
BIKE AWARD 2017
Tradycyjnie podczas Międzynarodowych Targów 

Rowerowych Kielce Bike – Expo nagrodzone 
zostaną najlepsze produkty prezentowane przez 

firmy z całego świata. Wystawcy rywalizować 
będą o statuetkę BIKE AWARD, która 

zadebiutowała w ubiegłym roku. > str. 10

NOWE KIERUNKI ROZWOJU BRANŻY
Postęp technologiczny najbardziej widoczny jest w modelach ze 
szczytów kolekcji. To naturalne, że producenci inwestują w modele 
prestiżowe, które medialnie prezentują rozwój firmy dzięki przy 
pomocy znanych zawodników i udziału w najważniejszych imprezach. 
Niepostrzeżenie zmieniają się także rowery z półki popularnej oraz 
dostępne dla przeciętnego „Kowalskiego”.  > str. 3
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Polacy na rowery!

O kondycji branży, miłości Polaków do rowerów  
i Europejskiej Strategii Rowerowej rozmawiamy 
z Krzysztofem Dylewskim, Prezesem Zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. 

Panie Prezesie jak obecnie wygląda branża rowerowa w Polsce?
Branża rowerowa w Polsce ma się dobrze. Po stosunkowo słabym i późnym starcie, zwią-
zanym podobnie jak w całe Europie z kiepską pogodą, mamy niezły sezon. Jak w każdej 
branży jedni odnotowali przyrosty, a drudzy lekkie spadki. Cały czas widać w Polsce po-
pyt na rower.

Co wpływa na rozwój tego sektora?
Przyczyn rozwoju sektora jest kilka. Znacząca jest ciągle rosnąca w Polsce świadomość 
zdrowego stylu życia. Polacy chętnie wsiadają na rower aby po prostu zadbać o zdrowie. 
Sporo ludzi wybiera rower jako środek transportu. Coraz więcej jest entuzjastów dojaz-
dów do pracy na rowerze nie stojąc w korkach. Spore znaczenie ma też ilość przybywa-
jących ścieżek rowerowych.    

Jakie rowery kochają Polacy?
Według przeprowadzanych przez Polskie Stowarzyszenie Rowerowe corocznych badań 
rynku wynika, że Polacy wybierają wygodne rowery, tzn. miejskie lub trekkingowe. Co-
raz więcej ludzi zaczyna też doceniać walory rowerów elektrycznych tak popularnych na 
świecie. Od kilku lat odnotowuje się duże przyrosty sprzedaży takich rowerów, ponieważ 
dają one możliwość dotarcia do odleglejszych celów szybciej i bardziej komfortowo.

Czy miłością do rowerów uda się zarazić wschodnich sąsiadów?
Latem tego roku przedstawiciele PSR wizytowali Lwów badając tamtejszy rynek w aspek-
cie planowanych w 2018 r. wspólnych targów rowerowych. Potencjał jest spory. Tam 
moda na rowerowy styl życia dopiero się budzi. Ruszyły pierwsze miejskie wypożyczalnie, 
planowana jest budowa nowych tras rowerowych, widać pojedyncze osoby korzystające 
z roweru jako środka komunikacji. Mamy nadzieję, że polskie firmy skorzystają z możli-
wości pokazania swojej oferty u naszego wschodniego sąsiada, a tym samym pomogą 
rozbudzić miłość do  rowerów.

Czego można życzyć branży?
Mamy nadzieję, że szerokim echem odbije się w Polsce przetłumaczona przez nas Eu-
ropejska Strategia Rowerowa. Strategia ta pokazuje jak wiele korzyści rowery mogą dać 
ludziom i otaczającemu środowisku. Jest to zbiór wskazań co robić aby jak najlepiej pla-
nować infrastrukturę rowerową i wplatać rowery w nasze życie. Życzylibyśmy sobie aby 
wzorem innych krajów EU nasi włodarze na różnych szczeblach mieli na uwadze ten 
dokument projektując siatkę ścieżek rowerowych, czy sieć punktów, w których można 
wypożyczyć i naładować rowery elektryczne. Infrastruktura dla takich rowerów jest mało 
skomplikowana i nie jest droga. Z pewnością należy życzyć branży także dobrej pogody, 
od której branża jest uzależniona. Ma ona bowiem wpływ na kondycję branży. 

K O N T A K T

Branża rowerowa? Są trzy najlepsze słowa by oddać 
jej charakter, rozmach i atmosferę – to Kielce Bike 
– Expo! Międzynarodowe Targi Rowerowe bezape-
lacyjnie są świętem miłośników dwóch kółek. Wy-
darzenie jest doskonałą przestrzenią zarówno dla 
biznesu, jak też dla pasjonatów wypraw rowerowych. 
Rangę imprezy podkreśla rosnąca z roku na rok licz-
ba wystawców i zwiedzających, a jej dynamiczny 
rozwój sprawia, że Kielce Bike – Expo coraz mocniej 
zaznacza swoją obecność na europejskiej mapie 
branżowych spotkań.
Już we wrześniu po raz ósmy w Targach Kielce, od-
będzie się wystawa, w czasie której poznamy naj-
nowsze propozycje światowych marek, przyjrzymy 
się nowym trendom i technologicznym innowa-
cjom. Zaplanowaliśmy również wiele atrakcji – w pro-
gramie imprezy będzie wiele premierowych prezen-
tacji sprzętu, liczne pokazy, specjalnie przygotowana 
strefa testowa, a także Maraton KIELCE BIKE-EXPO.  
Nowością tegorocznych targów jest spotkanie „Eks-
tremalne wyprawy rowerowe”, podczas którego 
pasjonaci dwóch kółek opowiedzą o swoich prze-
życiach i zmaganiach jakie spotkały ich podczas wy-
praw na całym świecie. Uczestnicy spotkania będą 
mogli usłyszeć ekstremalne doświadczenia takich 
podróżników jak: Dariusz Dziewulski, Dorota Choj-
nowska, Valerjan Romanowski i Kuba Witek. 
Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji, które 
zaplanowaliśmy dla naszych gości podczas tego-
rocznej edycji Kielce Bike – Expo. Jedno jest pewne 
– wszyscy, którzy kochają rowery muszą tu przyje-
chać. Na pierwsze dwa dni zapraszamy wszystkich 
związanych z branżą rowerową, natomiast sobota 
to dzień otwarty dla zwiedzających.

dr Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu Targów Kielce SA
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29” dla wszystkich
Już nie tylko zawodnicy XC chcą ścigać się 
wyłącznie na kołach 29”. Statystyki prze-
prowadzone przez bikeBoard w trakcie 
zawodów pucharu świata są jednoznacz-
ne. 96% zawodników i 84% zawodniczek 
XCO podczas rundy pucharu świata w No-

Patrząc na statystyki dotyczące wyboru rodzajów rowerów można powiedzieć, że hegemonia 
MTB się skończyła. Powodem nie jest jednak spadek zainteresowania jazdą terenową, 
tylko coraz dalej posunięta specjalizacja. Dziś nawet najtańsze spośród „górali” radzą sobie 
w terenie lepiej niż topowe sztuki sprzed 10 lat. To samo dotyczy szosówek, coraz częściej ich 
wyspecjalizowane rodzaje schlebiają przeróżnym gustom amatorów. Oto dowody.

TRENDY
2018

vym Mescie na Morave w 2016 roku ści-
gała się na twentyninerach. W 2017 roku 
w namiotach pucharu świata w zjeździe 
(DH) zaistniały rowery oparte na kołach 
o największej średnicy. W rankingach po-
jawiły się znakomite wyniki osiągnięte 
na 29” zjazdówkach, dzięki czemu nawet 

zagorzali przeciwnicy dostrzegają zalety 
dużego formatu. Zmiany geometrii prak-
tycznie zażegnały problem złej skrętności 
na małych prędkościach, a dopracowanie 
budowy i mocowanie Boost zwiększyło 
sztywność boczną kół. Także dostępność 
części do rowerów 29” każdej kategorii 

T R E N D Y
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cenowej jest nieporównywalnie lepsza niż 
jeszcze kilka lata temu, kiedy praktycznie 
tylko wyścigowe rowery XC miały duże 
koła. Wśród rowerów MTB nawet tak silnie 
zdeklarowani na koła 27,5 producenci jak 
Giant proponują maszyny na kołach 29”. 
Także oferta rowerów kosztujących około 
3 tysięcy złotych oraz znaczna reprezen-
tacja tańszych niż 2 tysiące zdecydowa-
nie się poszerzyła. Jeśli masz więcej niż  
180 cm wzrostu, zdecydowanie powinieneś 
spróbować jazdy na twentyninerze. Wielu 
producentów dla swoich niższych klien-
tów stosuje bezpiecznik w postaci modeli 
na mniejszych kołach (27,5”). Nie ma się co 
wzdrygać na widok dużych kół, bo większy 
komfort, stabilność i przyczepność jakie 
zapewniają sprawiają, że twentyninery są 
(w zdecydowanej większości przypadków) 
lepsze niż rowery na mniejszych kołach. 

Ewolucja rowerów sportowych 
z półki popularnej
Postęp technologiczny najbardziej widocz-
ny jest w modelach ze szczytów kolekcji. To 
naturalne, że producenci inwestują w mo-
dele prestiżowe, które medialnie prezen-
tują rozwój firmy przy pomocy znanych za-
wodników i ich udziału w najważniejszych 
imprezach. Jednak w cieniu topowych 
maszyn niepostrzeżenie zmieniają się tak-
że rowery z półki popularnej, dostępne dla 
przeciętnego „Kowalskiego”. Coraz częściej 
wykorzystując rozwiązania wcześniej stoso-
wane w droższych wersjach. Jak zmieniły 
się w ostatniej dekadzie rowery „za rozsąd-
ne” pieniądze? Lata 2007–2008 to czas, kie-
dy w MTB niepodzielnie królowały koła 26”. 
O rozmiarze 650B praktycznie nikt jeszcze 
wtedy nie mówił, a rowery na kołach 29” 
uważane były za coś z pogranicza fanaberii 
i ciekawostki dla kolekcjonerów. Rewolucja 
rozmiaru kół miała nadejść dopiero za parę 
lat. Mogłoby się wydawać, że porównanie 
rowerów jest niemożliwe, jednak dysponu-
jąc niezależnymi badaniami i testami reali- 2007 2017

600-620 mm
680-720 mm

Giant Anthem Advanced Pro 29er 0

Romet Rambler 29 2

Mondraker Summum 29
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2007

13,7 kg*

4,53 kg**

14,3 kg*

5,1 kg**

2017

26” 29”

26” 29”

zowanymi zgodnie z tymi samymi proce-
durami można uzyskać obiektywne dane. 
Metodologia testowa stosowana przez 
redakcję magazynu bikeBoard pozwala 
obiektywnie wykazać zmiany, jakie zaszły 
w rowerach sportowych kosztujących ok. 
2 tysiące złotych w ubiegłej dekadzie. Po-
mijając kwestie związane z ewentualną 
zmianą wartości nabywczej złotówki, ana-
lizę warto zacząć od najbardziej wyrazi-
stego parametru, jakim jest masa roweru. 
Porównanie średnich wartości pokazuje, że 
10 lat temu rower za 2 tysiące złotych ważył 
o dobre pół kilograma mniej! W 2007 roku 
średnia masa wynosiła 13,7 kg. Testy z roku 
2017 wykazały, że masa średnia to 14,3 kg. 
Wydaje się to frustrujące, bo czas mija, 
a rowery stają się cięższe. Jednak warto 
pamiętać, że masa to tylko jeden 
z czynników wpływających na ja-
kość jazdy. Największy wpływ na zmia-

nę masy roweru miały koła. Po pierwsze 
ze względu na zwiększenie średnicy oraz 
bardzo poważne zmiany w ich oprzyrzą-
dowaniu. Dzięki tym zmianom popra-
wiono przyczepność, komfort, dzielność 
terenową oraz bezpieczeństwo. W 2007 
roku praktycznie wszystkie maszyny w tej 
kategorii cenowej poruszały się na kołach 
26”, obecnie są one już praktycznie niespo-
tykane, a rowery jeżdżą na większych roz-
miarach: 27,5” oraz 29”. Praw fizyki nie da 
się oszukać, bo większe i tak samo mocne 
musi być cięższe. Wyraźnie obrazuje to 
porównanie średnich mas zestawów kół 
gotowych do jazdy (z ogumieniem, kasetą, 
tarczami hamulcowymi). 4,53 kg w rowe-
rach z 2007 roku i 5,3 kg w modelach z se-
zonu 2017. Należy jeszcze dodać, że wraz 
ze wzrostem wielkości kół zwiększyła się 
też szerokość standardowo montowanych 
opon. 10 lat temu najczęściej spotykane 

w rowerach XC/XCM były wersje 1,95–2,1”. 
Dzisiaj standardem są opony 2,1–2,25”. 
W 2007 roku, w tej półce cenowej, mniej 
niż połowa rowerów była wyposażona 
w hamulce tarczowe. W pozostałych za-
montowane były lżejsze hamulce v-brake. 
W sezonie 2017 tarczówki są praktycznie 
wyposażeniem standardowym i w więk-
szości są one hydrauliczne. Jeszcze jednym 
aspektem, o którym trzeba wspomnieć 
jest kierownica – kiedyś powszechne były 
wąziutkie, o szerokości 580–620 mm, 
dzisiaj standardowa kierownica to prze-
dział 680–720 mm.  

eBike 2.0
Wiele wody upłynęło od czasu prezentacji 
pierwszych e-bike’ów w 2010 roku. Produ-
cenci rowerów i napędów sporo się przez 
ten czas nauczyli i właśnie pokazują owoce 
żmudnej pracy. Ewolucja e-rowerów nie by-

Kross Level A2 Kross Level B2

* średnia masa roweru 
za ok. 2000 zł

** średnia masa zestawu 
kół gotowych do 

jazdy z rowerów za ok. 
2000 zł

CO ZYSKUJEMY DZIĘKI 29”
Można powiedzieć, że współczesne rowery zmężniały i są lepiej dostosowane do pokonywania trudniejszych szlaków niż ich odpowiedniki sprzed 
dekady. Dają więcej przyczepności i komfortu – co wynika ze znacznie zwiększonej objętości ogumienia. Dzięki nim łatwiej pokonać przeszkody. 
Nowe rowery są też bezpieczniejsze w trudnym terenie – tarczówki hamują bez względu na wilgotność tras, są znacznie mocniejsze i do dobrego 
działania wymagają mniej obsługi. Szersza kierownica natomiast zapewnia zdecydowanie lepszą kontrolę nad rowerem. Czy wszystkie te zmiany 
rekompensują wzrost masy? W terenie zdecydowanie tak, a zalety wynikające z opisanych wyżej zmian dawno już docenili zawodowcy ścigający 
się w najważniejszych imprezach świata, mimo że także w ich rowerach wiąże się to ze wzrostem ciężaru.



6    K I E L C E  B I K E - E X P O  # 1 / 2 0 1 7

łaby możliwa bez nowych komponentów. 
Zintegrowane baterie są najbardziej zauwa-
żalną zmianą. Zarówno Shimano, jak i Bosch 
mają takie w ofercie, co pozwoliło na zapro-
jektowanie ram nie tylko ładniejszych, ale 
i poprawiających ułożenie środka ciężkości, 
co ułatwia jazdę rowerem. Pojawiły się też 
modyfikacje w oprogramowaniu silników, co 
poprawiło dystrybucję mocy, odprowadza-
nie ciepła, czyli stało się łagodniejsze dla ba-
terii. Większa integracja elementów układu 
lepiej chroni je przed wpływem czynników 
zewnętrznych. Zgubiony lub poluzowany 
magnes był najczęstszą przyczyną złej pracy 
wspomagania. Pojawienie się czujników zin-
tegrowanych z tarczą hamulcową pozwala 
zażegnać ten problem. Nowe amortyzatory 
zbudowane pod wymagania cięższych rowe-
rów i s-pedelców (e-bike ze wspomaganiem 
umożliwiającym poruszanie się z prędkością 
do 45 km/h) są wzmocnione, ale również 
mają zmienioną charakterystykę. Producenci 
dostrzegli również, że do zatrzymania roz-
pędzonego e-bike’a potrzebne są porządne 
hamulce. W wielu modelach pojawiają się 
zatem czterotłoczkowe zaciski oraz mode-
le hamulców zaprojektowane specjalnie na 
potrzeby „elektryków”. Bosch poszedł o krok 
dalej i zaprezentował pierwszy system ABS 
do e-bike’ów, który zapobiega blokowaniu 
przedniego koła podczas nagłego hamowa-
nia. Koła znoszą duże obciążenia i teraz po-
jawiają się opony z homologacją do 45km/h 
przeznaczone do s-pedelców, jak i wolniej-
szych maszyn. Ciekawym i potencjalnie 
skutecznym zjawiskiem jest pojawienie się 
w jednym rowerze kół o różnej średnicy. Wy-
dawałoby się, że opony 27,5+ znalazły stałe 
miejsce w „elektrykach”, jednak producen-
ci wykorzystują kompatybilność widelców 

z kołem 29” i właśnie takie montują z przo-
du. Nowe e-rowery są o wiele lepiej dopraco-
wane pod względem geometrii dzięki temu, 
że uwzględnili to producenci silników, baterii 
i innych dobrych komponentów zaprojek-
towanych specjalnie dla potrzeb e-bike’ów. 
Kolejna ewolucja wciąż jednak przed nami, 
pytanie tylko, czy przyjdzie nam na nią cze-
kać równie długo?

Ewolucja szosówki
Analizę mas przeprowadzono w sposób 
analogiczny do badań nad dostępnym 
rowerem MTB. Wzięto pod uwagę rowery 
szosowe kosztujące ok. 2–3 tysięcy złotych. 
W tym przypadku porównanie średnich 
mas nie wykazało zmian. Rowery tej kla-
sy ważyły i ważą nadal ok. 10 kg. Jest to 
logiczne, ponieważ na przełomie lat ich 

konstrukcja nie zmieniła się tak bardzo, 
jak w przypadku MTB. Ale to nie znaczy, 
że szosówki się nie zmieniły. Obserwo-
wany od początków lat 90-tych trend do 
specjalizacji roweru w kierunku ścigania 
w wyścigach szosowych lub przełajowych 
nie jest już jedyną ścieżką rozwoju. Rze-
sza fanów kolarstwa ciesząca się jazdą po 
malowniczych zakątkach śmielej akcen-
tuje potrzebę jazdy rowerem innym niż 
wyścigowy. Dzięki zastosowaniu specjal-
nie układanego carbonu, wstawek ela-
stomerowych, szerszych opon czy innych 
systemów tłumiących drgania, szosówki 
stają się coraz bardziej przystępne dla sze-
rokiego grona odbiorców. Jest coś jeszcze 
kolarz-amator często różni się od zawodo-
wego masą, gibkością czy zdolnością do 
obserwacji terenu i musi to uwzględniać 
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3T Strada

KTM Macina Kapoho 272

Focus Project Y

BMC Trailfox AMP



Premiera na targach Kielce Bike-Expo 21-23.09.2017
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geometria roweru dla amatora. Pojawiły 
się zatem szosówki typu endurance, prze-
znaczone do pokonywania długich dy-
stansów po nie zawsze dobrej jakości na-
wierzchniach. Zapewniają możliwie dużo 
komfortu przy zachowaniu przyzwoitej 
efektywności jazdy. Często zaopatrzone 
są w szerokie opony, zazwyczaj 700×28C, 
i hamulce tarczowe, a ich ramy mają róż-
ne systemy tłumiące drgania. Nowym ty-
pem rowerów, który niejako wyewoluował 
z połączenia roweru przełajowego i endu-
rance, są gravelówki, czyli rowery do szyb-
kiej jazdy – silniej zorientowane na gorsze 
nawierzchnie, szczegółowo prezentujemy 
je w kolejnym akapicie. 
Bardzo widoczna jest też specjalizacja ro-
werów do ścigania w zawodach. W górach 
priorytetem jest lekkość, dlatego topowe 
modele ważą mniej niż 6 kg. W uzyska-
niu takich parametrów bardzo ważne są 
koła, które oprócz lekkości wyróżniają się 
też niskim profilem obręczy. Zwiększa to 
dynamikę roweru na podjazdach, a nieco 
gorsze parametry aero są w takiej jeździe 
mniej istotne. Geometria jest dobrana tak, 

aby zapewnić zwinność oraz efektywność 
podjazdową. Z kolei na płaskie i szybkie 
trasy zawodnicy wymagają szosówki aero. 
Ich masa rzadko schodzi poniżej limitu UCI 
i w wyczynowych wersjach kształtuje się na 
poziomie 6,8 kg. Wyposażone są w obręcze 
o stożkowym, wyższym profilu ok. 60 mm 
oraz zintegrowane, smukłe kokpity. Żeby 
spełnić wymagania aerodynamiki, rama jest 
płaska w przekroju i kształtuje strugi po-
wietrza opływające koła. Często nawiązuje 
kształtem do rowerów czasowych. Pozycja 
kolarza zazwyczaj jest skrajnie niska i wy-
ciągnięta. Ma zapewniać efektywność i jak 
najmniejszą powierzchnię czołową. Wytrzy-
mują na nich tylko zdeterminowani i gibcy 
kolarze. Rowery przeznaczone do jazdy in-
dywidualnej na czas stanowią jednak osob-
ną kategorię. Tu wszystko podporządkowa-
ne jest wyłącznie aerodynamice i temu, że 
etapy jazdy na czas trwają niedługo. Obrę-
cze mają bardzo wysoki profil, nawet po-
wyżej 80 mm, a z tyłu często stosowane są 
dyski. Kierownica składa się z bazy oraz pod-
łokietników i wysięgników. Jazda rowerem 
TT, czyli czasowym, wymaga dużych umie-

jętności i doświadczenia ze względu na 
wąski chwyt kokpitu, bardzo niską pozycję 
oraz zwiększone dużą powierzchnią boczną 
ryzyko utraty stabilności pod wpływem po-
dmuchów wiatru. Jego bardziej ucywilizo-
waną wersją jest rower triathlonowy, z nieco 
inną geometrią dostosowaną do potrzeb 
zawodnika, którego kolejną konkurencją jest 
bieg. Ze względu na znacznie dłuższy czas 
trwania wyścigów triathlonowych rowery te 
są bardziej wygodne i oferują znacznie wyż-
szą pozycję pleców. 
Warto zwrócić uwagę, że różnice takie 
jak szerokie opony, wyższy profil obręczy 
czy hamulce tarczowe nie determinują 
przynależności do określonej kategorii 
czy dyscypliny. Mimo wyraźnego oporu 
zawodowych kolarzy (a w zasadzie fede-
racji CPA - związek kolarzy zawodowych), 
wspomniane tarczówki wprowadzane są 
do większości nowych rowerów szosowych 
każdej kategorii, nawet aero i tych prze-
znaczonych do triathlonu. To kolejny bar-
dzo silny trend. W tym momencie wszyscy 
liczący się producenci komponentów szo-
sowych, jak Shimano, SRAM i Campagno-
lo, w ofercie mają hydrauliczne hamulce 
tarczowe. Japończycy mają bardzo rozbu-
dowaną kolekcję obejmującą aż sześć mo-
deli. SRAM również nie pozostaje w tyle, 
tym bardziej, że wprowadził na rynek hy-
drauliczne klamki aero przeznaczone do 
kokpitów czasowych. Znajdą one zastoso-
wanie przede wszystkim w rowerach tria-
thlonowych. Mimo iż UCI nie zezwoliło na 
stosowanie tarczówek w zawodowym pe-
letonie (cały czas przeprowadzane są testy 
na konkretnych wyścigach), to wszystko 
idzie w kierunku legalizacji, a do tego cza-
su amator ma szansę jeździć „lepszym” 
rowerem niż profesjonaliści. Rola i odpo-
wiedzialność sprzedawcy rośnie, bo z jed-
nej strony klientowi trudniej zorientować 
się w gąszczu rozmaitych specjalizacji, 
a z drugiej sprzedawca zobligowany jest 
znać się na wszystkich niuansach, żeby po-
móc w wyborze optymalnego roweru. Od-
powiedni wywiad powinien pomóc jasno 
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niższe wartości kąta główki ramy, znaczne 
wydłużenie tylnego widelca oraz rozsta-
wu kół. Wszystkie te parametry wpływają 
na uspokojenie reakcji roweru na ruchy 
kierownicą oraz wzrost stabilności, które 
mają ułatwiać jazdę po bezdrożach. Aby 
przetrzymać trudy jazdy terenowej koła 
muszą być wyraźnie mocniejsze i odpor-
niejsze na uszkodzenia niż ich szosowe 
odpowiedniki. Integralnym elementem 
zestawu są opony o większej, niż w szo-
sówkach, szerokości najczęściej z zakresu 
między 28 a 35C. Oczywiście są rowery 
oferowane z jeszcze szerszymi oponami, 
nawet znacznie przekraczającymi 40C, te 
jednak, ze względu na ciężar i powierzch-
nię przylegania, prowadzą do specjalizacji 
roweru w poruszaniu się poza asfaltami. 
Hamulce tarczowe to standardowe wypo-
sażenie gravelówek, bo w trudnych warun-
kach pogodowo-terenowych zdecydowa-
nie górują nad modelami szczękowymi. 
Charakterystyczna kierownica nie tylko 
podkreśla pokrewieństwo z rowerami szo-
sowymi, ale też całkiem nieźle sprawdza 
się w jeździe poza asfaltem (np. w rowe-
rach przełajowych). Producenci gravelówek 
często stosują specjalne wersje „baranków” 
z odgięciem samych końcówek kierownicy 
na zewnątrz, co pozwala w dolnym chwycie 
szerzej rozstawić ręce. Dzięki temu można 
kontrolować rower w czasie jazdy w terenie 
bez psucia aerodynamiki jazdy w chwy-
cie górnym. Dobór przełożeń w rowerach 
gravelowych bardzo często nie różni się 
od konfiguracji spotykanych w szosów-
kach. Jednak pojawiają się nowe opcje, jak 
choćby mechanizmy korbowe z koronka-
mi o rozmiarach 48-32 z., które rozszerzają 
zakres przełożeń terenowych. Popularnym 
trendem jest też stosowanie tylko jednej 

Co jednak sprawia, że na maszynach tych 
można praktycznie wszystko i w tak wie-
lu zastosowaniach są à propos? Czy mają 
tylko grubsze niż w rowerach szosowych 
opony? Zdecydowanie nie, ponieważ do-
brze zaprojektowaną gravelówkę tworzy 
nie jedna, ale zespół cech. Aerodynamika 
nie jest priorytetem, zdecydowanie więk-
szy nacisk jest położony na komfort dłu-
godystansowej jazdy. Ramy gravelówek 
pozwalają na przyjęcie wygodnej pozycji, 
bardziej wyprostowanej niż na klasycz-
nych szosówkach, nawet tych z grupy en-
durance i Gran Fondo. Geometria powinna 
być także kompromisem atutów przydat-
nych podczas poruszania się po dobrych 
nawierzchniach a możliwościami jazdy 
poza asfaltem. Porównując gravelówki 
do rowerów szosowych, można zauważyć 

odczytać zapotrzebowanie klienta i wska-
zać odpowiednią maszynę. 

Gravelówki 
Potoczna nazwa, jaką przyjęło się nazywać 
tę kategorię rowerów wywodzi się od an-
gielskiego słowa „gravel”, czyli odpowied-
nika staropolskiego słowa „szuter”. Ozna-
cza to gotowość jazdy także poza asfaltem, 
w domyśle po drogach szutrowych. Skoja-
rzenie to, chociaż dobre, niesprawiedliwie 
zawęża myślenie tylko o wycinku napraw-
dę szerokiego wachlarza ich możliwości. 
Określenia „wielofunkcyjne” lub „uniwer-
salne” zdecydowanie lepiej oddają cha-
rakter rowerów, które oprócz śmigania po 
drogach, szosach, duktach, dróżkach, szu-
trach i jezdniach każdej kategorii odśnie-
żania świetnie nadają się też do codzien-
nej komunikacji w mieście. Można na nich 
przez cały rok realizować treningi, wystar-
tować w zawodach i to zarówno tych typu 
Tour de Pologne amatorów, jak i sporej 
części maratonów MTB rozgrywanych 
w centralnej Polsce. Można wybrać się na 
wycieczkę po szosie lub poza nią, spędzić 
urlop lub wybrać się na sakwiarską wypra-
wę w nieznane. 
Wszechstronność sprawia, że rowery te 
ostatnio bardzo szybko zyskują na popu-
larności. Już teraz obecne są w kolekcjach 
wielu marek, a ciągle pojawiają się nowe 
modele. W nieoficjalnej rozmowie przed-
stawiciel jednego z najbardziej znanych 
globalnych brandów zdradził, że właśnie 
w tym segmencie upatrują największy 
wzrost sprzedaży w najbliższych latach. 
Co ważne, rowery te przestały być ofertą 
ekskluzywną, dostępną tylko dla boga-
tych klientów, ponieważ najtańsze modele 
można było w tym sezonie nabyć już za 
niewiele ponad 3 tysiące złotych. 
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koronki z przodu, jednak podobnie jak 
w przypadku maszyn XC czy enduro jest 
to specjalistyczna wersja napędu, która nie 
musi być optymalną dla każdej trasy czy 
użytkownika. Ostatnim aspektem jest masa. 
Jeśli coś ma być mocniejsze, to przeważnie 
musi też być cięższe, dlatego średnia masa 
gravelówki jest o ponad kilogram wyższa 
niż odpowiadającej jej klasą szosówki (w to-
powych modelach różnice te są jeszcze 
większe). Ale można popatrzeć na to też 
z drugiej strony. Gravelówka to także rower 
terenowy i jej średnia masa w porównaniu 
do średniej masy odpowiadającego jej ce-
nowo roweru MTB jest niższa aż o ok. 3 kg! 

Rowery z kosmosu
Jeśli uważasz, że rower to coś więcej niż 
środek transportu, to te konstrukcje cię za-
chwycą. W tym przypadku gust nie ma 
znaczenia, ponieważ trzeba docenić tech-
nologię zaprzęgniętą do ich budowy oraz 
wyobrazić sobie ilość endorfin wydzielanych 
podczas jazdy nimi. Dlaczego nie widzimy 
takich rowerów na co dzień? Nie tylko ze 
względu na ich ceny. Wszystko przez przepi-
sy UCI, które bardzo szczegółowo określają 
wygląd i kształt ramy. Pokazywane przez 
nas maszyny nie są prototypami, są dostęp-
ne w sprzedaży. Przeznaczone są do triath-
lonu, gdzie nie obowiązuje regulamin Mię-
dzynarodowej Unii Kolarskiej, dzięki czemu 
konstruktorzy i dizajnerzy mogli puścić wo-
dze fantazji. Ale takie odjechane konstrukcje 
nie pochodzą wyłącznie z małych manu-
faktur. Najbardziej wyczekiwaną premierą 
w świecie triathlonu było nowe Cervelo P5X. 
Impuls do powstania tego modelu był jasny 
i klarowny. Dotychczasowy kultowy model 
P5 występował w dwóch wersjach. Jedna 
z certyfikatem UCI dla kolarzy specjalizu-

jących się w jeździe indywidualnej na czas, 
natomiast druga – „nielegalna” – dla triath-
lonistów. Rowery różniły się od siebie nie-
znacznie, ale mimo to 95% sprzedanych 
wersji nie posiadało homologacji UCI i tra-
fiło do triathlonistów. Odejście od ścisłych 
ram narzuconych przez federację pozwoliło 
na opracowanie produktu bardzo wyspecja-
lizowanego w danej dziedzinie. Czasowe ro-
wery triathlonowe projektowane są tak, aby 
pomóc zawodnikowi pokonać najdłuższe 
dystanse 1/2 Ironman i Ironman, gdzie na 

Cervelo wykonanie głównych elementów powierzyło markom, które są największymi specjalistami w dziedzinie 
komponentów rowerowych. Za fabrykację ramy odpowiada Hed, natomiast niezwykły kokpit i widelec wykonuje Enve. 
Konstrukcja ramy nie ma rury podsiodłowej, dzięki czemu siodło pracuje na nierównościach, zwiększając komfort. 
Diamondback natomiast opracował Aero Core, czyli integrację ramy z kołami tak, aby przepływ powietrza w dolnej 
części roweru był jak najbardziej liniowy i nie powodował oporów. P5X i Diamondback wyposażone są w perfekcyjnie 
zaprojektowane schowki. Co ciekawe, aerodynamika roweru jest lepsza z nimi, niż po ich zdemontowaniu. Cena... ale 
naprawdę musimy o tym pisać? Cervelo w topowej wersji wyposażenia kosztuje ponad 60 tys. zł (15 000 EUR).

rowerze jest do przejechania odpowiednio 
90 i 180 km, a dodatkowo trzeba zachować 
jeszcze siły na końcowy bieg na dystansie 
21 lub 42 km. Dlatego w tych konstrukcjach 
najważniejszy jest balans pomiędzy pozy-
cją aerodynamiczną a komfortem. Dodat-
kowo ogromne przekroje rur dają możli-
wość umieszczenia w środku schowków 
na niezbędne rzeczy – jak dętka, pompka 
czy żele i batony energetyczne. Oczywiście 
badania w tunelu aerodynamicznym po-
zwoliły dopracować ich kształt do perfekcji, 
tak aby rower stawiał jak najmniejszy opór 
czołowy. Niemal wszystkie komponenty 
wykonywane są z włókna węglowego, co 
daje możliwość formowania niemal do-
wolnych kształtów przy zachowaniu wy-
sokiej sztywności i relatywnie niskiej masy 
(która akurat w rowerach triathlonowych 
ma mniejsze znaczenie). Można by sądzić, 
że rowery z kosmosu zarezerwowane są 
wyłącznie dla zawodowców. Otóż nie. Nie-
mal cały triathlonowy świat opiera się na 
amatorach (czyli zawodnikach grup wie-
kowych) i to pod ich kątem tworzone są te 
maszyny z uwzględnieniem ich możliwości 
fizycznych. Takich konstrukcji na rynku jest 
sporo – przykładem jest Cervelo P5X, Dia-
mondback Andean, Dimond, Ventum One 
czy Tririg Omni. Na ich przykładzie wyraź-
nie widać transformację triathlonu z niszo-
wej dziedziny sportu do królowej dyscyplin 
wytrzymałościowych. Podejrzewamy, że 
prezentowane tu modele to awangarda 
trendu, który nadejdzie już wkrótce. n

Cervelo P5X

Diamondback Andean
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Trucker Cap
 znajdź swoją legendarna czapkę z lat 80.

Wyglądaj dobrze i czuj się komfortowo. Pisz własną 
historie razem z kolekcja czapek Buff Trucker

www.buff.pl
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R Y N E K

Produkcja rowerów w Europie 
w 2016 roku (w tysiącach)*

CENA, WYGLĄD, JAKOŚĆ

D la pań ważniejsze są kwestie estetyczne, dla panów 
– techniczne. Jednak różnice nie są tak wyraźne, jak 
w poprzednich edycjach badań. Mężczyźni częściej 
wskazują na specyfikację techniczną oraz znajomość 

marki. Dla kobiet liczy się bardziej ciekawa promocja. Ponad 
połowa badanych decyduje się na zakup nowego roweru w spe-

Raport z badań ilościowych, przeprowadzonych przez Instytut Badawczy IPC na 
zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego w 2017 roku, wskazuje na trzy główne 
determinanty wyboru roweru, identyczne zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Liczą 
się cena, wygląd i jakość. 

Polska od lat pozostaje jednym z bardziej znaczących producentów ro-
werów w Europie – jej udziały w rynku w roku 2016 wynosi 9%. Mimo 
to straciła miano trzeciego największego producenta rowerów w Unii 
Europejskiej, co jest związane ze wzrostem udziałów w rynku, jaki odno-
towała w ostatnich latach Portugalia. Liderami pozostają Włochy (18% 
udziałów w rynku unijnym) oraz Niemcy (16% udziałów), choć oba te kra-
je zmniejszyły swoje udziały w rynku rowerowym na przestrzeni ostat-
nich 3 lat.

Z danych Confederation of the European  
Bicycle Industry wynika, że w roku 2016  
w Polsce wyprodukowano 1 150 000 sztuk  
rowerów, co było liczbą wyższą niż w roku 2015  
(1 034 900 sztuk) oraz w 2014 (991 100).

CZYLI NAJNOWSZE STATYSTYKI SPRZEDAŻY  
I PRODUKCJI ROWERÓW 
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Produkcja rowerów w Europie (kraje EU 28)  
w roku 2016, udział procentowy w rynku*

cjalistycznym sklepie rowerowym. Przeszło 3/4 respon-
dentów w 2016 roku zakupiła rower nowy, a niespełna 
1/4 badanych nabyła używany. W ubiegłym roku najbar-
dziej popularną kategorią okazał się rower miejski, tym 
samym obalając prymat „górali”, które utrzymywały się 
na pierwszym miejscu od 2013 roku. n
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Rowery
Rowery ze wspomaganiem 
elektrycznym (EPAC- Electrically 
Power-Assisted Cycle)

Rowery
Rowery ze wspomaganiem 
elektrycznym (EPAC- Electrically 
Power-Assisted Cycle)
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Sprzedaż rowerów ogółem oraz ze wspomaganiem 
elektrycznym w Europie w latach 2013 – 2016*

Pod względem liczby wszystkich sprzedanych rowerów dominują Niem-
cy, znacznie wyprzedzając Wielką Brytanię i Francję, która tylko w niewiel-
kim stopniu ustępuje Brytyjczykom. Z roku na rok rośnie sprzedaż rowe-
rów ze wspomaganiem elektrycznym, w 2016 roku stanowiąc już 8,5% 
wszystkich sprzedanych jednośladów. Nasi zachodni sąsiedzi przodują 
również w sprzedaży e-bike’ów, jednak to nie u nich procent sprzedaży ro-
werów elektrycznych względem pozostałych jednośladów jest najwyższy. 
Liderem w tej dziedzinie jest Belgia (31% wśród wszystkich sprzedanych 
rowerów stanowią „elektryki”), a tuż za nią plasuje się Holandia (29%). Po-
lacy coraz częściej wybierają rowery ze wspomaganiem, jednak nadal pod 
tym względem daleko nam do zachodu.... CONEBI podliczyło sprzedaż na 
10000 sztuk co stanowi zaledwie 0,83% całkowitej sprzedaży rowerów 
w ubiegłym roku w Polsce.

* na podstawie badań EUROPEAN BICYCLE MARKET 2017 edition, przeprowadzonych 
na zlecenie Confederation of the European Bicycle Industry CONEBI
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Rower górski
27%

39,4%
4%

11,5%

2,1%

13,2%

1,8%1%

Rower miejski

Rower 
szosowy

Trekkingowy
lub crossowy

Inny typ

Rower 
dziecięcy

Nie wiem, 
trudno 
powiedzieć

Rower ze 
wspomaganiem 
elektrycznym

57%

43% 48,2% 49,5%
23,1%

50,5%

76,9%
51,8%

Zakup roweru na przestrzeni lat**

2013 2014 2015 2016   

Nowy
używany

W 2016 roku zdecydowanie 
częściej kupowano nowe ro-
wery. Stanowiły one aż 76,9% 
ogółu zakupów. Odwróciło to 
tendencję z poprzednich lat: 
w latach 2013-2015 obserwo-
wano wzrost sprzedaży rowe-
rów używanych. Kobiety nadal 
znacznie częściej niż męż-
czyźni decydują się na sprzęt 
nowy. Zakup fabrycznie no-
wych rowerów jest najczęstszy 
wśród 35–44-latków.

Typ zakupionego roweru** ** na podstawie raportu z ba-
dań ilościowych, przeprowa-
dzonych przez Instytut Badaw-
czy IPC na zlecenie Polskiego 
Stowarzyszenia Rowerowego 
w 2017 roku
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Kielce Bike-Expo to targi, które na przestrzeni ośmiu 
lat stały się jedną z najważniejszych wystaw branży 
rowerowej w Europie. Sukces imprezy inspiruje or-
ganizatorów do podejmowania kolejnych wyzwań. 
O nowym projekcie Lviv Bike-Expo rozmawiamy  
z Dariuszem Michalakiem, członkiem zarządu 
Targów Kielce. 

Kielce Bike-Expo to duży sukces Targów Kielce. Czy teraz 
miłością do rowerów chcecie zarazić wschodnich sąsiadów?
Międzynarodowe Targi Rowerowe to wydarzenie o niesamo-
witej atmosferze. W czasie tej wystawy, w halach wystawien-
niczych czuć pasję i energię. Nie jest to zasługa wyłącznie 
organizatorów, ale całej branży rowerowej. Branży, która ma 
wielkie możliwości i apetyt na kolejne rynki. A Ukraina to ry-
nek z potencjałem, kultura rowerowa w tym kraju dynamicz-
nie się rozwija. Historia pamięta też kultowy rower Ukraina 
- wierzę, że to dobry omen.

Skąd pomysł na organizowanie imprezy we Lwowie?
Wynika to z możliwości tego rynku, ale też dotychczasowej 
współpracy Targów Kielce z naszym wschodnim partne-
rem, Gal Expo we Lwowie. W ubiegłym roku zorganizowa-
liśmy wspólnie wystawę o tematyce rolniczej. Współpraca 
przebiegała bardzo dobrze, czego efektem były naprawdę 
udane targi. 

Jakie są założenia tej wystawy?
Lviv Bike-Expo to jedyne kontraktacyjne targi na Ukrainie. 
Głównym celem wystawy jest umożliwienie polskim produ-
centom prezentacji na wschodnich rynkach. Mamy nadzieję, 
że dzięki temu wydarzeniu, krajowe firmy będą mogły nawią-
zać nowe, biznesowe relacje. 

Co będzie można zobaczyć w czasie tych targów?
Współorganizatorem wystawy jest Polskie Stowarzyszenie 
Rowerowe, które zrzesza 75 firm - producentów i importerów 
rowerów oraz części rowerowych. To między innymi ich ofer-
tę będzie można zobaczyć podczas Lviv Bike-Expo. W wyda-
rzeniu wezmą udział również firmy, które na krajowym ryn-
ku osiągnęły już wszystko i chcą rozwinąć swoje skrzydła za 
granicą. Targi we Lwowie to też wielka szansa dla ukraińskich 
przedsiębiorców. Oni z pewnością będą chcieli zaprezento-
wać się z jak najlepszej strony przed potencjalnymi, polskimi 
partnerami. Obecnie pracujemy nad programem imprezy, 
ale już teraz mogę zapewnić, że będzie on obfitował w wiele 
prezentacji i pokazów. n 

Nadchodzi ósma edycja Międzynarodowych Targów Rowerowych. 
Jaką pozycję na rynku ma to wydarzenie?
Kielce Bike-Expo to dynamicznie rozwijająca się impreza. Na prze-
strzeni ośmiu lat udało nam się zgromadzić wokół siebie najlep-
szych partnerów – współorganizatora wystawy – Polskie Stowarzy-
szenie Rowerowe, współorganizatorów poszczególnych wydarzeń, 
partnerów zagranicznych i medialnych. Razem stworzyliśmy impre-
zę, która z roku na rok coraz mocniej zaznacza swoją obecność już 
nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Każdego roku odnotowuje-
my wzrost zajętej powierzchni wystawienniczej, liczby wystawców 
i zwiedzających, co jest dodatkową motywacją do działania. 

Na czym polega wyjątkowość Kielce Bike-Expo?
Według naszych danych dużą zaletą targów jest ich formuła. Dwa 
pierwsze dni mają charakter Business to Bussines, a trzeci dzień 
to czas dla wszystkich miłośników rowerów. W opinii wystawców 
profesjonalizm i wysoki standard świadczonych przez Targi Kielce 
usług to również atut tego wydarzenia.

Kielce Bike-Expo przyciąga na targi cały świat…
Dokładnie tak! Oprócz zagranicznych firm, które wystawiają się 
podczas targów, przyjeżdżają do nas goście z najodleglejszych za-
kątków świata. W ubiegłym roku produkty prezentowały firmy z 11 
krajów, a zwiedzający reprezentowali aż 30 państw. Przyjechała do 
nas cała Europa, ale też Indie, Chiny, Stany Zjednoczone czy Repu-
blika Południowej Afryki. 

Czy dynamiczny rozwój imprezy jest odzwierciedleniem dobrej sy-
tuacji na rynku?
Targi zdecydowanie są barometrem gospodarki. W Polsce i Euro-
pie dynamicznie rozwija się kultura rowerowa. Zaczynamy coraz 
poważniej podchodzić do tematu ekologii i środowiska, a także… 
do swojego zdrowia. Możemy zaobserwować, jak coraz więcej osób 
przywiązuje wagę do zdrowego stylu życia i wybiera rower. Częściej 
dostrzegamy też wygodę i aspekty ekonomiczne, a one jednogło-
śnie przemawiają za rowerową modą. 

Co czeka nas podczas tegorocznej edycji? 
Program tegorocznych targów bogaty jest w wydarzenia towa-
rzyszące. Jak co roku odbędzie się wiele spotkań merytorycznych 
– konferencji, szkoleń i spotkań B2B, ale też innych atrakcji. Zapla-
nowaliśmy między innymi cieszący się coraz większą popularnością 
Maraton Kielce Bike-Expo 2017. Nowością targów będą spotkania 
z uczestnikami najbardziej ekstremalnych wypraw rowerowych. 
Pasjonaci dwóch kółek opowiedzą o swoich przeżyciach i zmaga-
niach, jakie spotkały ich podczas wypraw na całym świecie. Wybie-
rzemy również Gminę Przyjazną Rowerzystom. n

W Y W I A D Y

KIERUNEK 
UKRAINA

DYNAMIKA  
I ROZWÓJ

Z Joanną Marcjan, dy-
rektorem projektu Kielce 
Bike-Expo, rozmawiamy 
o kierunkach rozwoju 
Międzynarodowych Tar-
gów Rowerowych oraz  
o dynamice rozwoju kul-
tury rowerowej.
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O Ś R O D E K

Od 25 lat Targi Kielce są ważnym punktem na wystawienniczej mapie Europy Środkowo 
– Wschodniej. Kielecki ośrodek jest drugim pod względem wynajętej powierzchni  
i liczby wystawców w tej część starego kontynentu. To rocznie spotkania blisko  
250 000 zwiedzających z przedstawicielami 7590 firm. Na nowoczesną infrastrukturę 
Targów Kielce składają się 90 000 m2 powierzchni, w tym 36 000 m2 w 7 halach. 
Ośrodek dysponuje także 19 salami konferencyjnymi, jedna z nich usytuowana jest na 
57-metrowej wieży widokowej, strefą VIP i profesjonalnym Centrum Prasowym. 

TARGI KIELCE 
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Ś  więtujący w tym roku jubileusz 25-lecia 
kielecki ośrodek ma w  kalendarzu 700 
konferencji i 75 targów, są to między inny-
mi: znane na całym świecie MSPO – trzecie 

targi przemysłu obronnego w Europie, po Paryżu  
i Londynie, KIDS’ TIME – najważniejsze targi branży 
dziecięcej w tej części starego kontynentu, PLAST-
POL –targi przetwórstwa tworzyw sztucznych, naj-
bardziej międzynarodowa impreza w Polsce czy 
AGROTECH – najchętniej odwiedzane targi maszyn 
rolniczych w kraju. n

Foto: Archiwum Targi Kielce

Każdego roku MSPO gości ponad 20 000 zwiedzających

Targi Kielce to idealne miejsce do biznesowych rozmów

Centrum Kongresowe Targów Kielce

Podczas Salonu Obronnego prezentowany  
jest najnowocześniejszy sprzęt

Dub IT Tuning Festiwal – święto motoryzacji  
w Targach Kielce
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KIELCE  
BIKE-EXPO 
IDZIE ZA 
CIOSEM

S T A T Y S T Y K I

zwiedzających
z 30 krajów

8013

marek

600

firmy

244

tyle krajów reprezentowali 
wystawcy

11

Słupki, wykresy i diagramy nie kła-
mią. Targi Bike-Expo z roku na rok 
coraz bardziej się rozwijają. Suma 
odwiedzających w zeszłym roku 

przekroczyła 8 tysięcy, a liczba wystawców 
stabilnie dąży do 300. To ogromny sukces, 
że od tylu lat targi w Kielcach nie wchodzą 
w etap stagnacji i ani na chwilę nie zwal-
niają. Rosnące liczby przyciągają nowych 
wystawców, a ci jeszcze więcej zwiedzają-
cych. Za te osiągnięcia przyznano Targom 
wyróżnienie BBC za jakość usług – Europej-
ski Medal.

Sukces tego przedsięwzięcia być może po-
lega na tym, że to nie są tylko targi rowe-
rowe. Oprócz firm prezentujących rowery 
i akcesoria, do Kielc przyjeżdżają media 
rowerowe z całej Polski oraz stowarzy-
szenia, instytucje i organizacje branżowe. 
Swoje stoiska mają też przedstawiciele 
szeroko pojętej turystyki. Co roku targom 
towarzyszy również maraton rowerowy 
współorganizowany przez największe 
krajowe serie (zamiennie Bike Maraton, 
Poland Bike Marathon i Mazovia MTB Ma-
rathon). Na imprezę przyjeżdżają również 
gwiazdy polskiego kolarstwa, w ubiegłym 
roku ważnym punktem programu było 
spotkanie z Mają Włoszczowską. 

Już po raz ósmy największe  
targi rowerowe Europy Środkowo-
Wschodniej zagoszczą w Kielcach. 
Jak co roku ze świeżą energią, jeszcze 
większą różnorodnością i nowymi 
pomysłami.

Bike-Expo 2016 - fakty i liczby

Foto: Archiwum Targi Kielce
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Liczba zwiedzających z zagranicznych instytucji branżowychOgólna liczba zwiedzających

Liczba wystawców Powierzchnia wystawiennicza netto

Targi Bike-Expo to wydarzenie o skali międzynarodowej. W 2017 
roku pojawią się przedstawiciele 30 krajów, nie tylko europejskich. 
W Kielcach zagoszczą również Chiny, Indie, Republika Południowej 
Afryki czy USA. To wszystko odbywa się w imponującym, drugim 
pod względem wielkości ośrodku wystawienniczym w Europie. 

Liczba krajów oraz rynkowa pozycja przedstawia-
nych na targach marek są najlepszym dowodem na 
to, że wystawa jednośladów w Kielcach to wydarze-
nie cenione i oczekiwane. W tym roku liczymy na 
kolejne rekordy. To motywuje! n

wyposażenie
rowerowe

ubiory sportowe

bezpieczeństwo
na drogach

turystyka 
rowerowa

wyposażenie 
warsztatów
rowerowychodżywki,

suplementy diety

stowarzyszenia, instytucje
i organizacje rowerowe

pisma rowerowe
i internetowe

portale tematyczne

akcesoria
rowerowe

rowery

Zakres
branżowy:
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BIKE MARATON 
WRACA DO KIELC
Największy i najstarszy polski cykl maratonów MTB oraz największe 
kolarsko – rowerowe targi w Polsce i jedne z największych w Euro-
pie –  efekt takiego połączenia czeka nas 23 września w Kielcach.
Co roku organizatorzy maratonów MTB towarzyszą kieleckim tar-
gom, ale to właśnie Bike Maraton był pierwszy, lokując w targo-
wych halach finał cyklu wiele lat temu.
W tym roku finału w Kielcach nie będzie, ale jedenasta, przed-
ostatnia edycja Bike Maratonu odbędzie się właśnie tu.

Kielce Bike-Expo to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, skupiające 
przez kilka dni całą branżę kolarską i rowerową. W tych dniach po 
prostu wypada tam być, a organizatorzy Bike Maratonu mają ambi-
cję aby tę branżę i polskie środowisko kolarskie jeszcze bardziej zin-
tegrować i ogłosić wszem i wobec moc i siłę rodzimego MTB.

Co do sportowych planów – jak zwykle na Bike Maratonie – za-
wodnicy i zawodniczki będą mieli do dyspozycji trzy dystanse – 
MINI, MEGA i GIGA – różniące się długością i trudnością. Lokali-
zacja zawodów i specyfika tras da okazję odpocząć od typowych 
i wyczerpujących górskich wyścigów, co zwłaszcza pod koniec 
wypełnionego startami sezonu nie będzie bez znaczenia. Nie 
zapominajmy jednak, że trasa Bike Maratonu w Kielcach płaska 
i nudna na pewno nie będzie, a jej fragmenty powinny zadowolić 
również najtwardszych górali.
Bike Maraton, zgodnie ze swoimi założeniami, jest imprezą dla 
wszystkich – trasę godną siebie znajdzie tu zawodnik elity, ale 
również początkujący amator MTB. Pole do popisu znajdzie tu sil-
ny kolarski team, ale również grupa przyjaciół lub sportowa i ak-
tywna rodzina.

W ramach Bike Maratonu i Kielce Bike-Expo mamy również niespo-
dziankę dla lokalnej społeczności MTB –  na tej jednej jedynej edy-

M A R A T O N Y

cji wspólną klasyfikację z cyklem MTB Cross Maraton. Dodatkowo 
w Kielcach odbędzie się również kolejna runda Pucharu Polski XCM.

Uczestniczyć w tej prestiżowej imprezie można z wielu powo-
dów, a każdy związany jest z branżą lub dyscypliną sportową, 
której integralną i główną częścią jest rower.

Bike Maraton i Kielce Bike-Expo już 23 września.

LOTTO POLAND BIKE 
MARATHON
MARATONY ROWEROWE 
DLA WSZYSTKICH
To cykl z największych 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 dziewięciu lat, czyli „Startuj z nami! 
Kolarstwo jest naszą pasją” mówi wszystko.

Rekordowe maratony
LOTTO Poland Bike Marathon z roku na rok bije rekordy frekwen-
cji. Tysiące osób stają na starcie z charakterystycznymi, okrągłymi 
numerami na rowerach. Trzy trasy dla uczestników i Mini Cross 
dla przedszkolaków. Zawodom zawsze towarzyszy gorąca atmos-
fera i profesjonalna oprawa. To wszystko sprawia, że LOTTO Po-
land Bike Marathon jest cyklem najbardziej docenianym i lubia-
nym przez amatorów MTB. Fanpage Poland Bike na facebooku 
to już 14 tysięcy osób – to również rekord w ogólnopolskiej skali!

Foto: archiwum Bike Maraton
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Perfekcja i zabawa
Najważniejsza jest perfekcyjna organizacja. Każdy może sko-
rzystać z bezpłatnego serwisu rowerowego. Są bufety na trasie 
i w miasteczku Poland Bike, a dla najmłodszych - Chatka Mało-
latka. Poland Bike to doskonała rozrywka dla całych rodzin.

Nie tylko maratony
W 2017 roku LOTTO Poland Bike Marathon to 17 etapów w cyklu. Eki-
pa Poland Bike zorganizowała też najlepsze w historii Mistrzostwa 
Polski MTB XCO w Warszawie oraz kultowy dla kolarzy Memoriał 
Stanisława Królaka w centrum Warszawy. Ponadto m.in. Zimowy 
Poland Bike Marathon, Warszawski Triathlon Zimowy i Mistrzostwa 
Polski MTB Amatorów w Jeździe Drużynowej. Zapraszamy!

Więcej na www.polandbike.pl i www.facebook.com/Poland.Bike.
Marathon

ZAMANA GROUP 
JEŹDZIMY ZAWSZE 
I WSZĘDZIE
Kto nie może żyć bez roweru i jest gotów uprawiać kolarstwo 
przez cały rok, ten będzie zachwycony ofertą maratonów i wyści-
gów, przygotowanych przez Cezarego Zamanę i jego zespół. 
Sezon z Zamana Group nigdy się nie kończy. Pierwsze starty 
odbywają się już w styczniu w ramach zimowego cyklu North-
tec MTB Zimą. Znakomicie przygotowane trasy na skrzypiącym 
śniegu, przyjemnie szczypiący mróz i kultowa już rozgrzewająca 
grochówka serwowana w miasteczku rowerowym – to znakomity 
zestaw na inaugurację sezonu.
Chwilę później startuje największy, najpopularniejszy i najcie-
kawszy cykl maratonów MTB, czyli Mazovia MTB Marathon. To 
kilkadziesiąt zawodów odbywających się na Mazowszu oraz 
w starannie wybranych miejscówkach w całym kraju. Największą 
zaletą cyklu są dopracowane w najdrobniejszych detalach trasy. 
Gwarantują pełen przekrój MTB: od single tracków i kolein, przez 
leśne interwały aż po wymagające strome podjazdy, kończące się 
szybką jazdą w dół.
Równolegle z Mazovią odbywa się szosowa rywalizacja w ramach 
Road Tour. Nie ma tu miejsca na nudę. Każdy wyścig ma swój wy-
razisty charakter, dzięki czemu w pełni można posmakować kolar-
stwa. Są trasy płaskie dla sprinterów, są trasy pomyślane o góralach, 
są nawet takie perełki jak polskie Strade Bianche. Tylko nudy brak.
Z Cezarym Zamaną można ścigać się także nocą, a to dzięki Ma-
zovia 24h Marathon. Raz w roku walkę z samym sobą, ze swoimi 

słabościami i nogami podejmuje wielu śmiałków, wykręcających 
w ciągu doby blisko 500 kilometrów.
Zwieńczeniem bogatej oferty Zamana Group są etapówki MTB: 
rozgrywana w krainie 1000 mazurskich jezior Gwiazda Północy, 
odbywająca się w cieniu majestatycznej Babiej Góry Gwiazda Po-
łudnia oraz zawody pozwalające pokonać króla Turbacza – Gorce 
Champion MTB.
Od zimy do jesieni, przez dzień i noc, na szosie i w błocie, w gó-
rach i pośród jezior – jak już jeździć, to tylko z Cezarym Zamaną. n

Foto: archiwum Lotto Poland Bike Marathon
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Foto: archiwum Lotto Poland Bike Marathon

http://www.polandbike.pl/
http://www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon
http://www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon
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K O N F E R E N C J A

23 września podczas największych 
w Polsce targów rowerowych Kielce 
Bike-Expo odbędzie się konferencja 
poświęcona fenomenowi triathlonu. 

T a jedna z najprężniej rozwijających się dyscyplin spor-
tu przyciągająca na start rzeszę sportowców. „Ludźmi 
ze stali” chcą stać się sportowcy amatorzy różnych 
dyscyplin wytrzymałościowych. Frekwencja na 

triathlonach wynika z unikalnej cechy tej dyscypliny 
pozwalającej wykorzystywać talenty biegaczy, ro-
werzystów i pływaków. Jest coś jeszcze. Nawet 
amator może zakwalifikować się na prawdzi-

TRI BIKE-EXPO
KONFERENCJA TRIATHLONOWA PODCZAS 
TARGÓW ROWEROWYCH KIELCE 2017

we mistrzostwa świata i przeżyć przygodę życia. Oczywiście 
niezbędna jest pasja, samozaparcie i żelazna konsekwencja. 
Podczas konferencji pokażemy, że triathlon jak mało która 
dyscyplina pozwoli „przekroczyć siebie”. Zmotywujemy do 
treningów oraz omówimy sztuczki pozwalające poprawić 
efektywność na trasie. Eksperci poszerzą wiedzę zarówno 
tych, którzy pragną ukończyć swój pierwszy wyścig, jak i za-
awansowanych sportowców, którzy chcą poprawić swoje re-
kordy życiowe. Poniżej prezentujemy program konferencji 
zaplanowanej na przedostatnią sobotę września w Kielcach. 

1„NIEMANIEMOGĘ”, czyli zostań Mistrzem Świa-
ta Ironman 
To opowieść o amatorze, który w kryzysie wieku średnie-

go zdecydował się zająć aktywnością fizyczną. W wyniku tej 
decyzji w ciągu kilku lat, doprowadził do zakwalifikowania 
się na MŚ Ironman w 2012 roku. Ale generalnym celem jaki 
postanowił zrealizować, jest zdobycie mistrzostwa świata 
w kategorii wiekowej M50. Prezentacja pokaże nie tylko dro-
gę od początkującego do Mistrza Polski Amatorów, ale także 
wypunktuje wyzwania jakim musi sprostać każdy zawodnik. 
Prelegent – Marcin Konieczny - zwróci szczególną uwagę na 
kwestie motywacji wewnętrznej oraz zewnętrznej, aspekty 
sprzętowe, ale i wiedzę niezbędną do efektywnego i efektow-
nego realizowania postawionych celów.

2 Dobór sprzętu ma znaczenie!
Redaktorzy magazynu Triathlon doradzą jaki wybrać rower 
na początek przygody z triathlonem oraz jak modyfikując 

swój sprzęt zyskać cenne minuty na odcinku 
rowerowym wraz z postępują-

Foto: Miłosz Kędracki/bikeBoard

Foto: Miłosz Kędracki/bikeBoard
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cym rozwojem sportowym. Aerodynamika ma kluczowe znacze-
nie. Producenci, zachwalając swój towar, przekonują nabywców 
o wyższości ich sprzętu, często powołują się na badania poszcze-
gólnych produktów wykonywane w tunelach aerodynamicznych. 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, szef Laboratorium Inżynierii Wia-
trowej Politechniki Krakowskiej, gdzie mieści się jeden z najnowo-
cześniejszych tuneli aerodynamicznych w Polsce (!), zakwestiono-
wał sens badań cząstkowych. Zwrócił uwagę na przeważający 
wpływ ciała użytkownika na zachowanie strug powietrza opły-
wających konstrukcję roweru. To skłoniło redakcję Triathlonu do 
przeprowadzenia badań podczas realnej jazdy. Statyczne próby 
w tunelu aerodynamicznym nie zapewniłyby oczekiwanej precy-
zji. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Kolarskim redaktorzy 
przeprowadzili testy w sterylnych, aerodynamicznie, warunkach 
toru kolarskiego BGŻ BNP Paribas Arena w Pruszkowie. W czasie 
konferencji testerzy i redaktorzy opiszą przeprowadzone próby, 
zaproponują modyfikacje pozwalające odnieść największe zyski 
czasowe i zaprezentują wykład pokazujący czy rower triathlono-
wy jest najlepszym rozwiązaniem dla startującego.

3 Komfort na rowerze
Pokonanie dystansu 1/2 Ironman czy pełnego Ironmana 
to duże wyzwanie dla amatora, który musi na rowerze 

przejechać 90 lub 180 km, a później przebiec pół albo cały ma-
raton. Dlatego komfort na rowerze jest jedną z najistotniejszych 
kwestii. Decyduje o tym ustawienie optymalnej pozycji, dlatego 
warto zlecić to profesjonalnym bikefitterom. Zwłaszcza, że do 

zyskania jest nie tylko eliminacja „bólu w krzyżu”, ale i lepsza ae-
rodynamicznie pozycja, dzięki której można szybciej i łatwiej do-
jechać do mety etapu rowerowego. Jak wiadomo zdecydowanie 
największy opór czołowy generuje zawodnik, a nie sam rower. 
Wynik na mecie w dużej mierze zależy od ustawionej pozycji. Na 
konferencji Krystyn Lipiarski, jeden z najbardziej doświadczonych 
fitterów w Polsce, poruszy między innymi takie kwestie:

• jak stać się bardziej aero, czyli opór aerodynamiczny  
i powierzchnia czołowa;

• strefy nacisku na siodło;

• punkty styku kolarza z rowerem;

• rola kierownicy czasowej;

• stack i reach dla triathlonistów.

     

4 Olimpijka czy Ironman?
Teoretycznie jedynie długości poszczególnych dystan-
sów są inne, ale tak naprawdę to dwa różne światy. Kac-

per Adam, czołowy polski triathlonista, opowie o różnicach 
pomiędzy „Olimpijką” i „Ironmanem”. Co zmienia długość od-
cinka pływackiego, oraz jak na dobór sprzętu, sposób trenin-
gu czy wręcz samą taktykę wyścigu wpływa możliwość jazdy 
na kole (drafting). Opowie też, dlaczego dystans olimpijski 
zarezerwowany jest dla zawodowców, a Ironman to impreza 
masowa dobra dla amatorów. n

Foto: Piotr Staroń
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Onagrody walczyć warto – wie to każdy marketingo-
wiec. Naprawdę dobry produkt zasługuje na potwier-
dzenie jego wyjątkowości dzięki niezależnej opinii 
ekspertów. Branżowe nagrody są potwierdzeniem 

dbałości o jakość i rozwój produktów, a przy okazji wpływają na 
pozytywny wizerunek firmy.

BIKE AWARD 2017

N A G R O D Y

Tradycyjnie podczas Międzynarodowych Targów 
Rowerowych Kielce Bike – Expo nagrodzone zostaną 
najlepsze produkty prezentowane przez firmy z całego 
świata. Wystawcy rywalizować będą o statuetkę BIKE 
AWARD, która zadebiutowała w ubiegłym roku. 

Targom Kielce Bike-Expo towarzyszy uroczysta gala wręczenia nagród Bike Award.
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Nowa nagroda przyznawana w czasie 
Kielce Bike–Expo zyskuje na znaczeniu 
w branży rowerowej. Choć po raz pierwszy 
wręczano ją rok temu, już stała się syno-
nimem najwyższej jakości i innowacyjno-
ści. Komisja konkursowa, w skład której 
wchodzą branżowi specjaliści, w tym roku 
przyzna nagrody w ośmiu kategoriach: in-
nowacje techniczne, design, design polski, 
produkt polski, bezpieczeństwo, zabezpie-
czenie przed kradzieżą, produkt dla kobiet 
oraz produkt dla dzieci. 
Konkurs, który odbywa się w czasie 
targów Kielce Bike-Expo cieszy się 
coraz większą popularnością wśród 
wystawców. W ubiegłym roku do ry-
walizacji o nagrodę Bike Award sta-
nęły aż 122 produkty. Prestiż narody 
rośnie, więc wszystko wskazuje na to, 
że w tym roku zgłoszeń do konkur-
su może być jeszcze więcej – mówi  
Joanna Marcjan, Project Manager. 
Zwycięzców nagrody sezonu 2017 po-
znamy już pierwszego dnia targów 
(21.09.2017 r.) w czasie uroczystej gali. n
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Gala wręczenia nagród Bike Award 2016. Na scenie dr Andrzej Mochoń, Prezes Zarządu Targów Kielce.

Nagrodę Bike Award 2016 odebrał między innymi 
Henryk Charucki, właściciel firmy Harfa-Harryson.
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Foto: Archiwum Targi Kielce
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T.milleShort S7 są stworzone dla osób 
poszukujących znakomitego komfor-
tu użytkowania za przystępną cenę. 
Szerszy krój w pasie oferuje dużą 
wygodę podczas codziennych treningów, 
zapewniając jednocześnie maksymalną 
przyjemność z jazdy. Sercem produktu 
jest wkładka S7, z której Assos słynie 
od lat.

Lampka Meteor-X Auto Pro: światło o mocy 
450 LM, czujnik światła, możliwość usta-
wienia trybu automatycznego dzień/noc, 
korpus ze stopu aluminium, wodoodporne, 
7 trybów pracy, zasilanie: akumulator 3.7 V 
1400 mAh, precyzyjny układ optyczny, czas 
pracy: min. 1,5 h; maks. 45 h, wskaźniki 
trybu pracy i stanu akumulatora.

Frugal® ECO to praktyczna, składana 
e-hulajnoga posiadająca trzy tryby 
jazdy, tempomat oraz oświetlenie LED. 
Mocny silnik wraz z wydajną litowo-
-jonową baterią pozwalają rozpędzić 
się do 30 km/h i pokonać dystans do 
30 km. Dzięki małej wadze bardzo wy-
godna jest też jazda bez wspomagania 
elektrycznego.

ASSOS EUROPE GmbH & Co.KG

APG CO. W. Kisielewski, J. Kierdelewicz Spółka Jawna

FRUGAL®

MANDELLI SPA

Stoisko nr A-17

Stoisko nr G-9

Stoisko nr A-4

Stoisko nr C-12

Brera UNICA – kultowe „Made in 
Italy”, urzeczywistnienie koncepcji 
retro złożonej z nowoczesnych ele-
mentów. NOWOCZESNA KLASYKA – 
lekka aluminiowa rama  i  atrakcyjne 
matowe kolory sprawiają, że ten 
miejski rower jest zarówno stylowy, 
jak i funkcjonalny. UNICA – poczuj 
i polub od pierwszej przejażdżki.
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Race to plecak przeznaczony dla osób, 
które preferują niską wagę i doskonałą 
oddychalność. Nowy model został wypo-
sażony w wytrzymalszy materiał pasów 
nośnych, który jednocześnie zapewnia 
swobodną wentylację ramion oraz piankę 
o gęstej perforacji 3D Air Mesh.

Rower elektryczny BBF URBAN z napę-
dem PENDIX, aluminiowa rama, widelec 
stalowy. Napęd Nexus 7-biegowy, silnik 
o mocy 250 W umieszczony w suporcie, 
akumulator litowo-jonowy (48V-6.25 
Ah/300 Wh), trzy tryby wspomagania: Eco, 
Smart, Sport. Obręcze: X4, piasty: przód: 
alu, tył: wolnobieg, ogumienie: Kenda, 
hamulce: V-Brake. Masa: 19,5 kg.

Seria Topeak Loader to 
wodoodporne torby o dużej 
pojemności, niskiej wadze 
i kompaktowej konstrukcji. 
Umożliwiają zabranie sporego 
bagażu bez konieczności 
montażu ciężkich bagażników.  
Montowane bez użycia narzędzi. W skład serii wchodzą: 
FrontLoader, BackLoader, MidLoader oraz TopLoader.

Linia nowych rowerów 
dziecięcych PUKY dostępna 
z wyjątkową ofertą wydłużonej 
gwarancji do 5 lat na ramę, 
kierownicę i widelec. Nowa 
wydłużona gwarancja dotyczy 
wszystkich pojazdów PUKY, 
gwarancja przypisana jest do 
produktu. www.puky.pl.

BAKOSPORT SP. Z O.O.

BBF BIKE GMBH

BIKEMAN

PUKY GmbH

Stoisko nr C-32

Stoisko nr F-15

Stoisko nr E-19

Stoisko nr E-9

Dynamicznie rozwijający się w Europie 
rynek rowerów elektrycznych spowodował, 
że Shimano wzbogaciło swoje grupy kom-
ponentów rowerowych o STEPS 
E 8000. Grupa ta jest 
dedykowana rowerom MTB 
ze wspomaganiem elektrycznym. 
Więcej informacji na https://shimano-
-steps.com/e-bikes/poland/pl.

Gist zaznaczy swoją obecność na 
tegorocznym Kielce Bike Expo 
z nowym  kaskiem „Primo”,który ma 
innowacyjny kształt pozwalający na 
lepszy przepływ powietrza wewnątrz 
kasku. Całkiem nowe dopasowanie, od 
nowa stworzone dla tych kasków. Za-
praszamy do wypróbowania – poczuj 
się, jakbyś nic nie miał na głowie. 

Nowa Ultegra R8000 zapewnia kolarzom 
maksymalną siłę hamowania 
dzięki szosowym hamulcom 
hydraulicznym, a optymalną 
zmianę przełożeń w każdej 
pozycji ciała dzięki trzem 
rodzajom dźwigni zmiany 
przełożeń i zmienionym profi-
lem Shadow przerzutki tylnej.

Genius od wielu lat jest kluczowym modelem w naszej ofercie rowerów 
górskich ze względu na innowacyjność, technologię i wygląd. Rama 
wraz z amortyzatorem waży 
niecałe 2249 gramów. Jednym 
z najważniejszych założeń przy 
tworzeniu nowego modelu Genius 
była wszechstronność. Genius 
daje możliwość jazdy zarówno na 
kołach 27,5”, jak również 29”.

SHIMANO POLSKA BICYCLE PARTS SP. Z O.O.

GIST ITALIA SRL

SHIMANO POLSKA BICYCLE PARTS SP. Z O.O. 

SCOTT GENIUS 2018

Stoisko nr C-42, C-44

Stoisko nr D-43

Stoisko nr C-42, C-44

Stoisko nr E-47
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MOYON może pochwalić się najpełniejszym 
doświadczeniem w zakresie sprzętu OEM/ODM 
CNC i współpracą z fabrykami wyposażonymi 
w wieloosiowe maszyny CNC o wysokiej 
precyzji, które są wykorzystywane do wytwarzani 
głównych elementów oferowanych przez nas: 
kół zębatych, tarcz, części kół, zacisków, piast, 
części QR oraz dirt. MOYON to Twój dobry 
partner na Tajwanie, niezależnie od marki.

Na tej hulajnodze możesz 
wystąpić na Mistrzostwach 
Świata lub 24-godzinnym 
maratonie. Możesz stawiać 
wysoko poprzeczkę. A jak już 
osiągniesz cel, nic nie zetrze 
uśmiechu z Twojej twarzy. 
Właściwa geometria i aerodynamika, idealna rama o optymalnej sztywności, 
dużo miejsca dla użytkownika, najnowocześniejsze elementy. 

“STRIDER®Sport 12 NAJBARDZIEJ 
SPORTOWY CAŁOROCZNY BALANSO-
WY ROWEREK BIEGOWY na ŚWIECIE. 
Przeznaczony dla dzieci od 1,5 roku 
do 5 lat. Rowerek rośnie wraz z dziec-
kiem, a wspólna przygoda trwać może 
nawet przez 4 lata, przez cały rok. 
Nawet ZIMĄ dzięki Strider® Snow 
Skis (doczepiane płozy śnieżne).”

Mamy coś dla ciebie! Strój triathlo-
nowy marki FDX – uszyty z bardzo 
dobrej jakości technicznego materiału, 
świetnie sprawdza się na treningu oraz 
zawodach. Dzięki niemu czujesz się 
jak ryba w wodzie! A to wszystko za 
jedyne 179,90 zł! Przekonaj się sam! 
Zapraszamy do stoiska Runsport.pl.

MOYON INTERNATIONAL CO. LTD.

YEDOO

SG TRADE

RUNSPORT.PL

Stoisko nr C-28

Stoisko nr C-18

Stoisko nr A-5

Stoisko nr C-43

Nasza nowa seria rowerów EcoBike 
SPEED to trzy modele: Speed L, 
Speed M oraz Speed MTB, wszystkie 
one rozpędzają się do 45km/h!!!
To zupełnie nowa konstrukcja bez 
żadnych zapożyczeń z innych modeli,  
autorska propozycja EcoBike w seg-
mencie Speed Bike, który rozwija się 
w Europie i na świecie bardzo szybko.

Uebler i21/i31 to bagażnik do przewozu 2 lub 3 rowerów z najprostszym 
systemem montażu IQ: wystarczy wsunąć go na hak holowniczy auta i zatrza-
snąć, opuszczając w dół. Lekki 
i kompaktowy, po złożeniu ma 
wymiary małej walizki. Ładow-
ność do 60 kg (pojedynczy 
rower do 30 kg), mieści maszyny 
typu E-bike i FatBike. Szczegóły 
na www.ueblerpolska.pl.

Spokey BRISK to innowacyjny model rolek, 
w którym użytkownik sam decyduje o wiel-
kości i ilości kółek! W podstawowym 
układzie otrzymuje płozę z 3 kołami o śr. 
120 mm, jednak dodatkowy otwór pozwala 
zmienić układ na bardziej klasyczny, z 4 
kołami  o śr. 100 mm. Dopełnieniem jest 
ciekawy, elegancki design. 

Maska antysmogowa DRAGON Sport 
to innowacyjny produkt ułatwiający 
oddychanie, przeznaczony zwłaszcza 
dla osób aktywnych sportowo, 
łączący w sobie estetyczny wygląd, 
wygodę noszenia i najwyższy 
poziom zabezpieczenia przed 
toksycznymi zanieczyszczeniami 
powietrza polskich miast.

ECOBIKE

BIBAL DISTRIBUTION

SPOKEY SP. Z O.O.

GO RIDE SERWIS

Stoisko nr G-8

Stoisko nr D-59

Stoisko nr F-2

Stoisko nr A-18



nanoBIKE PROTECTOR firmy nanoOIL to 
produkt łączący wieloletnie doświadczenie oraz 
nowoczesną technologię. Smar głęboko wnika 
w powierzchnię, tworząc nieprzepuszczalną dla 
wody i brudu warstwę ochronną zabezpieczającą 
przed korozją. Regularnie stosowany konserwuje 
i pielęgnuje Twój rower.

Lampa przednia PROX LIBRA 2 x POWER 
CREE LED – ta superlekka i wydajna lampa 
wyposażona jest w dwie diody CREE, które 
zamknięte są w małej, aluminiowej obudo-
wie. Pojemny, zewnętrzny ładowalny aku-
mulator (4400 mAh) zapewnia długą pracę. 
Zestaw wyposażony jest w regulowany  
uchwyt na głowę lub kask, dzięki czemu 
można go użyć do celów turystycznych.

ZASADA Bikes z Politechniką Łódzką 
opracowali system bezprzewodowej 
komunikacji telefonu z napędem roweru 
elektrycznego. Urządzenie mobilne za-
stępuje licznik rowerowy, stanowi system 
antykradzieżowy, umożliwia zmianę 
charakterystyki napędu oraz kontrolę 
stanu baterii. Rozwiązanie zostało zapro-
jektowane dla systemu Android. 

RACE MOUNTAIN pojawia się po raz pierwszy 
na targach KIELCE BIKE-EXPO. Produkowane 
jest przez włoską firmę FIBI założoną w 1994 
roku, zlokalizowaną w okolicach Rzymu. Jak 
zawsze kolekcja RACE MOUNTAIN 2018 roku oferuje wysokiej jakości i niezawodne 
produkty, doskonale zrównoważenie proporcji – technologii, wzornictwa i lekkości. 
RACE MOUNTAIN mocno angażuje się w MTB. Przedstawiamy model R29 – rower 
w pełni wykonany z włókna węglowego i oferujący szeroki wybór akcesoriów. Nowy 
R29 będzie dostępny również w odblaskowym, zielonym kolorze.

NANOOIL SP.J.

ALJOT Sp.J.

ZASADA Sp. z o.o.

F.I.BI. SRL

Stoisko nr A-23

Stoisko nr E-2

Stoisko nr E-29

Stoisko nr D-52

Międzynarodowe Targi Rowerowe
27-29.09.2018

Jedyne kontraktacyjne targi branży rowerowej na Ukrainie 

PIVDENNIJ-EXPO
ul. Schyretska 36
Lwów, Ukraina

Targi Kielce SA
ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce
www.targikielce.pl

Organizatorzy
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Pack Bike Cap – klasyczna czapka 
rowerowa wykonana z materiału 
UPF 40l, który zapewnia ochronę 
przed promieniowaniem UV. Czapka 
posiada: elastyczny daszek, uniwer-
salny rozmiar, wewnętrzną warstwę 
pochłaniającą pot. Czapkę można 
zwinąć lub zgnieść w dłoni, daszek wraca do swojego kształtu, czapka zapewnia 
oddychalność na 100% powierzchni. Produkcja: Hiszpania.

NOWA ODSŁONA ROWERÓW CITY 
Do bogatej oferty rowerów miejskich 
dołącza nowy, klasyczny rower Ali-
cje. Gustownie dobrane komponen-
ty, dbałość o każdy szczegół dają 
wspaniały końcowy efekt. W sezonie 
2018 ten piękny rower dostępny 
będzie w dwóch modnych pastelo-
wych kolorach: mięta i bordo.

ELEKTRYCZNA E-WOLUCJA 
Sezon 2018 to w Cossacku czas 
na wprowadzenie roweru z napę-
dem elektrycznym. Lubiana wśród 
klientów geometria ramy i markowe 
komponenty to połowa sukcesu. Dru-
gą stanowi dobrze dobrana jednostka 
napędowa z niezawodną baterią. 
Całość to nowy e-bike w Cossacku.

Nowy kask z grupy urban dla miło-
śników codziennej jazdy po mieście. 
Kask Finale visor jest zabudowany 
w części potylicznej i zapewnia 
najwyższy poziom bezpieczeństwa. 
Ponadto dodatkową zaletą jest 
także szyba litemirror, dzięki której 
zapewniamy stałą ochronę oczu bez 
konieczności noszenia okularów.

TAŚMY RENOMOWANEJ FRANCUSKIEJ FIRMY 
VELOX! Biała taśma na obręcz wykonana z 100% 
bawełny. Dobra odporność na ciśnienie i wysoką 
temperaturę – sprawdza się zarówno w górach, jak 
i w płaskim terenie.
Czerwona taśma – dwustronna taśma do klejenia 
szytek, odporna na wysokie temperatury. Taśma 
dzięki zastosowaniu trzech specjalnych warstw zapewnia wyjątkową 
przyczepność. Nie wymaga oczekiwania na wyschnięcie kleju!

NOWA ODSŁONA ROWERÓW CITY 
Spełniając oczekiwania klientów, 
Cossack stworzył kolejny rower 
z przednim koszem mocowanym 
na stałe. Po sukcesie rowerów 
Genua i Livorno nowy rower 
otrzymał aluminiową ramę 
i niepowtarzalny design.

CZAS NA TREKKING 
Całkowicie odmieniona linia 
rowerów trekkingowych to pozy-
tywna zmiana dla klientów. Nowe 
aluminiowe ramy oraz starannie 
dobrany markowy osprzęt dają 
pewność i niezawodność na długie 
lata użytkowania na wymagających 
trekkingowych trasach.

MALAVI Sp. z o.o. Sp.K

COSSACK Sp. z o.o.

COSSACK Sp. z o.o.

LARIX

WERTYKAL S.C.

COSSACK Sp. z o.o.

COSSACK Sp. z o.o.

Stoisko nr C-17

Stoisko nr C-37

Stoisko nr G-1

Stoisko nr G-1

Stoisko nr C-23

Stoisko nr C-5

Stoisko nr G-1

Stoisko nr G-1

O�cjalny dostawca ekipy COFIDIS

Specjalna warstwa kleju do obręczy carbonowych
 i aluminiowych, odporna na wysokie temperatury

Specjalna warstwa kleju do wszytkich typów opon

Bawełniana przekładka zwiększająca 
przyczepność na linii obręcz-opona

Plastikowa wkładka dla łatwiejszego
centrowania opony przed przyklejeniem

SELLE MONTE GRAPPA prezentuje wspaniały, 
nowy model – „ALTHEA” unisex do zastosowa-
nia w E-BIKE i C-Bike. Osłona antypoślizgowa, 
która ułatwia pedałowanie, zapewnia maksymal-
ny komfort i stabilność. Siodło wysokiej jakości 
może być wyposażone w tylne, czerwone 
światło LED. Siodło wykonano ręczne.100% 
wykonane we Włoszech. Code 6000
www.sellemontegrappa.com

SELLE MONTE GRAPPA SRL
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MTB 
Dotychczas Cossack znany był z rowe-
rów miejskich, ale zasięg dystrybucji 
i zróżnicowany teren zobowiązują do 
dalszego rozwoju. W sezonie 2018 
dostępnych będzie kilka modeli 
MTB 26”, 27,5” i 29”, wszystkie na 
aluminiowych ramach z osprzętem 
Shimano, Tektro i Suntour.

Model DYNAMIC z pięcioma palcami 
wykorzystywany do jazdy na rowerze.  
Górna część wykonana z bardzo 
lekkiej siatki  z akrylowym wyście-
łaniem frotte na kciuku. Od strony 
dłoni wykonana ze skóry syntetycznej 
z anatomicznie ukształtowanymi 
wkładkami żelowymi. 

Rowerek biegowy MILLY MALLY DUSTY 
występuje na 10- i 12-calowych kołach. 
Odpowiedni dla dwulatka, trzy-, a nawet 
czterolatka, regulacja kierownicy i sio-
dełka pozwoli optymalnie dopasować 
wysokość do wzrostu i wieku dziecka. 
Zalety DUSTY: wymusza utrzymanie pro-
stej postawy, ćwiczy orientację, trenuje 
równowagę, pompowane koła.

Taiwan Trade Center Warsaw jest polskim oddziałem Tajwańskiej Rady Rozwoju 
Handlu Zagranicznego (TAITRA) http://warsaw.taiwantrade.com.tw, najważniejszej 
niedochodowej organizacji promującej handel na Tajwanie. Współfinansowana 
przez rząd, stowarzyszenia branżowe i organizacje handlowe, TAITRA pomaga 
przedsiębiorstwom i producentom z Tajwanu w rozwijaniu działalności na rynkach 
zagranicznych. Biuro TAITRA w Polsce oferuje różne formy kontaktu z tajwańskimi 
firmami, np. zapytania produktowe, wideokonferencje online, spotkania B2B oraz 
udział w targach branżowych na Tajwanie.

CRAFT STORM BIB TIGHTS to idealne rozwiązanie 
na rowerową jazdę podczas zimnych warunków. 
Wykonane zostały z ciepłego materiału o wysokich 
właściwościach termoregulujących. Dodatkowo przed 
wiatrem i deszczem chroni membrana WINDBLOCK 
VENTAIR X WIND. Wykonana z 3 warstw wkładka 
INFINITY C2 PAD znakomicie pracuje podczas jazdy, 
tworząc tym samym system anti-shock, który ma na 
celu pochłanianie wstrząsów. 

Overfly Grace to piękny i niebanalny 
rower. Dedykowany jest kobietom 
w każdym wieku, które lubią rzeczy 
piękne i uniwersalne. Elegancki 
styl i niska rama w połączeniu ze 
świetnym zasięgiem i krótkim cza-
sem ładowania sprawiają, że rower 
staje się wymarzonym środkiem 
transportu w mieście.

Albedo100 Permanentny i Bezbarwny to 
innowacyjny spray odblaskowy, który zwiększa 
bezpieczeństwo po zmroku. Pokryj nim ramę rowe-
ru, buty do biegania lub wózek dziecięcy, aby być 
widocznym wyłącznie w chwili działania świtała 
zewnętrznego, np. lampy samochodu. W dzień 
spray Albedo100 jest niewidoczny.

Rama E-Bike 27.5”, materiał: 
stop aluminium 6061, stożkowa 
główka ramy ze zintegrowany-
mi łożyskami: 1-1/8” x 1.5”, 
kompatybilna z Shimano System 
E-6000, akumulator ulokowany 
na dolnej rurze, kod: DLFM002-
27.5483

COSSACK Sp. z o.o.

POLEDNIK s.r.o.

PM INVESTMENT GROUP Sp. z o.o.

TAJWAŃSKA RADA ROZWOJU HANDLU 
ZAGRANICZNEGO (TAITRA)

SPORT TEAM Sp. z o.o.

ELMARK

KOMPRANET.PL

ASIA BICYCLE TRADING COMPANY

Stoisko nr G-1

Stoisko nr D-72

Stoisko nr D-65

Stoisko nr D-37

Stoisko nr E-18

Stoisko nr A-22

Stoisko nr A-3

Stoisko nr D-12



DOŁĄCZ DO
HYBRYDOWEJ
REWOLUCJI

OVERFLY

WARRIOR

SILNIK 
250W 

BATERIA 
13Ah Li-ion, 

36V Samsung 

ZASIĘG
80-90km

CZAS 
ŁADOWANIA  

4-6h

PRĘDKOŚĆ 
MAX. 

25km/h

WSPOMAGANIE
5 stopni

HALA A (PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM) / OVERFLYBIKE.PL
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Model: BCA-005
Uchwyt na butelki montowany na siodło – 1 lub 2 
pojemniki; materiał: aluminium 
opcja wykończenia: anodowana czarna, 
anodowana – inne kolory dostępne na życzenie 
w zależności od minimalnej liczby zamówionych 
produktów. Również można montować do GoPro, 
na wspornikach podsiodłowych GoPro.  
Całkowita waga produktu: 61g / sztuka.

SATORI UP2 PLUS – domeną jest 
szybkość i trwałość. Najbardziej 
wyrafinowana konstrukcja mostka 
dla nadchodzącej generacji e-Bike 
rozwijającej prędkość 45 km/h. 
Pełny asortyment produktów 
na stronie internetowej www.
satoribike.com.

PaPaSeat został wymyślony przez grupkę młodych 
i otwartych na świat matek i ojców, 
którzy kochali jazdę na rowerze, ale 
czuli się ograniczeni przez niepo-
ręczne siodełka dla dzieci. Dzięki 
PaPaSeat będziesz mógł jechać 
w dowolne miejsce na rowerze 
zabierając dziecko. Każda podróż to 
nowe, cenne doświadczenia. 

XHS-16 – dekiel łożysk sterów 
wykonany w technologii CNC. 
Materiały: Stop 6061 nasadka, stop 
7075 – śruba z kutego aluminium. 
Specyfikacja: nasadka Ø31.8 mm + 
M6 * śruba 30 mm. Wykończenie: 
czarne. Cechy 2 szt. magnesów dla 
łatwiejszej wymiany nakładki.

Pedał CK-UB2RH FPC 
Łuski ryżu - zrównoważone rozwiązanie 
w celu ograniczenia zanieczyszczeń 
i uzależnienia od przemysłu petroche-
micznego. Zaprojektowane ergono-
micznie, rowki i grzbiety zapewniają 
dodatkową funkcję antypoślizgową. 
Zgodne z normą ISO 4120-8, spełniają 
wymagania UE REACH / SVHC.

Nasze okulary – wyjątkowo lekka konstruk-
cja zapewnia większą elastyczność i do-
pasowanie. Miękkie końcówki zmniejszają 
poślizg. Soczewki chronią w 100% oczy 
przed szkodliwym promieniowaniem UVA, 
UVB czy UVC. Odporne na rozbicie i ude-
rzenie. Wszystkie nasze produkty powstały 
w zgodzie ze standardem amerykańskim, 
europejskim CE i austriackimi wymogami.

Zasady - bez zahamowań. Nowa koncepcja koła rowerowego przyszło-
ści. Uniwheel wyznacza styl w obszarze zestawów kół rowerowych. 
Teny Rim Uinwheel – zestaw kół ma 
pięć wyróżników: trwałość i wytrzyma-
łość, wielobarwność, styl, dopasowa-
nie do użytkownika, radość z jazdy. 
Chcesz zbudować niepowtarzalny 
street-style – wystarczy, że sięgniesz 
po Teny Rim Uinwheel. 

BEV INT’L CORP.

HSIN LUNG ACCESSORIES CO., LTD.

MEGA PRODUCTIONS CO., LTD.

XON LTD.

CKC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD.

MAY & JAY CO., LTD.

TENY RIM ENTERPRISE CO., LTD. 

DINO BIKES SPA

Stoisko nr D-41

Stoisko nr D-42

Stoisko nr D-11

Stoisko nr D-8

Stoisko nr D-38

Stoisko nr D-39

Stoisko nr D-31

Stoisko nr D-50

303U Urban Crossover 
Dino Engineering Hi-Ten, ze zintegrowa-
nym błotnikiem i łożyskowanymi kołami 
o dużej średnicy 1 x 1 / 8”, widelcami, 
dmuchanymi sportowymi oponami oraz 
zintegrowaną antypoślizgową matą pod 
nogi. Nowoczesny, prosty styl we fluore-
scencyjnych kolorach. Uniwersalny model 
dla początkujących sportowców i nie tylko.

http://www.satoribike.com/
http://www.satoribike.com/
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Naturalne odżywki dla sportowców 
BYE już w Polsce. Oferujemy produkty 
bazujące na naturalnych składnikach, 
opracowane w celu poprawy osiągnięć 
sportowych. Nie zostały one wytworzone 
w laboratoriach, ale pochodzą z lasów, 
pól i naturalnych upraw! Chcesz się 
przekonać? Zapraszamy na bezpłatną 
degustację.

Wheeler Protron 3.9 29er - uniwersal-
ny i wszechstronny rower MTB.W se-
rii tej odnajdziemy niedrogie modele 
z tzw. entry–level, które sprawdzą się 
w codziennych dojazdach do pracy 
czy szkoły, jak i sportowe ambitne 
modele z karbonową ramą i wysokiej 
klasy osprzętem, stworzone dla bar-
dzo wymagających rowerzystów.

SAVENO ROAD CLASSIC DISC LDS – dla kobiet wymagających - łączy 
w sobie duży komfort jazdy z funkcjonalnością.  Idealna propozycja dla 
wszystkich, którzy cenią sobie komfort 
i wygodę. Dobrane komponenty ( Shimano 
DEORE M592-9S, hamulce hydraulicz-
ne Shimano BR-M315, Sr-Suntour, SF14-
-NEX DS HLO ) pozwolą cieszyć się z jazdy 
podczas pokonywania wielu kilometrów jak 
i podczas krótkich przejażdżek.

Tarcza ZENO Reaction Floating Rotor jest 
odpowiedzią na potrzeby kolarzy o agre-
sywnym stylu jazdy. Dzięki wyjątkowej 
strukturze, ZENO oferuje wiele korzyści: 
wydajny moment, lepszą funkcję tarczy 
pływającej, mniejszą podatność na 
uszkodzenia przy podwyższonej tempe-
raturze, wyjątkowo niską masę. Dostępne 
wielkości: 160, 180, 203 mm.

Hamulec tarczowy Speed   Clip firmy ZENO. 
Zapewnia rowerzyście zupełnie nowy wybór 
hamulców tarczowych. Łatwe w utrzyma-
niu, zapewniają precyzyjne sterowanie 
siłą hamowania oraz dodatkowe cechy: 
korpus z kutego aluminium, łatwa wymiana 
klocków hamulcowych, proste w obsłudze, 
precyzyjna siła zacisku. W zestawach 
z klockami ZENO seimi-metalic.

Klocki hamulcowe SuperCool of ZENO oferują właściwa 
konstrukcję dla efektywnego chłodzenia i skład, który 
utrzymuje układ hamulcowy w odpowiednim zakresie 
temperatur. Wszystko dla bezpieczeństwa i niezawod-
nej mocy hamowania. Klocki hamulcowe Supercool 
zwiększają wymianę ciepła do 45%. SuperCool Pads 
firmy ZENO są dostępne dla większości popularnych 
hamulców dostępnych na rynku.

DIAMONDBACK BMX AMPT – rower 
dla miłośników ulicznych rozgrywek 
oraz walka na pokaz skompliko-
wanych trików - po prostu - to 
zero zasad w „siodle”,  liczy sie 
tylko i wyłącznie czysta zabawa. 
Zaprojektowany został z wielką 
dbałością o szczegóły. Grawitacja 
nie ma szans.

SHOCKBLAZE SKIN 160 ELITE to no-
wość w stajni włoskiej marki z grupy 
ENDURO. Model ten łączy nowocze-
sny design, doskonałą jakość oraz 
to co jest najważniejsze w tej grupie 
innowacyjny system zawieszenia.  
Jest to model dla tych których kręci 
mocno ciągły wzrost adrenaliny, 
zakręty oraz wysokie skoki.

BYE! POLSKA

ZENO BICYCLE COMPONENT CO., LTD

WHEELER POLSKA SP. Z O.O.

SAVENO 

ZENO BICYCLE COMPONENT CO., LTD

ZENO BICYCLE COMPONENT CO., LTD

DIAMONDBACK (dystrybutor na Polskę: 
POLBIKE Juliusz Kabath)

SHOCKBLAZE (dystrybutor na Polskę: 
POLBIKE Juliusz Kabath

Stoisko nr C-27

Stoisko nr D-58

Stoisko nr A-1, A-21

Stoisko nr E-28

Stoisko nr D-58

Stoisko nr D-58

Stoisko nr E-14

Stoisko nr E-28
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NAZWA FIRMY, MIASTO, KRAJ STOISKO

7 Anna Sp. z o.o. Sp.k., Gdańsk, Polska/Poland D-63

ABS Serwis Sp. z o.o., Lublin, Polska/Poland A-37

ABUS POLSKA Sp. z o.o., Święcice, Polska/Poland C-29

ACCS Sp. z o.o., Blizne Łaszczyńskiego, Polska/Poland D-71

ADVANCED SPORTS GmbH (FUJI Bike), Mutlangen, Niemcy/Germany E-26

Aktywniacy - okulary p-słoneczne, Wrocław Polska/Poland A-8

ALJOT Sp.J., Solec Kujawski, Polska/Poland E-2

ALMOT Sp.k., Złotniki Kujawskie, Polska/Poland F-17

ALPIN BIKE, Głubczyce, Polska/Poland E-44

AMIGO-BIKE, Mikołów, Polska/Poland F-8

AMP SOURCE Sp. z o.o. Sp.k., Częstochowa, Polska/Poland E-23

ANGRE, Poznań, Polska/Poland D-15

APG CO. Sp.j., Białystok, Polska/Poland G-9

ARKUS & ROMET GROUP Sp. z o.o.,  Dębica, Polska/Poland F-4

ART&BIKES, Toruń, Polska/Poland F-1

ARTPOL PPH, Częstochowa, Polska/Poland D-1

ASIA BICYCLE TRADING COMPANY, Taichung Tajwan/Taiwan D-12

ASPERIA GROUP Sp. z o.o., Gliwice, Polska/Poland G-31

ASPIRE SPORTS s.r.o., Brno, Czechy/Czech Republic C-8

ASSOS EUROPE GmbH & Co.KG, Darmstadt Niemcy/Germany A-17

AXER SPORT POLSKA, Kraków, Polska/Poland F-24

BABAALI GmbH, Duisburg, Niemcy/Germany D-82

BAKOSPORT Sp. z o.o., Warszawa Polska/Poland C-32

BAVARIAN STRONG BIKES, München Niemcy/Germany C-41

BB LEISGER INTERNATIONAL GmbH, Wendeburg Niemcy/Germany G-23

BBF BIKE GmbH,  Dahlwitz-Hoppegarten Niemcy/Germany F-15

BEMATRIX SRL A SOCIO UNICO Desenzano Włochy/Italy D-44

BEV INT’L CORP Taichung Tachia Tajwan/Taiwan D-41

BIBAL DISTRIBUTION  Tarnowskie Góry Polska/Poland D-59

BICISPORT Rzym Włochy/Italy A-14

BICYKLON S.C. Zaczernie Polska/Poland G-7

BIKE MARATON  Polska/Poland teren  
zewnętrzny

Bike2B.pl Wyjazdy Rowerowe  Polska/Poland G-4

bikeBoard- magazyn rowerowy Kraków Polska/Poland E-1

BIKELAND Sp. z o.o. Sp.k. Sochaczew Polska/Poland F-27

BIKELINE Warszawa Polska/Poland F-21

BIKEMAN  Warszawa Polska/Poland E-19

BIKERSHOP Sp. z o.o. S.k.,  Kraków, Polska/Poland E-15

BO WELL INDUSTRY CO., LTD.   Changhua City Tajwan/Taiwan D-75

BP LUMEN Upice Czechy/Czech Republic G-25

BRAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bydgoszcz Polska/Poland G-19

BRUBECK Zduńska Wola Polska/Poland F-11

Büchel GmbH & Co. Fahrzeugteilefabrik KG Fulda Niemcy/Germany C-11

BYE! POLSKA Kielce Polska/Poland C-27

CHANGZHOU SIMON IMP. EXP. CO. LTD. Changzhou Chiny/China D-33

CICLOTURISMO  Rzym Włochy/Italy A-14

CKC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO. LTD. Chang Hua Tajwan/
Taiwan

D-38

CONSORZIO TERRABICI BY EMILIA ROMAGNA Rimini Włochy/Italy D-51

CONTEST P.P.H.U. Żarki Letnisko Polska/Poland E-17

COSSACK Sp. z o.o. Nowogród Bobrzański Polska/Poland G-1

DAINESE SPA Molvena Włochy/Italy D-17

DAWSTAR-OLESNO Stare Olesno Polska/Poland C-4

DEA Pubblicità Srl Rzym Włochy/Italy A-14

DELTA SPORT  Sochaczew Polska/Poland F-26

DELTA SPORT WRONA Sp.j. Siedlce Polska/Poland D-14

DEMA SENICA A.S. Senica Słowacja/Slovakia C-19

Diamondback (dystrybutor na Polskę: POLBIKE Juliusz Kabath, War-
szawa) Warszawa Polska/Poland E-14
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DINO BIKES SPA Borgo San Dalmazzo Włochy/Italy D-50

DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Wrocław Polska/Poland A-63

DT4YOU / DT SWISS Oborniki Polska/Poland C-46

ECOBIKE  Wrocław Polska/Poland G-8

ELECTRIC BIKE ACTION MAGAZINE  Czechy/Czech Republic A-2

ELMARK Raszyn Polska/Poland A-22

ENDURA LTD Livingston Wielka Brytania/Great Britain G-26

EURO BIKE PRODUCTS Poznań Polska/Poland G-29

EXPAND Malbork Polska/Poland G-28

EXPOTIME Rozzano Włochy/Italy C-51

EXTREME BIKE Katowice Polska/Poland D-3

F.I.B.I. SRL Cerveteri Włochy/Italy D-52

FIRMA BURGHARDT Sp.j. Ostrów Wielkopolski Polska/Poland F-14

Fitchoice.eu Sp. z o.o. Kraków Polska/Poland D-18

FRUGAL elektryczne pojazdy Wrocław Polska/Poland A-4

FX SPORT Sp. z o.o. Jelenia Góra Polska/Poland D-36

GEOBIKE Sp. z o.o. Szczecin Polska/Poland D-62

GIST ITALIA SRL Riese Pio X Włochy/Italy D-43

GMINA DUKLA Dukla Polska/Poland A-70

GO RIDE SERWIS Kraków Polska/Poland A-18

GREENLAND GROUP Sp. z o.o.  Mikołów Polska/Poland E-11

GREGORIO FH Ustroń Polska/Poland C-31

GROMAL  Iława Polska/Poland G-3

HARFA-HARRYSON Wrocław Polska/Poland D-45, D-68

HEBEI GUANGFENG BICYCLE COMPANY LIMITED Hebei Chiny/China D-61

HEBEI HENGCHI BICYCLE PARTS GROUP CO. LTD. Hebei Chiny/China D-21

Herrmans (agent i dystrybutor w Polsce: POLBIKE Juliusz Kabath, War-
szawa) Jakobstad/Pietarsaari Finlandia/Finland

E-12

HSE COMPANY Warszawa Polska/Poland E-25

HSIN LUNG ACCESSORIES CO. LTD. Hsinchu Hsien Tajwan/Taiwan D-42

HUSARIA ROWERY Frączków Polska/Poland D-49

IBOMBO Leszno Polska/Poland D-34

ITALBIKE Warszawa Polska/Poland F-5

J.R. MOTOR-SERVICES G.B. Sp. z o.o. Sopot Polska/Poland G-11

K.T.J. KOLOR Sp. z o.o. Sieradz Polska/Poland F-12

KCRAFT CO., LTD.   Taichung City Tajwan/Taiwan D-76

KOEXIMPO spol.s.r.o. Cesky Tesin Czechy/Czech Republic D-2

KOMPRANET.PL Pruszcz Gdański Polska/Poland A-3

KROSS S.A. Przasnysz Polska/Poland E-5

KTM  E-16

LANG & CHARUCKI Sp. z o.o. Wrocław Polska/Poland D-68

LARIX Bielsko-Biała Polska/Poland C-23

LEADER Warszawa Polska/Poland E-25

LEMONBIKE.EU Kleszczów Polska/Poland C-49

LOTTO POLAND BIKE MARATHON Warszawa Polska/Poland D-69

M&W Bike Investment Sp. z o.o. Częstochowa Polska/Poland E-7

MACTRONIC Sp. z o.o.Sp.K. Wrocław Polska/Poland E-42

Magazyn Bike  Polska/Poland A-43

MAJDLLER Jan Majchrowski Wieluń Polska/Poland D-16, D-35

MALAVI Sp. z o.o. Sp.K. Warszawa Polska/Poland C-37

MANDELLI SPA Carate Brianza Włochy/Italy C-12

markARTUR Lublin Polska/Poland D-67

MARTOMBIKE Poznań Polska/Poland C-14

MAY&JAY CO. LTD. Tainan Tajwan/Taiwan D-39

MAZOVIA MTB MARATHON  Polska/Poland D-91

MCM CAR TRAVELS  Wrocław Polska/Poland D-66

MEGA PRODUCTIONS CO. LTD. New Taipei City Tajwan/Taiwan D-11

MELONE DESIGN Inowrocław Polska/Poland A-60

MERIDA POLSKA Sp. z o.o. Zabrze Polska/Poland C-35
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NAZWA FIRMY, MIASTO, KRAJ STOISKO

MESSINGSCHLAGER GmbH & Co. KG  Baunach Niemcy/Germany C-15

MIDEX Sp. z o.o. Kraków Polska/Poland A-16

Miesięcznik POZNAJ ŚWIAT Gdańsk Polska/Poland C-16

MONTERIA Przasnysz Polska/Poland G-14

MOSKWA Łajski Polska/Poland G-27

MOTOR-LAND Sp.j. Warszawa Polska/Poland D-83, D-84

MOYON INTERNATIONAL CO. LTD. Changhua Tajwan/Taiwan C-28

MTB KIELCE Kielce Polska/Poland A-36

MTB MAGAZINE Rzym Włochy/Italy A-14

MTC TEXTILE CO. LTD. Chang Hua County Tajwan/Taiwan D-9

NANOOIL Sp.j. Chrzanów Polska/Poland A-23

NECO TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD.  Taichung City Tajwan/Taiwan D-86

NINGBO SHENGLU BICYCLE CO. LTD. Ningbo Chiny/China D-88

NORTHTEC Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice Polska/Poland D-46

OGUMIENIE CST S.C. Zabrze Polska/Poland C-36

OGUMIENIE DELI TIRE www.delitire.pl Wrzosowa Polska/Poland E-3

PASHLEY.PL Warszawa Polska/Poland A-55

PM INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Sp.k. Karczew Polska/Poland D-65

PM SPORT Sp.j. Warszawa Polska/Poland A-19

POLEDNIK s.r.o. Frydek-Mistek Czechy/Czech Republic D-72

POLKA BIKES Sp. z o.o. Izabelin Polska/Poland C-24

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK Warszawa Pol-

ska/Poland
D-85

POLSPORT GROUP Sp. z o.o. Częstochowa Polska/Poland E-27

POPAL FIETSEN NEDERLAND B.V. Utrecht Holandia/The Netherlands D-64

PORĘBA FHU Kraków Polska/Poland F-25

PREDMAN s.c. Kraków Polska/Poland G-6A

PRO SPORT Opole Polska/Poland D-7

PRO-BIKE Sp.j. Jelenia Góra Polska/Poland G-22

PROJEKT VR  Polska/Poland A-48

PROSTAF Sp.j. Poznań Polska/Poland A-62

Przedsiębiorstwo HN Chwaszczyno Polska/Poland C-26

PSNP Sp. z o.o. Łuków Polska/Poland G-21

PUKY GmbH  Niemcy/Germany E-9

QUESTSPORT Jelenia Góra Polska/Poland A-64

RALEIGH  (dystrybutor na Polskę: POLBIKE Juliusz Kabath) Warszawa 
Polska/Poland

E-14

RAZOR Warszawa Polska/Poland A-28

RODRIGO IND. CORP. Taipei Tajwan/Taiwan D-78

ROJAX PHU  Rzeszów Polska/Poland A-34

RONDO Sp. z o.o. Żywiec Polska/Poland C-50

ROSWHEEL POLSKA  Kalisz Polska/Poland D-47

ROW-BEST II Chorzów Polska/Poland G-15

ROWER + SPORT Bierawa Polska/Poland E-27A

ROWERLAND Oświęcim Polska/Poland G-12

RUN TO BIKE Sp. z o.o. Warszawa Polska/Poland D-6

RUNSPORT s.c. Tarnów Polska/Poland C-43

SAIKO Złotkowo Polska/Poland C-21

SAVENO – polska marka rowerowa POLBIKE Juliusz Kabath Warszawa 

Polska/Poland
E-28

SCOTT Sportech Poland Sp. z o.o. Otwock Polska/Poland E-47

SELLE MONTE GRAPPA SRL Ramon Di Loria Włochy/Italy C-17

SEVEN POLSKA s.c. Poznań Polska/Poland E-21

SG TRADE Czarnków Polska/Poland A-5

Shimano Polska Bicycle Parts Sp. z o.o. Żerniki Polska/Poland C-42, C-44

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

szawa) Warszawa Polska/Poland
E-28

SHOWA INDUSTRIAL Sp. z o.o. Poznań Polska/Poland F-18

SHUN SHING BICYCLE CO. LTD. Taichung City Tajwan/Taiwan D-55

NAZWA FIRMY, MIASTO, KRAJ STOISKO

SHUZ TUNG MACHINERY IND. CO. LTD. Taichung Tajwan/Taiwan D-77

SILVINI Zdiby Czechy/Czech Republic D-4

SIMPLA s.c. Nysa Polska/Poland E-6

SKILLEDBIKE Sp. z o.o. Podegrodzie Polska/Poland F-19

SOLEHRE BROTHERS INDUSTRIES Sialkot Pakistan/Pakistan C-47

SPEEDER Murowana Goślina Polska/Poland E-45

SPOKEY Sp. z o.o. Katowice Polska/Poland F-2

SPORT PEŁEN PASJI Ruda Śląska Polska/Poland D-89

SPORT TEAM Sp. z o.o. Kraków Polska/Poland E-18

SPORTIMPEX PPHU Warszawa Polska/Poland D-48

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IM. H. DERDOWSKIEGO Chojnice Polska/

Poland
F-6

STEVENS BIKES (dystrybutor na Polskę: Ski System sp. z o.o.) Poznań 

Polska/Poland
D-73

SUN BABY  Piła Polska/Poland C-25

SUPEREXPO.COM Sp. z o.o. Poznań Polska/Poland D-26

SWINGWAY Kołobrzeg Polska/Poland A-65

SZOSA Magazyn Pasjonatów Kolarstwa Wrocław Polska/Poland F-16

TAIWAN EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT COUNCIL Taipei Tajwan/

Taiwan
D-37

TENY RIM ENTERPRISE CO. LTD. Tainan Tajwan/Taiwan D-31

TIANJIN ARISE BIKE CO. LTD. Tianjin Chiny/China D-27

TOKEN Kraków Polska/Poland A-69

TOTAL SPORT Sp. z o.o. Poznań Polska/Poland G-2

Total-Care Group Sp. z o. o.  Dąbrowa Górnicza Polska/Poland D-19

TRANS-ROWER  Zdziarzec Polska/Poland C-39

TREND COMPANY Sp. z o.o. Sochaczew Polska/Poland D-56

TRYBECO Sp. z o.o. Łódź Polska/Poland A-35

UNIBIKE Sp.j. Bydgoszcz Polska/Poland F-28

VAUDE Tettnang Niemcy/Germany F-7

VELO ENT. CO., LTD.          Taiching Tajwan/Taiwan D-53

VELO Sp. z o.o. Gliwice Polska/Poland
F-22, F-23, 

G-16

Velonews.pl  Polska/Poland C-34

VELOPROFIT Jastrzębie-Zdrój Polska/Poland D-92

VENTO CO. Wrocław Polska/Poland A-9

VINCERE  Warszawa Polska/Poland F-21

VUELTA BULGARIA Ltd  Russe Bułgaria/Bulgaria E-24

WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW  Polska/Poland G-17

WERTYKAL S.C. Zabierzów Polska/Poland C-5

WHEEL GIANT INC.            Changhua City Tajwan/Taiwan D-87

WHEELER POLSKA SP. Z O.O. Majdan Polska/Poland A-1, A-21

WINORA-STAIGER GmbH  Sennfeld Niemcy/Germany E-8

wRower.pl - Rowery od A do Z Wrocław Polska/Poland E-32

www.bikeWorld.pl Gdynia Polska/Poland E-4

Wydawnictwo GRABEK MEDIA. Sp. z o. o. MAGAZYN ROWEROWY 

Czasopismo ludzi aktywnych Białystok Polska/Poland
E-31

XIAMEN APEX TECHNOLOGY CO. LTD. Xiamen Chiny/China C-7

XIAMEN HONGJI WEIYE INDUSTRIAL CO. LTD. Xiamen Chiny/China D-32

XON LTD. Taoyuan City Tajwan/Taiwan D-8

YEDOO Praga Czechy/Czech Republic C-18

YOTA Sp. z o.o. Katowice Polska/Poland C-9

YOUN LIVE  Tajwan/Taiwan A-42

ZASADA Sp. z o.o. Wieluń Polska/Poland E-29

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG  Köln Niemcy/Germany E-43

ZENO BICYCLE COMPONENT CO. LTD. Chang-Hua Tajwan/Taiwan D-58

ZERO WIND Łajski Polska/Poland G-27

ZIPP SKUTERY Sp. z o. o.   Przasnysz Polska/Poland G-14

ZONG YU INDUSTRY CO. LTD.  Tajwan/Taiwan D-58
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M A P A  T A R G Ó W

Plan terenów targowych Kielce Bike-Expo
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WARSZAWA

Katowice

Lublin

Łódź

Radom

RzeszówKraków

Kielce

Dla podróżujących samochodem

Bezpośredni zjazd z obwodnicy Kielc. Targi Kielce ulokowane są 
na skrzyżowaniu 2 głównych dróg: drogi ekspresowej S7 i drogi 
krajowej 74.
Ulice w Kielcach oraz obwodnica są oznakowane drogowskazami 
kierującymi do Targów Kielce, które doprowadzą do terenów targo-
wych i parkingów najkrótszą trasą.

P R A K T Y C Z N E  I N F O R M A C J E  D L A  O D W I E D Z A J Ą C Y C H  T A R G I  K I E L C E  B I K E - E X P O  2 0 1 7

Dla podróżujących samolotem

Aż 7 międzynarodowych lotnisk znajduje się wokół Targów Kielce, w promieniu 
180 km. Najbliższe lotnisko jest w Radomiu.

Sprawdź połączenia z lotniska w Radomiu
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PARKING DLA ZWIEDZAJĄCYCH: 
Bezpośrednio obok Targów Kielce istnieje wiele możliwości parko-
wania:
- parking wielopoziomowy przy Terminalu Zachodnim,
- miejsca parkingowe wokół terenów targowych – zarówno przy 
Terminalu Wschodnim, jak i Zachodnim.
Ceny biletów parkingowych:
- samochody osobowe 15 zł
- autobusy 20 zł

KOORDYNATY GPS:
50° 53’ 56,47’’ N
20° 35’ 20,57’’ E 

ADRES:
TARGI KIELCE S.A.
Zakładowa 1, 
25-672 Kielce

180 km
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Dla podróżujących  
komunikacją miejską

Jeśli jesteś już w mieście, możesz dotrzeć do Targów 
Kielce za pośrednictwem transportu publicznego: 
autobusami MPK - linie: 
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 

Hala A: rowerowa strefa testowa
Hala B: Bike Maraton 23.09.2017
Hale A,C,D,E,F,G: Targi Kielce BIKE-EXPO

P R A K T Y C Z N E  I N F O R M A C J E  D L A  O D W I E D Z A J Ą C Y C H  T A R G I  K I E L C E  B I K E - E X P O  2 0 1 7

Dla podróżujących 
pociągiem lub autobusem 

Kielce są bardzo dobrze skomunikowane ze 
wszystkimi najważniejszymi miastami w Polsce. 
Dworzec kolejowy i autobusowy znajduje się 
zaledwie 10 minut jazdy samochodem (radzimy 
wziąć taksówkę) od terenów targowych.

Rozkład jazdy pociągów PKP

CENY BILETÓW WSTĘPU
Wstęp bezpłatny po rejestracji, za okazaniem 
wizytówki sklepu lub pieczątki firmowej (doty-
czy branży sportowej); rejestracja branżowych 
zwiedzających dostępna jest na stronie targów 
KIELCE BIKE-EXPO: 
www.bike-expo.targikielce.pl w zakładce  
DLA ZWIEDZAJACYCH.
W dniach: 21 i 22.09 (dzień dla branży) cena bi-
letu dla osób spoza branży: 60 zł,
w dniu 23.09 (dzień otwarty dla publiczno-
ści): 20 zł.

KATALOG TARGOWY
Cena katalogu: 40 zł 
Cena katalogu w wysyłce pocztowej po zakoń-
czeniu targów (obejmuje koszty wysyłki): 57 zł 

GODZINY OTWARCIA TARGÓW
21.09.2017: 10.00–18.00
22.09.2017: 10.00–18.00
23.09.2017: 9.00-17.00

DODATKOWE INFORMACJE
Do dyspozycji wystawców dostępne są:
bezłpatny internet WiFi
restauracje i bary szybkiej obsługi

Taxi:
ALFA, tel. 344 44 44, 668 599 622
LIDER, tel. 19 666, 345 88 88
TELE TAXI, tel. 800 400 400, 
19 191

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

TARGOM TOWARZYSZĄ
FINAŁ KONKURSU GMINA PRZYJAZNA ROWERZYSTOM 21.09.2017
KIELCE BIKE-EXPO AWARD 21.09.2017
KONFERENCJA TRIATHLONOWA TRI BIKE-EXPO 23.09.2017
BIKE MARATON 23.09.2017
SZKOLENIA BRANŻOWE (szczegółowy program na stronie www.bike-expo.pl)

http://www.bike-expo.pl/



