREL, Opole, Polska/ Poland

G-34

wRower.pl - Rowery od A do Z, Wrocław, Polska/ Poland

E-33

www.bikeWorld.pl, Gdynia, Polska/ Poland

E-4

Wydawnictwo GRABEK MEDIA. Sp. z o. o. MAGAZYN ROWEROWY
Czasopismo ludzi aktywnych, Białystok, Polska / Poland

E-32

YEDOO, Praga, Czechy/ Czech Republic

C-23

YOTA Sp. z o.o., Katowice, Polska/ Poland

C-15

ZANCHETTA ANDREA S., Lucia Di Piave, Włochy/ Italy

C-31

ZASADA Sp. z o.o., Wieluń, Polska/ Poland

E-31

SCOTT Sportech Poland Sp. z o.o., Otwock, Polska/ Poland

E-46

SELLE MONTE GRAPPA SRL, Ramon Di Loria, Włochy/ Italy

C-22

SEVEN POLSKA s.c., Poznań, Polska/ Poland

C-27

Shanghai Noble Industrial Co., Ltd, Shanghai, Chiny/ China

D-42

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG, Köln, Niemcy/ Germany

E-42

D-39

ZEIT BICYCLE INDUSTRIAL CO., LTD., Huatan Township, Tajwan/ Taiwan

C-35

D-23

Z-TECH Sp. z o.o., Kraków, Polska/ Poland

C-72

Shengzhou Qirui Manufacture & Trade Co.,Ltd, Shengzhou, Chiny/ China
Shenzhen San Yun Technology Co., Ltd, Shenzhen, Chiny/ China
Shimano Polska Bicycle Parts Sp. z o.o., Gądki, Polska/ Poland
SHOCKBLAZE (dystrybutor na Polskę: POLBIKE Juliusz Kabath, Warszawa), Warszawa, Polska/ Poland

F-1, Z-10
E-29

SHOWA INDUSTRIAL Sp. z o.o., Poznań, Polska/ Poland

F-14

SILVINI s.r.o., Zdiby, Czechy/ Czech Republic

D-4

SIMPLA s.c., Nysa, Polska/ Poland

E-6

SKI SYSTEM Sp. z o.o., Poznań, Polska/ Poland

D-58
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D-56

D-76

D-4

D-6

D-57

D-5

D-54

D-49
D-47

D-64

D-2

D-27

D-33

D-26

D-31

D-3

D-8

D-34

D-25

D-67

D-71

D-28a

D-7

D-28

D-63

D-51

D-30a

D-28b

D-72

D-65

D-62

D-29

D-30

D-61

D-73

MAZOVIA
MTB MARATHON
1.10.2016

D-52

D-74

D-59

D-50

D-58

D-29a

D-53
D-75

D-1

D-9
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PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH TARGI KIELCE BIKE-EXPO 2016

DOJAZD DO TARGÓW
Samochodem – patrz mapki
Autobusem komunikacji miejskiej:
25 (przystanek Targi Kielce)
110 (przystanek Zakładowa)
36, 37, 54, 112 (przystanek Batalionów Chłopskich III)
9, 32 (przystanek Łódzka/Przęsłowa)
Rozkłady jazdy autobusów ZTM Kielce
Taxi:
ALFA, tel. 344 44 44, 668 599 622
LIDER, tel. 19 666, 345 88 88
TELE TAXI, tel. 800 400 400, 19 191
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PARKING DLA ZWIEDZAJĄCYCH:
Ceny biletów parkingowych:
samochody osobowe: 15 zł
autokary: 20 zł
CENY BILETÓW WSTĘPU
Wstęp bezpłatny po rejestracji, za okazaniem wizytówki sklepu lub
pieczątki firmowej (dotyczy branży sportowej); rejestracja branżowych
zwiedzających dostępna jest na stronie targów KIELCE BIKE-EXPO:
www.bike-expo.targikielce.pl w zakładce DLA ZWIEDZAJACYCH.
W dniach: 29 i 30.09 (dzień dla branży) cena biletu dla osób spoza
branży: 60 zł,
w dniu 1.10 (dzień otwarty dla publiczności): 20 zł.

AUTOKAREM Z WARSZAWY, ŁODZI I KATOWIC
Przyjedź na KIELCE BIKE-EXPO z Targami Kielce
Tegoroczną nowością jest autobus, który przywiezie zwiedzających z Warszawy,
Łodzi i Katowic. Cena biletu autobusowego wynosi 40 zł (koszt przejazdu w obie
strony). W cenie zawiera się wstęp na targi, katalog oraz kupon rabatowy o wartości 10 % na posiłek w restauracji, w hali F.
Rezerwacja biletu możliwa jest do 15 września. Serdecznie zapraszamy!

Hala A: rowerowa strefa testowa
Hala B: Mazovia MTB Marathon 1.10.2016
Hale C,D,E,F,G: Targi Kielce Bike Expo

KATALOG TARGOWY
Cena katalogu: 40 zł
Cena katalogu w wysyłce pocztowej po zakończeniu targów (obejmuje
koszty wysyłki): 57 zł
GODZINY OTWARCIA TARGÓW
29.09.2016: 10.00–18.00
30.09.2016: 10.00–18.00
1.10.2016: 10.00–17.00
DODATKOWE INFORMACJE
Do dyspozycji wystawców dostępne są:
bezłpatny internet WiFi
restauracje i bary szybkiej obsługi

TARGOM TOWARZYSZĄ
FINAŁ KONKURSU GMINA PRZYJAZNA ROWERZYSTOM: 25.09.2015
MAZOVIA MTB MARATHON: 1.10.2016
BIKE MARATON: wrzesień 2017
LOTTO POLAND BIKE MARATON
KIELCE BIKE-EXPO AWARD
szkolenia branżowe (szczegółowy program na stronie www.bike-expo.pl)
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ
Biuro Obsługi Wystawców (w godzinach otwarcia targów)
41 365 12 68
41 365 13 01
41 365 12 66
41 365 12 67
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M A R A T O N Y

ZAMANA GROUP

Foto: Fotoreportaże Zbigniew Kowalski

Cezary Zamana – kolarski mistrz – nie zwalnia tempa i wciąż jedzie na czele stawki. Jego organizacja
ma za sobą kolejny udany rok, w którym z nadwyżką zrealizowała założony plan. Zwycięzca Tour de
Pologne nie tylko umocnił wykreowaną przez siebie
markę największego w kraju cyklu Mazovia MTB
Marathon, ale także poszerzył ofertę o nową etapówkę górską – Gwiazdę Południa. Z sukcesem
rozwija także projekt szosowego cyklu Kross Road
Tour, który powoli wyrasta na bezkonkurencyjnego
lidera na tym rynku. W swoim portfolio Zamana
Group ma więc już sześć rozpoznawalnych rowerowych imprez na terenie całej Polski – letni i zimowy cykl MTB, cykl szosowych wyścigów kolarskich,
dwie etapówki – górską i rozgrywaną na Warmii
i Mazurach oraz jedyny w Polsce 24 godzinny wyścig – Mazovia 24h Marathon.
Sprawdzona jakość
Od wielu lat znakiem rozpoznawczym Zamana
Group jest Mazovia MTB Marathon, cykl wyścigów organizowanych głównie w zróżnicowanych,
terenowo urozmaiconych plenerach północnej
i środkowej, a od zeszłego roku także południowej
Polski. Regularnie przyciąga on nawet ponad 1000
zawodników i zawodniczek w różnych kategoriach
wiekowych. Tym, co przesądza o atrakcyjności
cyklu jest – w opinii wszystkich startujących – profesjonalna organizacja oraz wysokie standardy
bezpieczeństwa. To właśnie Cezary Zamana jako
pierwszy wprowadził starty sektorowe dla zawodników. Nie bez znaczenia jest również budowana
ponad od ponad 10 lat doskonała atmosfera.
To dzięki niej uczestniczy mają okazję poczuć się
częścią wielkiej rowerowej rodziny, w której miejsce
znajdują również przedszkolaki. Najmłodsze dzieci
bowiem mogą rywalizować ze sobą podczas organizowanych w trakcie zasadniczych zawodów
wyścigach, prowadzonych przez znaną z ekranów
telewizyjnych Rybkę Mini Mini.

Foto: Zbigniew Świderski

Przede wszystkim dobre trasy
Mazovia MTB Marathon wciąż udoskonala i poszukuje najatrakcyjniejszych terenów do rozgrywania swoich maratonów MTB. Po wielu latach
obecności na Mazowszu Cezary Zamana zaprasza zawodników do poznawania najpiękniejszych zakątków całej Polski, i właśnie to jest jego
największym atutem.

LOTTO POLAND BIKE
MARATHON
To cykl z największym potencjałem. Absolutna
czołówka tego typu imprez w Polsce. Najmocniejszy na Mazowszu i w pobliżu Warszawy.
LOTTO Poland Bike Marathon, organizowany
przez Grzegorza Wajsa, jest doskonale rozpoznawalną marką. Hasło Poland Bike niezmienne
od ośmiu lat, czyli „Startuj z nami! Kolarstwo jest
naszą pasją”, mówi wszystko.
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Rekordowe maratony
LOTTO Poland Bike Marathon z roku na rok bije
rekordy frekwencji. Tysiące osób stają na starcie
z charakterystycznymi, okrągłymi numerami na
rowerach. Trzy trasy dla uczestników i Mini Cross
dla przedszkolaków. Zawodom zawsze towarzy-

szy gorąca atmosfera i profesjonalna oprawa. To
wszystko sprawia, że LOTTO Poland Bike Marathon jest cyklem najbardziej docenianym i lubianym przez amatorów MTB. A fanpage Poland
Bike na facebooku to już 12 tysięcy osób!

Perfekcja i zabawa
Najważniejsza jest perfekcyjna organizacja. Każdy
może skorzystać z bezpłatnego serwisu rowerowego. Są bufety na trasie i w miasteczku Poland
Bike, a dla najmłodszych - Chatka Małolatka. Poland Bike to doskonała rozrywka dla całych rodzin.

Foto: www.szosowyklasyk.pl

Nie tylko maratony
LOTTO Poland Bike Marathon to 15 etapów
w cyklu. Ekipa Poland Bike organizuje również
Warszawski Triathlon Zimowy, Mistrzostwa Polski MTB Amatorów w Jeździe Drużynowej oraz
Parami, Mistrzostwa Polski MTB Medycyny i Farmacji oraz kultowy dla kolarzy Memoriał Stanisława Królaka w centrum Warszawy. Zapraszamy!
Więcej na www.polandbike.pl
i www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon

Foto: Tomasz Raczyński

Na rynku i w ofercie polskich imprez MTB Bike
Maraton to uznana i rozpoznawalna marka. Siłą
największego w kraju cyklu maratonów MTB jest
na pewno to, że jest najstarszą tego typu imprezą w Polsce – odbywa się już od szesnastu
lat. To od Bike Maratonu wszystko się zaczęło,
a jego twórcy przecierali organizacyjne szlaki innym. Oczywiście nie wystarczy tylko doświadczenie i marka, a o pozycję na rynku imprez MTB trzeba walczyć, zdobywając zaufanie
i uznanie uczestników. Oferta wyścigów jest spora i z każdym rokiem większa. Sztuką i nie lada
wyzwaniem staje się zatrzymanie zawodników
wciąż przy tej samej imprezie oraz zdobywanie
nowych. Wszyscy wiedzą przecież, czym jest
Bike Maraton, ale wielu pragnie też wystartować
gdzie indziej – choćby dla porównania.
Zadziwiające i napawające dumą jest to, że zawodników startujących w cyklu udaje się jednak
zatrzymać, a twarde dane i liczby mówią same
za siebie. Jeszcze nikt w Polsce, na żadnym
masowym wyścigu MTB, nie przekroczył magicznej granicy 2000 ludzi na starcie. W kwietniu
2016 roku udało się to na Bike Maratonie w Miękini – na start czekało dokładnie 2027 osób.
Co sprawia, że ludzie po prostu chcą startować
w takich zawodach? Firma Grabek Promotion
– organizator cyklu – od lat stawia na wyścigi
dla wszystkich. Mogłoby się wydawać, że to naiwne założenie i że nie da się pogodzić zawodników z krajowej elity z początkującymi kolarzami
albo takimi, którzy chcą po prostu się przejechać
na rowerze przez dwadzieścia kilometrów.
A jednak – trasa podzielona na 3 dystanse –
od najkrótszego (najłatwiejszego) MINI, przez
średni MEGA, do wyczynowego GIGA, na której
odpowiednio dawkuje się i stopniuje trudności.
Starty w atrakcyjnych miejscach, na ciekawych
trasach, szukanie nowych lokalizacji, zabezpieczenie, oprawa, miasteczko zawodów, świadczenia dla zawodników – to wszystko i wiele
więcej winduje Bike Maraton na odpowiedni

Foto: Mariusz Ryż

MTB BIKE MARATON

organizacyjny poziom, a zawodnicy po prostu organizatorom ufają. Nie zapomnijmy też,
że w ofercie Grabek Promotion dzieje się poza
Bike Maratonem sporo, a trzeba mieć świadomość, że organizacja tak dużego cyklu to złożone i trudne przedsięwzięcie logistyczne, które
zaczyna się na długo przed pierwszą edycją,
a kończy długo po ostatniej. A jednak mamy
jeszcze etapowy wyścig MTB Bike Adventure,
który już od kilku lat odbywa się w Górach Izerskich i Karkonoszach. To tak, jakby maraton
MTB jechać dzień w dzień, przez cztery dni,
czyli to wyzwanie dla prawdziwych twardzieli.
Seria szosowych wyścigów dla amatorów, zebranych pod nazwą Szosowy Klasyk, tradycyjny,
kultowy już wjazd na Śnieżkę, czyli Uphill Race

Śnieżka, czy prestiżowy wyścig XC firmowany
przez Maję Włoszczowską – Maja Trophy Race
– to tylko część startowych i organizacyjnych
zobowiązań Grabek Promotion – organizatora
cyklu Bike Maraton. I jeszcze kolejna nowość
i wydarzenie bez precedensu – wrześniowy maraton w Jeleniej Górze to oprócz Mistrzostw Polski w Maratonach MTB również pierwszy w Polsce maraton z międzynarodową rangą serii HC
nadawaną przez UCI. Bike Maraton kręci się
na polskiej scenie MTB już szesnasty sezon.
Wokół cyklu rodzą się nowe pomysły i wyścigi, a kolejne pokolenie zawodników staje na
starcie. Nie zwalniamy tempa, nie spoczywamy
na laurach. Dalej – razem z wami – jedziemy
do przodu! n
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