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TRENDY 2020

KIELCE BIKE-EXPO już od przeszło 10 lat ściągają
do Targów Kielce wielbicieli jednośladów z całego
świata. Międzynarodowe Targi Rowerowe na stałe
zadomowiły się w kalendarzu Targów i wszystkich
wielbicieli jednośladów. > str. 26

W ostatnim roku okazało się, że zmiany, na które czekaliśmy od dawna,
niepostrzeżenie weszły w życie. Rozwijają się infrastruktura i oczekiwania
klientów. Ba! Sam klient się zmienia. Większość sprzedawców informuje
nas, że coraz częściej w sklepach pojawiają się całkiem nowe w światku
osoby, a grono użytkowników rowerów się poszerza. > str. 4

D

la targów KIELCE BIKE-EXPO to wyjątkowy rok.
Minęło 10 lat, odkąd zdecydowaliśmy się zaprosić przedstawicieli branży rowerowej do Targów
Kielce, i ani przez chwilę nie żałowaliśmy tej decyzji.
To dekada spotkań ze wspaniałymi ludźmi: przedsiębiorcami, sportowcami i miłośnikami aktywnego
spędzania wolnego czasu. Byłem, co prawda, nieco starszy niż BIKE, gdy z sukcesem brałem udział
w pierwszych wyścigach kolarskich, jednak mam
wrażenie, że ten szczęśliwy jedenastolatek żyje we
mnie do dziś i zachwyconymi oczami spogląda na
hale pełne najnowszych modeli jednośladów oraz
serie kasków, lampek i opon. Wiem, że nie jestem
odosobniony w swoim zachwycie, a targi niosą radość nie tylko naszym gościom, ale też, co dla mnie
ogromnie ważne, producentom, dystrybutorom
i właścicielom sklepów.
Podczas jubileuszowej edycji kieleckich targów rowerowych zdecydowanie będzie co podziwiać. Nie
zabraknie najnowszych modeli jednośladów i nowoczesnych rozwiązań. Pojawią się m.in. bezpieczne i eleganckie kaski czy superlekkie ubrania. Nie
zabraknie rowerów elektrycznych i aplikacji mobilnych. Zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia targów KIELCE BIKE-EXPO od 19 do 21 września.

T

egoroczna edycja targów KIELCE BIKE-EXPO to impreza szczególna, bo jubileuszowa. Już od dekady co roku nasza branża spotyka
się na targach w Kielcach. To czas nie tylko na prezentację nowości
i tego, co mają do zaoferowania firmy na rok 2020, ale czas na podsumowanie ostatnich 12 miesięcy.

Sezon pod względem sprzedaży nie był niestety tak udany jak poprzedni, ale Polska pozostaje nadal jednym z największych producentów
rowerów w Europie. Możemy się pochwalić dwiema ogromnymi inwestycjami. Jedna to uruchomienie fabryki ram carbonowych, a druga to
otwarcie zakładu produkcyjnego ram aluminiowych o zdolnościach
produkcyjnych do 400 tys. sztuk rocznie.
Warto też wspomnieć o powstałym ostatnio ośrodku badań i certyfikacji dla naszej branży.
Działania te wpisują się w europejskie trendy odradzania produkcji ram
i części rowerowych w Europie. Mam nadzieję, że taki trend zostanie
zachowany w kolejnych latach. Według danych statystycznych branża
rowerowa w Europie w 900 firmach (głównie małej i średniej wielkości) zatrudnia ok. 105 tys. ludzi!
Cieszymy się, że zaczyna wzrastać zainteresowanie rowerami elektrycznymi w Polsce. Jeszcze nie jest ono masowe, ale bardzo zauważalne.
Wszystko wskazuje na to, że wiele modeli „elektryków”, które można będzie zobaczyć na naszych targach, z powodzeniem będą sprzedawały
się w sklepach w nadchodzącym sezonie.
Zapraszam do odwiedzenia X targów KIELCE BIKE-EXPO.

Krzysztof Dylewski
dr Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu Targów Kielce SA

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego
współorganizator targów KIELCE BIKE-EXPO
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CAMELBAK CHASE BIKE VEST - PIERWSZA NA RYNKU KAMIZELKA ROWEROWA!

T E M A T

Bike-Expo to wiele pozytywnych emocji
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ROWEROWA DEKADA W
KIELCE BIKE-EXPO już od przeszło 10 lat ściągają do Targów Kielce wielbicieli
jednośladów z całego świata. Międzynarodowe Targi Rowerowe na stałe zadomowiły
się w kalendarzu Targów i wszystkich wielbicieli jednośladów.
10 lat minęło jak jeden (wrześniowy) dzień…

Pierwsza edycja kieleckich targów rowerowych to 61 firm
i 2521 m2 powierzchni. Jednak pomysł organizacji targów dla
branży rowerowej w kieleckim ośrodku okazał się strzałem
w dziesiątkę i kolejna edycja zgromadziła już 119 wystawców,
którzy zajęli 5051 m2. Kolejna edycja to kolejny skok: goście
targów mieli możliwość zapoznania się z ofertą 167 wystawców. Po spektakularnym początku nastąpił okres intensywnego rozwoju targów, dopracowywania formuły wydarzenia
i zapoznania z nim jak największej liczby fanów jednośladów.
Tak doszliśmy do dziesiątej edycji i nie jest to nasze ostatnie
słowo.

Wszystkie drogi prowadzą do Kielc…

Na przestrzeni 10 lat targi KIELCE BIKE-EXPO były gospodarzem finałowych etapów maratonów kolarskich. Gościliśmy
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uczestników LOTTO Poland Bike Marathon, Bike Maraton,
Mazovia MTB Maraton czy MTB Cross Maraton. W trakcie jubileuszowej edycji nie zwalniamy tempa i jedziemy wraz z uczestnikami Bike Atelier MTB Maraton. Wypatrujcie nas na końcu
peletonu.

Gdzie przyjaźń panuje, tam wesołość z ochotą
przebywa.

Zgadzamy się z tym i chętnie przyjmujemy gości. Na przestrzeni ostatniej dekady odwiedzili nas znani i lubiani: Joanna
Jabłczyńska, Jakub Wesołowski, Maja Włoszczowska, Jolanda
Neff, Valerjan Romanovski, przedstawiciele Sejmowej Komisji
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Jakub Chryczyk, Natalia
Grzebisz, Wojtek Mazurkiewicz i Larry Zębatka. W sezonie 2019
dołączą do nich Adam Zdanowicz i Monika Alimanović. Będzie
złoty bicykl i „Cycki na rowerze”. Nie możecie tego przegapić.

Kielce Bike-Expo od lat przyciągają wielbicieli dwóch kółek. Tych małych i tych dużych.

Kieleckie targi to przekrój przez najnowsze osiągnięcia branży

Kielce Bike-Expo to nie tylko biznes, ale także sportowe emocje

Podczas targów mają miejsce pokazy i premiery najnowszych modeli.

TARGACH KIELCE
„Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał.”

Nasi wystawcy o tym wiedzą, a my wiemy, że oni wiedzą. Dlatego
w 2017 roku odświeżyliśmy konkurs dla naszych partnerów. Wtedy też pojawiła się specjalnie przygotowana na tę okoliczność statuetka Bike Award. Nie zmieniło się tylko jedno: złoto niezmiennie wędruje do najlepszych produktów.

Współpraca – to brzmi dobrze!

Dlatego sześć lat temu nawiązaliśmy współpracę z organizatorem wystąpień narodowych firm z Włoch – firmą ExpoTime.
Natomiast pięć lat temu dołączyli do nas organizator wystąpień
narodowych firm z Tajwanu oraz organizator targów Taipei Cycle
–TAITRA. Międzynarodowość zobowiązuje.

Jak mówił Piotr Strzeżysz, „Rower prowadzi cię do
miejsc, o których nie wiedziało się, że istnieją, pomaga przeżyć chwile, o których nie myślało się, że
mogą się wydarzyć”…

Takie chwile powinny stać się udziałem każdego człowieka. Zdecydowanie ułatwiają to ścieżki rowerowe. Dlatego od pięciu lat
podczas targów odbywa się finał konkursu organizowanego przez
PTTK – „Gmina Przyjazna Rowerzystom”. Tak będzie też w tym roku.

Joanna Marcjan, zastępca dyrektora Wydziału
Targów

– Jubileuszowa edycja targów to najlepszy dowód na to, że takie wydarzenia są potrzebne i że ciężka praca przynosi efekty. To
także wartość dodana w postaci miłości do jednośladów, której
nie da się uniknąć, pracując przy takiej wystawie. Jak powiedział
Mario Cipollini, mistrz świata, „rower ma duszę i jeśli go pokochasz, da ci emocje, których nigdy nie zapomnisz” – i nie mogę
się z nim nie zgodzić.

Bartłomiej Terlecki, menedżer projektu KIELCE
BIKE-EXPO

– Dziesiąta edycja targów to doskonały moment na wyrażenie wdzięczności. Za okoliczności, które sprawiły, że targi rowerowe w Kielcach stały się jednym z najważniejszych
spotkań branży, a przede wszystkim za wkład, który w organizację tej wystawy włożyli nasi wystawcy i partnerzy. Każda kolejna edycja targów to efekt naszej wspólnej drogi. Nie
zawsze łatwej, ale będącej ogromnym wyzwaniem. Doskonale obrazują to słowa Graeme Obree, dwukrotnego rekordzisty świata: „Największe obawy mam nie przed upadkiem,
a przed siedzeniem na fotelu jako 90-latek, mówiąc: żałuję,
że nie zrobiłem więcej”. n
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POWODÓW,

DLA KTÓRYCH WARTO POJAWIĆ SIĘ
NA TARGACH BIKE-EXPO

Kielecka wystawa, już od 10 lat, ściąga do Targów Kielce miłośników dwóch kółek
i aktywnego spędzania wolnego czasu. Hale targów wypełniają się jednośladami,
osprzętem i częściami, a na stoiskach pojawią się premiery rynkowe. Poniżej
prezentujemy najważniejsze powody, dla których warto wpisać wrześniowe targi na
listę absolutnych must be.

1.

Targi od lat gromadzą liderów branży. W ubiegłym roku swoją ofertę prezentowało 230 wystawców. Trzon stanowili polscy producenci: 170 firm z naszego kraju pokazało swoje produkty – od klasycznych i elektrycznych rowerów po części zamienne
i oświetlenie.

2.

Cały świat w Kielcach. BIKE-EXPO odwiedzili przedsiębiorcy z 15 krajów świata, m.in. z Niemiec, Włoch, Hiszpanii
oraz… Indii.

6.
7.

Edukacja na dwóch kółkach. Właścicielom sklepów i serwisów
rowerowych dedykowane są warsztaty oraz szkolenia branżowe.

Coaching z Kubicą. Na zajęcia coachingowe oraz szkolenia
dotyczące efektywnego prowadzenia działalności zaprasza
Jan Kubica, dyplomowany coach, mentor. Podczas spotkań przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się m.in. w jaki sposób optymalizować procesy sprzedażowe i jak rozmawiać z klientami.

3.

8.

4.

9.
10.
10a.

Kontrahenci i klienci. Dwa pierwsze dni targów przeznaczone są dla branżowych zwiedzających, podczas
trzeciego wystawę mogą zwiedzać wszyscy miłośnicy jednośladów.
Klienci liczeni w tysiącach. Wydarzenie odwiedziło blisko
7,5 tysiąca gości – właścicieli sklepów, platform sprzedażowych, serwisów rowerowych i fanów dwóch kółek.

5.

Znani i lubiani goście. Wśród zwiedzających znaleźli się
sportowcy – m.in. Rita Malinkiewicz – reprezentantka polski
MTB, Katarzyna Burek – mistrzyni Polski Enduro czy Sonia Skrzypik – mistrzyni Polski Downhill.

Learning w Akademii. Akademia Kielce BIKE-EXPO to cykl
szkoleń gwarantujący nabycie praktycznych umiejętności
technicznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych w ramach certyfikowanych szkoleń i warsztatów.
Pokaż się! Premierowe pokazy produktów zaplanowały największe marki.
Złoto dla najlepszych. BIKE AWARD to nagroda dla najlepszych produktów, przyznawana przez specjalistów w branży.

Ścigaj się na zdrowie! Bike Atelier MTB Maraton 2019
to aż 12 wyścigów. Tegoroczny maraton będzie jeszcze lepszy od poprzedniego. n

Kielce BIKE-EXPO – święto branży rowerowej już od 19 do 21 września 2019. Pierwsze dwa dni wystawy przeznaczone
są dla klientów branżowych. Ostatni dzień to święto miłośników jednośladów. Nie czekaj. Zgłoś swój udział już dziś.
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W ostatnim roku okazało się, że
zmiany, na które czekaliśmy od dawna,
niepostrzeżenie weszły w życie. Rozwijają
się infrastruktura i oczekiwania klientów.
Ba! Sam klient się zmienia. Większość
sprzedawców informuje nas, że coraz
częściej w sklepach pojawiają się
całkiem nowe w światku osoby, a grono
użytkowników rowerów się poszerza.

W

iększa specjalizacja sprzętu wymaga lepszych umiejętności komunikacyjnych. Branża radzi sobie z tym coraz lepiej
i z większą łatwością niż kiedyś potrafi dotrzeć do niezorientowanych odbiorców. Katalizatorem okazał się wymagający zaawansowanej obsługi przed- i posprzedażowej e-rowerów klient.
Segment ten dojrzewa i pojawiają się nowe generacje wspomagania oraz nowe trendy, takie jak szosówki i gravelowe rowery ze
wspomaganiem. Zresztą także w „analogowych” wersjach wspomnianych gatunków następują dalekosiężne zmiany. Szosówki
„endurance +” wypierają ze świadomości przeciętnego klienta
wyczynowe bolidy dla zawodowców, są przecież wygodniejsze
i bardziej wszechstronne, a graveling konkuruje z rowerami MTB
XC. Ewolucja kasku ruszyła z kopyta, a one same są coraz bardziej
skomplikowane i inteligentne. Technologia bezdętkowa czy stosowanie tarcz w rowerach szosowych trafia pod strzechy. Czy są
to zagrożenia, czy boostery sprzedaży? Polecamy lekturę.

Peleton na tarczach

Rowery z hamulcami tarczowymi 1 lipca 2018 r. zostały oficjalnie dopuszczone do startu we wszystkich wyścigach szosowych
pod patronatem UCI, dlatego tegoroczny sezon jest pierwszym,
w którym teamy w pełni mogły zdecydować, na jakich rowerach
będą startowali ich zawodnicy. Przyglądając się już rozegranym
wyścigom Pro-Touru, można powiedzieć, że tarcze są widoczne,
chociaż – czego należało się spodziewać – na razie nie dominują.
Wśród ekip startujących w tegorocznym Tour de France tarczówki
można było zobaczyć w rowerach aż 15 z 22 teamów startujących
w wyścigu, m.in. Trek (Trek-Segafredo), Giant (CCC), Cannondale
(EF Education First), Specialized (Bora-Hansgrohe) i (Deceuninck
Quick Step) czy Scott (Michelton-Scott). Ponadto hamulce tarczowe można było zobaczyć na rowerach BMC, BH Bikes, Ridley,
Eddy Merckx, Canyon, Willier, Lapierre i Cervelo. Jednak na rowerach z tarczami nie zawsze startowała cała drużyna, często tylko
wybrani kolarze, a nierzadko tylko na wybranych etapach. Wśród
czołowych zawodników hamulców tarczowych używają aktualny
lider rankingu UCI Julian Alaphilipe (Deceuninck – Quick–Step), Pe-
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ter Sagan (Bora–Hansgrohe), Elia Viviani (Deceuninck – Quick–Step)
czy Simon Yates (Mitchelton Scott). Faktem jest, że zawodnicy
z hamulcami tarczowymi wygrali sześć z 21 etapów TdF. Również
na naszym rodzimym Tour de Pologne rowery z hamulcami tarczowymi były widoczne, bo użyło ich aż dziewięć ekip. Hamulce
tarczowe niosą ze sobą więcej pracy dla teamowych mechaników
oraz stanowią wyzwanie logistyczne dla neutralnego serwisu, który musi teraz zmagać się z różnymi rodzajami kół. Dlatego należy
sądzić, że już w niedługiej przyszłości będziemy świadkami pierwszego wyścigu ProTour bez hamulców obręczowych. Jednak to nie
profesjonalni zawodnicy stanowią prawdziwą grupę docelową nowego systemu hamowania. Ich umiejętności są na tyle wysokie, że
poradzą sobie na każdym rodzaju hamulców. To zwykły odbiorca
najbardziej doceni zalety tarczówek, takie jak duża, a co ważniejsze – łatwa w dozowaniu siła hamowania. Cechy te występują niezależnie od warunków jazdy oraz rodzaju używanych kół, w tym
coraz popularniejszych wysokich węglowych stożków. Przeglądając kolekcje 2020 znaczących producentów rowerów szosowych,
tj. Cannondale, Giant, Lapierre, Look, Merida, Pinarello, Scott, Trek

Foto: Kramon

i Specialized, można zobaczyć wyraźny przyrost liczby modeli
z hamulcami tarczowymi względem tych klasycznych. Nadchodzący sezon będzie pierwszym, kiedy szosówki z tarczami będą
już dominować w kolekcjach. Na tarczach są wszystkie rowery
z kategorii endurance i praktycznie wszystkie nowe modele szosówek aero. Na klasycznych hamulcach pozostają już tylko wybrane
modele wyścigowe oraz rowery z najniższej półki, w których ze
względu na cenę trudno „zmieścić” tego typu system. Wraz z rowerami rozwija się również rynek komponentów, każdy z trzech
dużych producentów osprzętu (Shimano, SRAM, Campagnolo)
oferuje hamulce tarczowe praktycznie w całym zakresie kolekcji.
Wybór kompatybilnych kół również jest już bardzo duży i stale się
powiększa. Oczywiście hamulce tarczowe to nie tylko same zalety. Dla sklepów –niejednokrotnie wymagają więcej nakładu pracy
przy składaniu rowerów, a dla użytkowników – problemy znane
z rowerów MTB w postaci ocierania tarcz, piszczenia kloców czy
zapowietrzania się systemu. Jednak zalety są znacznie większe
i każdy użytkownik, który będzie miał okazję je wypróbować, już
z nich nie zrezygnuje.

e-szosówki i e-gravele

2019 to sezon, w którym rozwinęła się nowa kategorii rowerów
ze wspomaganiem. E-szosówki zaistniały w kolekcjach Bianchi,
Cannondale, Cube, Focus, Giant, Lapierre, Look KTM Orbei, Pinarello, Storck, Treka, Specialized, Williera. W większości przypadków w ofercie znalazły się przynajmniej po trzy modele,
a w Focusie czy Orbea nawet po sześć i osiem. Duża rolę w tym
„boomie” odegrało pojawienie się na rynku systemów wspomagania lepiej pasujących do charakteru roweru szosowego, tj. niemiecka Fazua Evation czy hiszpański Ebikemotion. Na rowerze
szosowym, jadącym po asfalcie, osiągnięcie i przekroczenie 25
km/h, czyli prędkości „odcięcia” wspomagania, jest łatwo osiągalne dla, dosłownie, każdego użytkownika. Oznacza to, że w odróżnieniu od rowerów miejskich, turystycznych czy MTB, rolą silnika
jest wspomaganie tylko w szczególnych momentach jazdy jak
pokonywanie podjazdów lub jazda pod wiatr. A do tego nie są
potrzebne mocne silniki projektowane z myślą o rowerach MTB
czy użytkowych. Na szosie już 100 W dodatkowej mocy jest odczuwalne jako duża pomoc. Dlatego silniki dedykowane rowerom
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szosowym wystarczy jeżeli dysponują momentem obrotowym
rzędu 40–60 Nm, a przez to są mniejsze, lżejsze i mniej energochłonne. Mniejsze zużycie energii to również mniejsze i lżejsze
akumulatory. Spośród wszystkich typów rowerów ze wspomaganiem e-szosówki są najbardziej zbliżone do swoich klasycznych
odpowiedników. Mają praktycznie taką samą geometrię i pozycję
zapewniającą porównywalną efektywność i dynamikę jazdy. Dlatego tak ważne jest zachowanie jak najniższej masy oraz możliwości instalacji klasycznego szosowego napędu w konfiguracjach
2x10/11, co umożliwiają wymienione wyżej systemy wspomagania.
Niejako obok rozwija się również linia gravelówek ze wspomaganiem. Już w tym roku można było je znaleźć w kolekcjach BH
Bikes, Cannondale czy Look. W nadchodzącym wiadomo już, że
będzie miała je również Orbea i Specialized.

Tubelessready w sklepie

Technologia bezdętkowa wyparła dętki z zaawansowanych rowerów terenowych. Zawodnicy już nie pamiętają jazdy na dętkach,
choć wożą je jeszcze na wszelki wypadek. Ekspansja postępuje, ale
rodzi się pytanie, czy jest to ułatwienie, czy utrudnienie dla sprzedawcy? Z roku na rok pojawia się w coraz tańszych rowerach. Na
przykład Giant nie sprzedaje już w ogóle rowerów z dętkami, a Trek
tylko w najtańszych rowerach wymaga uzupełnienia systemu
o opony czy obręcze. Powyżej pewnego pułapu Treki mają zainstalowane dętki tylko do celów ekspozycyjnych. Jak powiedział nam
Wojtek Kluk z częstochowskiej Fabryki Rowerów: Treki sprzedawane są z dętkami, ale w zestawie są zawory i płyn uszczelniający.
Konwersję wykonujemy po sprzedaży, więc z ekspozycją nie ma
problemu. Tubelessready robi jednak wrażenie tylko na użytkownikach świadomych. Zaproszenie na niezbędne co trzy miesiące
uzupełnienie płynu pozwala też związać ściślej klienta ze sklepem i warsztatem, co jest dla mnie wartością. W popularniejszych
cenowo segmentach jest jedną z wielu innych cech roweru i nie
stanowi o przewadze nad konkurencją. Natomiast w rowerach
szosowych, których z racji naszej specjalizacji sprzedajmy bardzo
dużo, nie jest to rozwiązanie ani popularne, ani pożądane przez
nabywców. Dawid Zgorzelski, kierownik sklepu Giant Fabryczna
w Warszawie widzi sprawę bardziej optymistycznie: Gianty przychodzą do sklepu bez dętek. Stosowany jest system Tubeless albo
Easy Ride, czyli oponodętka. Kupujący tanie rowery są zaskoczeni,
że taka technologia jest dostępna i traktują ją z otwartością. Ale
dopiero wśród nabywców rowerów droższych niż 4500 zł system
tubeless stanowi wartość dodaną. Nie mamy kłopotów z obsługą
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rowerów, ponieważ raz na kilkanaście sztuk trafia się egzemplarz,
w którym trzeba poprawić szczelność. Pozostałe trzymają ciśnienie bez dętki i nie ma kłopotu z ekspozycją. Owszem trzeba je raz
na kilka dni dopompować, ale nie jest to uciążliwy zabieg. Mleczko
ma gwarancję na osiem miesięcy i wlewamy je dopiero po sprzedaży, co zajmuje dosłownie kilka chwil.
Wygląda na to, że choć przewagi tubelessa dla doświadczonych
i często jeżdżących kolarzy są istotne, w tańszych rowerach zacierają się. Także większa trudność obsługi wymaga dopracowania,
choć dobry sklep może wykorzystać ją dla swoich korzyści.

Trasy i ścieżki

Ostatni rok przyniósł gigantyczną zmianę warunków do jazdy rowerem. Po pierwsze w Polsce w raptownym tempie poprawiono
nawierzchnię dróg o małym natężeniu ruchu. Przybyło także specjalnych turystycznych tras rowerowych o nawierzchni asfaltowej.
Wzmaga to zainteresowanie rowerem szosowym. Dla początkującego kolarza, który przecież z rzadka porusza się w terenie jest wygodniejszy niż maszyna XC i łatwiej uzyskać nim oczekiwaną prędkość na asfalcie. Jest też mniej wymagający serwisowo, daje wielką
przyjemność z jazdy i przy umiejętnym doborze tras jest bezpieczny
w ruchu drogowym. Okazuje się, że do rozwoju kolarstwa szosowego
infrastruktura była ważniejsza niż w przypadku rowerów miejskich.
Ale zmiany nastąpiły także w segmencie rowerów terenowych.
W Polsce mamy już literalnie setki kilometrów tzw. singletracków,
czyli krętych i wąskich ścieżek o falującym przebiegu. Najczęściej
wymagają podjeżdżania, ale nie tylko w tym aspekcie różnią się
od bikeparkowych torów przeznaczonych dla doświadczonych
użytkowników dosiadających najczęściej maszyn zjazdowych.
Większość ścieżek (z ang. zwanych singlami) zgromadzonych jest
aktualnie w górach zachodniej Polski. Począwszy od kompleksu
ścieżek Singltrek Pod Smrkiem i Single Track w Świeradowie,
poprzez wspaniały Glacensis, który już dziś liczy ponad 130 km
długości, a 200 ma osiągnąć do końca roku. Olbrzymy w Jeleniej
Górze to produkt wręcz eksportowy, a pozostają jeszcze mniejsze ośrodki, takie jak Złote Ścieżki w Głuchołazach czy ścieżki
na Raduni, czy w Strzelinie, że o nie do końca legalnych na Ślęży czy czeskich kompleksach, takich jak Trutnov Trails, Moravsky
Kras albo Rychlebske Stezki, nie wspomianjąc. Ale beskidzka
część polskich gór nie jest na straconej pozycji. Po sukcesie rozbudowanego kompleksu w Bielsku-Białej, nastąpiła premiera
nieco mniejszej, lecz równie wspaniałej miejscówki Zawoja Trails. Ostatnio mieliśmy przyjemność brać udział w premierowych

Foto: Miłosz Kędracki

przejazdach po ścieżkach Enduro Trails by Trek w Szczyrku (zdjęcie powyżej). Ośrodek uruchomił trasy obsługiwane za pomocą
wyciągu gondolowego, ale nie ma on charakteru bikeparkowego. Biorąc pod uwagę rozmach słowackich właścicieli połączony
z sukcesem frekwencyjnym ostatnich tygodni, można spodziewać się rychłej rozbudowy.
Fakty te dość łatwo można połączyć z biznesowymi aspektami
prowadzenia sklepu rowerowego. Klientów przybędzie. Zarówno
jeśli chodzi o mniej lub bardziej wyszukane szosówki, jak i o rowery
z pełnym zawieszeniem, które najlepiej sprawdzają się na sztucznych trasach MTB. Kolarstwo przestało być sportem dla garstki pasjonatów gotowych na wszelkie poświęcenia. Nowe trasy otwierają
się szeroko przed początkującymi i aspirującymi kolarzami.

Ewolucja kasku

W 1975 r. pojawił się Bell Biker, pierwszy rowerowy kask wyprodukowany zgodnie nowoczesnymi założeniami. Miał styropianową skorupę z ekspandowanego polistyrenu, pokrytą cienką warstewką policarbonatowego plastiku, co miało przeciwdziałać penetracji ostrych
obiektów. Paski stanowiły uprząż do zamocowania go na głowie,
a otwory wentylacyjne zapewniały wietrzenie. Do dzisiaj stanowi
wzorzec produkcji większości kasków rowerowych. Ale od tamtego czasu jeździmy i latamy szybciej, więcej i w związku z tym coraz
mocniej upadamy. Na szczęście ewolucja kasku nabrała tempa.
Szwedzcy naukowcy związani z MIPS wykazali, że uderzenia wywołujące rotację są najniebezpieczniejsze, bo mózg jest bardziej
wrażliwy na przemieszczanie obrotowe niż liniowe. Te pierwsze
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doprowadzają do poważniejszych deformacji. MIPS twierdzi, że ich
system redukuje ruch obrotowy w zakresie 10–15 mm bez względu na kierunek rotacji. Obecnie 46 marek kasków rowerowych ma
w swojej ofercie kaski z MIPS. Ale to nie jest jedyne pole rozwoju
technologii w kaskach. Koroyd to specjalna struktura przypominająca pęk sklejonych słomek do picia. Koroyd Helmet Safety Initiative na podstawie własnych badań stwierdza, że w przypadku
uderzenia ten materiał zmniejsza opóźnienie o 25–30% względem EPSu, powszechnie stosowanego do produkcji kasków rowerowych. Zastosowanie Koroydu jest zatem w stanie zmniejszyć
ryzyko złamań kości czaszki oraz uszkodzeń mózgu do zalewie
5% przypadków. Aktualnie rowerowe kaski z Koroydem produkuje Endura i Smith. Bontrager odważnie oświadcza, że dzięki całkiem nowej technologii WaveCel ryzyko wstrząśnienia mózgu jest
mniejsze o 48 razy względem identycznego kasku z EPSu i systemem MIPS. WaveCel wykorzystuje strukturę przestrzenną, która
w założeniu ma absorbować uderzenia, składając się podobnie
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jak struktura Koroyd. Jej dodatkową funkcją jest minimalizacja
opóźnień w przypadku uderzeń kątowych, a poślizgowa wyściółka
uruchamia dodatkowy mechanizm zapewniający rotację skorupy
na czaszce. Aktualnie pomiędzy MIPS a Bontragerem trwa spór
dotyczący formułowanych wyników badań i możliwości ich wzajemnego porównywania. ANGi, system Specializeda, nie zapobiega
obrażeniom, tylko automatycznie wzywa pomocy. System składa
się z zamocowanego do kasku czujnika przeciążeń i aplikacji w telefonie, która w razie wykrycia szczególnie mocnego uderzenia
uruchamia alarm, powiadamiając (SMS) wyznaczonego wcześniej
„anioła stróża” o tym, że użytkownik doznał wypadku, a on odpowiedzialny jest za ewentualne powiadomienie służb ratunkowych.

Endurance+

Na rynku coraz bardziej widoczny jest trend tworzenia rowerów
szosowych nie tyle uniwersalnej, co przeznaczonej dla zwykłego
śmiertelnika. Nie kolarza jeżdżącego w worldtourowym peletonie

dopuszczają stosowanie nawet 38-milimetrowego ogumienia.
Nierzadko spotkamy też punkty mocowania do wszelkiego rodzaju błotników i ekwipunku jucznego. Łatwo wtedy przekształcić
taki rower w szybkie narzędzie do ambitnej turystki. Do nowej kategorii można zaliczyć m.in. rowery Bianchi Infinito CV Disc, Focus
Parlane, Look 765 Optimum Disc All Road, Merida Mission Road,
Pinarello Gan GR Disk, Trek Domain czy Specialized Roubaix. Ale
boom na endurance plus dopiero nadchodzi i w nadchodzącym
sezonie należy się spodziewać wysypu tego typu rowerów.

Gravel

Foto: Maciej Patrzałek

Rowery szutrowe to chyba najdynamiczniej rozwijająca się kategoria w przemyśle rowerowym. Wbrew pozorom nie jest to sztucznie
utworzona kategoria mająca na celu podbijać słupki sprzedaży producentom, ale odpowiedź na konkretne potrzeby rynku. Shimano
zaprezentowało w tym roku grupę GRX dedykowaną gravelom, co
tylko potwierdza specyfikę i odrębność tej linii. Założenia rowerów
tego typu nie zostały jeszcze w pełni dopracowane, dlatego możemy wyróżnić gravele służące do jazdy sportowej, ale niemające nic
wspólnego z cyklocrossowymi maszynami – tak jak polski Rondo
Ruut oraz konstrukcje typowo turystyczne o spokojnym charakte-

ani półzawodowca, ale użytkownika chcącego jeździć dużo i wygodnie. Rowery nowo zarysowanej kategorii nie tylko charakteryzują się mniej wymagającą, wygodniejszą pozycją i łatwiejszym
prowadzeniem. Producenci coraz chętniej sięgają po rozwiązania
poprawiające wygodę. Specialized szczyci się patentem Future
Shock, czyli amortyzowanym kokpitem. Trek rozwija technologię
IsoSpeed, czyli izolacji rury podsiodłowej i główki sterowej od reszty ramy. Również struktura włókien w przypadku ram carbonowych i żywic zastosowanych w produkcji jest podporządkowana
niwelacji drgań pochodzących od nawierzchni, tak jak ma to miejsce w przypadku technologi Counterveil – sygnowanej przez Bianchi. Różne grubości i przekroje rurek tylnego trójkąta również mają
na celu izolowanie od niepożądanych wibracji – tak jak w przypadku Krossa i Pinarello. W użyciu są też węglowe sztyce i kierownice
pochłaniające drgania. Modyfikacji ulega również szerokość stosowanych opon, szersze dają lepszą przyczepność, amortyzację
i ochronę, opony 32c stają się powoli standardem, a producenci

rze. Producenci nieustannie prowadzą też eksperymenty z różnymi
średnicami kół i szerokościami opon, coraz chętniej odchodzi się od
28-calowego standardu na rzecz rozmiaru dotychczas zarezerwowanego dla MTB – 650B. Merida, prezentując w najnowszej kolekcji
Silexa+ z oponą 45C, tylko to potwierdza. Niewątpliwie popularność
graveli nadal będzie rosnąć, zyskując nowych użytkowników.

Najnowsze trendy w napędach

Sprawny napęd to niewątpliwe jeden z kluczowych elementów
przekładających się na odczuwanie przyjemności z jazdy. Liczy
się zakres przełożeń i kultura pracy. Odwieczna wojna pomiędzy
dwoma rynkowymi potentatami – SRAM i Shimano – trwa nadal,
a japoński producent, wypuszczając nowe 12-rzędowe grupy XTR,
XT i SLX próbuje odzyskać rynek zdominowany przez Amerykanów. Wydaje się jednak, że pojedynek na liczbę przełożeń dobiegł
końca i 12 biegów zadomowi się na rynku na dłużej. Innego zdania
jest ROTOR prezentujący hydrauliczną grupę o 13 przełożeniach.
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Producenci próbują nas przekonać, że ważniejsze od liczby dostępnych biegów jest ich zestopniowanie, w najnowszych produktach Shimano największa koronka kasety ma 51 ząbków, w porównaniu do 50 SRAM. Ma to zapewniać – zdaniem Shimano – lepsze
stopniowanie, szczególnie w górnym zakresie kasety, gdzie odstępy w przełożeniach są najbardziej odczuwalne. Również na polu
elektronicznych napędów trwa nieustanne starcie japońskiej myśli
technicznej z jankieskim podejściem. Czy zaprezentowany na początku bieżącego roku bezprzewodowy system SRAM AXS zagrozi
zadomowionej na rynku przewodowej łączności Shimano – Di2?
Dwunastobiegowe napędy pojawiły się również w rowerach szosowych, najpierw za sprawą Campagnolo prezentującego grupy
Super Record, Record, a ostatnio również Chorus w konfiguracji
2x12, a na wiosnę dołączył też SRAM z grupą Red eTAP AXS. Prawie pewne jest, że nowa odsłona Dura Ace również będzie wyposażona w kasetę z 12 rzędami.

Ewolucja rowerów
dla najmłodszych

Producenci zaczęli wreszcie dostrzegać, jak dużą siłę ma wychowanie klienta od małego, w końcu w myśl powiedzenia: czym
skorupka za młodu nasiąknie... Rowery dziecięce zyskują na wartości i są traktowane z o wiele wyższym priorytetem. Obecnie
każda szanująca się marka ma w ofercie przynajmniej
kilka rowerów dziecięcych w paru przedziałach wiekowych, od rowerków biegowych po zminiaturyzowane modele szosowe lub górskie, których
specyfikacje nie ustępują dorosłym odpowiednikom. Pojawił się trend zastępowania amortyzowanego widelca sztywnym,
a w zamian stosowania opon o dużej
objętości tzw. plusów. Jak twierdzą product menedżerowie, przednia amortyzacja nie ma sensu w rowerach dla naszych
latorośli, ze względu na zbyt wysoką masę
widelca amortyzowanego i niską jakość pracy. O zaletach takiego rozwiązania przekonany
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jest np. Trek czy Cannondale, pojawiają się one również w nowej
kolekcji Meridy. Dostosowanie komponentów pod wymagania
dzieci jest również sprawą kluczową, stąd pojawiają się mniejsze
klamki hamulcowe dopasowane do drobnych dziecięcych dłoni,
mocniejsze hamulce tarczowe, nierzadko są to również lżejsze
komponenty pozwalające obniżyć całkowitą masę roweru, tak jak
w przypadku marki specjalizującej się stricte w rowerach dziecięcych Early Rider stosującej w swoich produktach komponenty
kultowej marki Ritchey. O krok dalej poszedł Kellys, prezentując
nową serię rowerków biegowych Kiru, w której rama to odlew ze
lekkiego stopu magnezu. Kolejną wartą uwagi koncepcją, którą
stosuje m.in. niemiecki dziecięcy brand Eightshot, jest oferowanie najmłodszej klienteli gotowego roweru umożliwiającego start
w zawodach – model X-Coady 275 Race to już pełnowartościowy rower na kołach o średnicy 27,5, z hamulcami tarczowymi
i amortyzowanym przodem przeznaczonym do juniorskiego ścigania. n

N A G R O D Y

BIKE AWARDS –
NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
Ceremonia przyznania nagrody BIKE AWARDS
stanowi długoletnią tradycję targów Kielce BIKE-EXPO. O tytuł rywalizują najbardziej znane krajowe i zagraniczne marki.

K

ieleckie targi rowerowe to doskonała okazja do nawiązania
nowych i podtrzymania dotychczasowych kontaktów biznesowych. To także szansa na wyróżnienie lub/i medal w targowym
konkursie na najlepszy produkt. Nagroda BIKE AWARDS to statuetka, którą przyznaje jury złożone z branżowych specjalistów.

Statuetka BIKE AWARDS to połączenie dwóch symboli: koła rowerowego oraz skrzydła rzymskiego boga handlu – Merkurego.
W ubiegłym roku nagrodę otrzymały firmy: PRO BIKE, MAKAK,
HAWKY, ART & BIKES, LARIX i NO LIMITED. Jury postanowiło
przyznać także wyróżnienia dla następujących firm: ELMARK,
HARFA-HARRYSON, ARKUS & ROMET GROUP, ECOBIKE, RAPID
SOLUTIONS i PEWAG POLSKA.
Kto dołączy do grona najlepszych z najlepszych w tym roku?
Przekonajcie się podczas targów Kielce BIKE-EXPO 2019. n

O wyróżnienie BIKE AWARDS firmy rywalizują
w ośmiu kategoriach:
•
•
•

•

•

•
•

Innowacje techniczne – w której nacisk postawiono na nowoczesne rozwiązania, odpowiadające na potrzeby rowerzystów,
Design – to wyróżnienie dla oryginalnych produktów, wyróżniających się wyglądem oraz ciekawym projektem,
Design Polski – kategoria skierowana do polskich twórców,
którzy zaskoczyli wyróżniającym się podejściem do wyglądu
rowerów oraz akcesoriów rowerowych,
Produkt Polski – ukłon w stronę rodzimych producentów,
spośród których komisja wybiera najbardziej innowacyjne
pomysły i rozwiązania,
Bezpieczeństwo – jedna z najważniejszych kategorii nagród
BIKE AWARDS, odnosi się bowiem do każdego użytkownika rowerów. Rywalizują więc wszelkie produkty, dzięki którym podczas rowerowych przejażdżek możemy czuć się bezpiecznie,
Zabezpieczenie przed kradzieżą – nagroda dla producentów
rozwiązań, które chronią sprzęt rowerowy przed złodziejami,
Produkty dla kobiet oraz produkty dla dzieci to dwie ostatnie kategorie, które zasługują na szczególną uwagę. Rynek
rowerowy wciąż ewoluuje, a produkty są coraz bardziej zindywidualizowane, także pod kątem potrzeb kobiet i dzieci.
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N O W O Ś C I

ROWEROWE NEWS-Y
2020
DELTA SPORT WRONA SP.J.
Stoisko nr

E-4

ONILUS Naila 2.0 – rower trekkingowy przeznaczony na długie
wycieczki dla osób kochających
podróże, świetnie spisuje się
na asfalcie, drogach szutrowych
i leśnych ścieżkach. Specjalnie dla
Ciebie stworzyliśmy model roweru
zapewniający lekką i komfortową
jazdę a osprzęt SHIMANO daje precyzję i niezawodność zmiany biegów.

POPAL

DELTA SPORT WRONA SP.J.

Stoisko nr

Stoisko nr

F-2

E-29

E-Folt 2.0 – niezawodny elektryczny składak Popal pozwoli
Ci przemieszczać się szybko
w zatłoczonym mieście. Dając przy
tym wiele przyjemności z jazdy.
Spora 11Ah bateria pozwala pokonać w miejskiej dżungli 70-90
kilometrów na jednym ładowaniu.
Więcej informacji na www.popal.nl

Rowery dziecięce
KARBON Niki 12” i 14”
to bezpieczna i przyjemna
jazda. Ich wielkość i funkcje są dobrane specjalnie
do potrzeb najmłodszych.
W tej kategorii oferujemy
rowery dla najmłodszych
i dla nastolatków w dziewczęcych i chłopięcych wersjach kolorów.

GAZELLE

ZIBIBIKE

Stoisko nr

Stoisko nr

F-1

Ultimate C8+ Hmb L 28 Champion Red
H8 – nowy rower z serii Gazelle Ultimate
to niedoścignione ręczne wykonanie
rowerów elektrycznych klasy premium.
Zapewni każdemu użytkownikowi niezapomnianych wrażeń zarówno estetycznych
jak i niezwykłych odczuć z jazdy a silnik
Bosch Performance dostarczy wystarczającą ilość mocy.
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C-52

Seria napędów elektrycznych Zibibike
do samodzielnego montażu. Innowacyjne rozwiązania. Prosty i szybki
montaż: tylko 3 elementy i 2 przewody. Zwiększona wydajność baterii.
Waga kompletnego zestawu: od 4kg.
Bateria Li-ion typu bidon: waga 1,4kg.
Nowy, zmniejszony silnik 250W na
tylne koło: waga 2 kg.

Whyte Bikes Polska

TORA-ZAJDEL II SP. Z O.O.

Stoisko nr

Stoisko nr

G-42

F-38

Po wielu miesiącach prac konstrukcyjnych oraz dziesiątkach testów
powstała wyjątkowa kolekcja Whyte
eMTB. To elektryki z niespotykaną wcześniej geometrią i nisko
osadzonym środkiem ciężkości,
wyposażone w najnowsze silniki
i baterie Bosch 625. To prawdziwy
przełom w segmencie rowerów full suspension ze wspomaganiem elektrycznym.
Dostępne modele: e-150 S, e-150 RS oraz e-180 RS. www.whyte.pl.

Nowe kaski rowerowe Nexelo
proponujemy osobom, dla których
liczą się bezpieczeństwo, komfort
oraz styl. Zapraszamy na nasze
stoisko, gdzie zaprezentujemy
pełną ofertę nowych produktów.
Więcej informacji: www.nexelo.eu

OPC Sp. z o.o.

OPC Sp. z o.o.

Stoisko nr

Stoisko nr

G-16

G-16

Gogle serii OPC ADVANCED to profesjonalne rozwiązania przeznaczone dla miłośników sportów zimowych, którzy potrzebują niezawodnego sprzętu podczas zmieniającej się pogody:
• zastosowanie fotochromu,
• zastosowanie wymiennych szyb na
magnes,
• zastosowanie soczewki HD.
OPC ADVANCED to gwarancja doskonałego kontrastu i rzeczywistego odwzorowania obrazu.

Profesjonalne okulary rowerowe OPC PRO BIKE
01 Matt Black Photochromic z fotochromem
wyposażono w soczewki, które samodzielnie
dostosowują poziom przyciemnienia do aktualnego oświetlenia. Zgodne ze wszystkimi
kaskami rowerowymi, wyposażone w najwyższej jakości soczewki polaryzacyjne oraz
filtry UV 400. Wykonane z lekkich, ale odpornych
na uszkodzenia materiałów.

OPC Sp. z o.o.

Nauka i Technika Sp. z o.o.

Stoisko nr

Stoisko nr

G-18

F-8

Kaski narciarskie HLMT 10 V z szybą to
wysokiej jakości produkty chroniące głowę
podczas upadku. W produktach zastosowano
najnowocześniejsze technologie, aby uzyskać
jak najwyższe bezpieczeństwo. Nasze kaski to
gwarancja komfortu, funkcjonalności i bezpieczeństwa podczas użytkowania. Oferujemy
wiele różnych modeli w korzystnych cenach.

Liczydło rowerowe NiTBikeCounter – elegancki mebel publiczny służący do rejestrowania przejazdów rowerzystów. Prosty i czytelny ekran wyświetla informacje w czasie
rzeczywistym, gromadzi dane o przejazdach
oraz umożliwia wymianę informacji z wybranymi systemami informatycznymi. Wymiary:
16,5 cmx65 cmx243 cm.

Nauka i Technika Sp. z o.o.

SIMPLA S.C.

Stoisko nr

Stoisko nr

F-8

Aplikacja internetowa NiTBikeTraffic gromadzi dane online rejestrowane przez
liczydła NiTBikeCounter, przygotowuje
rozbudowane statystyki dla wybranych
punktów oraz całych obszarów ruchu
rowerowego, udostępnia zebrane informacje na wybranych stronach WWW.

E-3

Nowość na BIKE EXPO – opona SA-283 26x1.75 idealny
zamiennik modelu SA 206. Nowoczesny design i dobre
osiągi. Opona dostępna w szerokiej palecie kolorystycznej
oraz z odblaskami i wkładkami antyprzebiciowymi do
2,5 mm. Opona przeznaczona do stosowania w warunkach
jazdy miejskiej. Łagodny bieżnik idealnie sprawdza się na
nawierzchni asfaltowej, dodatkowe rowki skutecznie odprowadzają wodę z opony. Idealna opona również do rowerów
elektrycznych. Więcej informacji: www.delitire.pl.
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APG CO. sp.j.

REVOLTTECH/MEILAN

Stoisko nr

Stoisko nr

G-59

C-35

Lampka Moon Cerberus – źródło światła:
trzy płytki z diodami COB, pięć trybów pracy, moc: 50/150 lumenów, zapamiętywanie
poprzedniego trybu pracy, wodoodporność:
IPX7, akumulator litowo-polimerowy 3,7
V 500 mAh, kąt padania światła: 270
stopni, wskaźnik naładowania, uniwersalne
mocowanie do wszystkich typów sztyc,
ładowanie: USB typu C.

Meilan M3 – najnowszy minilicznik
z GPS. Niewielkie rozmiary i masa.
Bardzo prosty w instalacji i obsłudze.
Nie wymaga żadnych czujników –
wszystko mierzy dzięki modułowi
GPS. Doskonały do podstawowych
pomiarów na co dzień dla każdego
rowerzysty.

REVOLTTECH/MEILAN

Satec.pl

Stoisko nr

Stoisko nr

C-35

G-56

Meilan C4 – przednia lampka rowerowa o mocy 60 luksów. Może być zainstalowana pod licznikiem rowerowym
na jednym uchwycie, co oszczędza
miejsce na kierownicy. Generuje
mocny strumień światła rozdzielony
na trzy strefy. Wbudowany akumulator
2500 mAh, który pozwala na 2,5–3 h
jazdy przy maksymalnej jasności.

Nowa uniwersalna rama aluminiowa
FANTOM DR-03 jako baza dla standardowych i elektrycznych rowerów. Takie
rozwiązanie plus wydajny akumulator
litowo-jonowy własnej produkcji
pozwoli wyprodukować wysokiej klasy
e-bike FANTOM FF-100. W bardzo
konkurencyjnej cenie, dostępny dla
przeciętnego Kowalskiego.

Hauer

FHU Poręba

Stoisko nr

C-53

Stoisko nr

F-43

Kominiarka Coolmax to produkt z zaawansowanego technologicznie włókna poliestrowego. Łatwość przenoszenia wilgoci
powoduje, że pot jest szybko zabierany
z powierzchni skóry. Włókno zapewnia
suchość i przewiewność, nie rozkłada się
pod wpływem promieni UV. Różnorodna
technika nadruku zapewnia wysoką jakość
i modny design.

Lampa Knog Cobber na nowo
definiuje pojęcie bezpieczeństwa.
Widoczność 330 stopni wokół rowerzysty: 470 lumenów z przodu
i 270 lumenów z tyłu to porcja
światła, która w połączeniu z widocznością dla rowerzysty 330 stopni dookoła wyznacza nowy standard widoczności w każdych warunkach, w tym do jazdy w dzień.
Wodoszczelna, ładowanie USB oraz opcja programowania trybów świecenia przez
aplikację – to standard w lampach klasy premium australijskiego producenta.

SKI SYSTEM SP. Z O.O.

PPHU Sportimpex

Stoisko nr

Stoisko nr

F-42

Wyobrażasz sobie ubranie tak lekkie jak powietrze? Odkryliśmy, jak to zrobić. Stworzyliśmy najwyższej jakości
linię odzieży Uyn Alpha Airstream – jeszcze bardziej
lekką i oddychającą dzięki naszej innowacyjnej technologii kanalików powietrza Flowtunnels. Mikroperforacja tkaniny łączy się z trójwymiarowymi kanalikami, tworząc całkowicie nowy rodzaj wentylacji. Dzięki tak zaprojektowanej
mikroperforacji wilgoć wytwarzana podczas wysiłku jest wyprowadzana na zewnątrz,
a system trójwymiarowych kanalików umożliwia swobodny przepływ powietrza między
skórą a tkaniną, wywołując efekt chłodzenia i izolacji.
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F-41

Połączenie świetnej ochrony i dobrego
stylu. DUST jest kaskiem enduro zapewniającym wysoki poziom ochrony dzięki
zastosowaniu systemu Occipital Protection, opracowanym przez firmę CAIRN
(grupa SHARK). Wytrzymała konstrukcja
doskonale absorbuje siłę uderzenia
nawet podczas jazdy downhill.

FERAX Sp. z o.o.

TRANS-ROWER

Stoisko nr

Stoisko nr

C-2

C-14

BOXER ACTIVE GA – bokserki męskie wykonane
w technologii seamless z przyjemnej w dotyku
poliamidowej dzianiny. Trójwymiarowa siateczkowa konstrukcja zwiększa kilkakrotnie odprowadzanie wilgoci. Zastosowanie jako wewnętrzna
warstwa do użytkowania w czasie każdej
aktywności fizycznej. Ultracienka dzianina ściśle
przylega do ciała, zapewniając niespotykany
komfort i wygodę.

HARDSTONE to jedna
z najlepszych i najnowszych pozycji w naszym
asortymencie. Rower na
profesjonalnym osprzęcie
Deore 2´10, przeznaczony
dla szerokiego grona osób
z wyobraźnią – cena detaliczna nie przekracza bowiem 3000 złotych. Dostępny
w rozmiarach kół 27,5” i 29”. Więcej informacji: www.kands.pl.

SILVINI

SILVINI

Stoisko nr

Stoisko nr

F-36

NOWOŚĆ! Linia TOP dla ambitnych firmy SILVINI
to najwyższa jakość i funkcjonalność odzieży dla
ambitnych kolarzy, którym niestraszne najdłuższe
dystanse i najtrudniejsze warunki pogodowe.
W letnich szortach GAVIA wygodę gwarantuje
najwyższy model wkładki renomowanego producenta – włoskiej firmy Elastic Interface. Materiały
i kroje koszulek zapewniają idealne dopasowanie
we wszystkich pozycjach i płaszczyznach.

F-36

SILVINI dla wszystkich. Marka dba o całą
rodzinę, o najmłodszych również! W ofercie
mamy stroje i akcesoria dla dzieci i młodzieży.
Zarówno mocno dopasowane, sportowe, jak
i luźniejsze do jazdy rekreacyjnej lub szaleństw
na wąskich ścieżkach. Dla młodzieży, tak jak dla
dorosłych, oferujemy np. wewnętrzne spodenki
z wkładką kolarską.

SILVINI

AMP SOURCE Sp. z o.o., sp.k.

Stoisko nr

Stoisko nr

F-36

E-23

Dla pań mamy propozycję stylowych strojów
na różne okazje. Od tych o wybitnie sportowym
charakterze – linia TEAM, po nieco bardziej
finezyjne kreacje, w których prym wiodą atrakcyjne zestawienia kolorystyczne i podkreślające
kobiecość spódnice rowerowe z wkładką kolarską
lub bez wkładki.

Giro Empire™ ACC. Kultowe
sznurowane zapięcie zapewnia
niezrównaną regulację i komfort.
Oddychająca syntetyczna cholewka
Evofiber™. Sztywna podeszwa
z włókna węglowego Easton® EC90 ACC. Antybakteryjna, regulowana wkładka SuperNatural Fit pozwala precyzyjnie dopasować stopę
i podparcie łuku.

ECOBIKE Sp. z o.o.

CENTRUM MOTOCYKLOWE RIDER SP. J.

Stoisko nr

Stoisko nr

E-48

C-34

Nowa seria R od Ecobike to rowery
wyposażone w mocny silnik centralny
48 V z momentem obrotowym
blisko 90 Nm. Za sprawą solidnie
dopracowanej jednostki napędowej
i najwyższego komfortu jazdy e-bike
z serii R został uznany za najlepszy
rower elektryczny w Norwegii w kategorii cenowej do 10 000 zł.

EBC VR to seria konturowych tarcz ze
stali nierdzewnej (160 mm) o wyjątkowej lekkości oraz trwałości. Odporne
na przegrzanie, a co za tym idzie – na
deformacje, czyli dźwignia hamulca nie
będzie pulsować, a hamulec będzie
odporny na „fading” i utratę siły
hamowania przy wielokrotnym mocnym
hamowaniu.

LARIX

SELLE MONTE GRAPPA SRL

Stoisko nr

E-9

Stoisko nr

C-22

Ultralekki T-shirt Viking Bamboo Light
to aż 68% włókien bambusa o działaniu antybakteryjnym i chłodzącym,
trzykrotnie lepiej chłonącego wilgoć
niż bawełna. Jest antystatyczny i hipoalergiczny oraz trwały. Domieszka
poliestru i elastanu dba o rozciągliwość i kształt. Dostępne wersje
damskie i męskie.

SELLE MONTE GRAPPA przedstawia nowy
model siodełka MTB o nazwie TEXA Code
3300. Siodełko jest zaprojektowane z uwzględnieniem anatomii w celu zmniejszenia skoków
nacisku i zapewnienia maksymalnego komfortu
rowerzystom. W porównaniu z tradycyjną formą PU wypełnienie siodełka bardziej
absorbuje wstrząsy i zmniejsza zmęczenie, przez co pedałowanie jest jeszcze
bardziej komfortowe. Siodełko ma modny design z nadrukiem w innym kolorze
i jest bardzo lekkie. Produkt w całości wytworzony we Włoszech.

ASSOS Europe GmbH & Co. KG

WOOM POLSKA

Stoisko nr

Stoisko nr

G-36

TRAIL Liner Bib Shorts to rewolucja
w komforcie podczas jazdy w terenie.
Te bokserki na szelkach zapewniają
wygodę, wsparcie i dwie kieszenie na
najpotrzebniejsze rzeczy. Zastosowano
w nich rozwiązania znane dotychczas z naszych słynących z wygody
spodenek szosowych przystosowane
do jazdy off road.
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C-8

Woom 4 to rower, który
pozwala dzieciom na prawdziwie dynamiczną jazdę. Rower
wyposażony jest w prosty napęd
1´8, obrotową manetkę SRAM
GripShift i przerzutkę SRAM X4.
Rower Woom 4 waży 7,5 kg.
Do roweru dostępne są akcesoria, takie jak nóżka,
błotniki, bagażnik.

HEBEI GUANGFENG BICYCLES CO.

Guangzhou Myatu Pedelec
Technology Co., Ltd

Stoisko nr

Stoisko nr

G-52

G-38

Hebei Guangfeng Bicycle Co. Ltd jest spółką akcyjną
założoną w 1998 r. W 1991 r. zarejestrowaliśmy GUANGFENG jako znak towarowy, a w 1995 r. uzyskaliśmy prawo
do samodzielnego importu i eksportu. Specjalizujemy się
w produkcji siodełek rowerowych, pokrowców siodełek
i uchwytów rowerowych. Wszystkie produkty są wykonywane
zgodnie ze standardami REACH CERTIFICATE. Nasza firma
zawsze przestrzega zasad Development by Credit, Alibaba
Gold Medal Seller oraz AAA Credit Enterprise.

Guangzhou MYATU Pedelec Technology Co. Ltd powstała
w 2006 r. w chińskiej prowincji Guangdong. Po 13 latach
rozwoju MYATU jest jednym z czołowych producentów
rowerów elektrycznych wysokiej jakości i w konkurencyjnej cenie. Wraz z dalszym rozwojem wybudowaliśmy
w Polsce nową fabrykę o nazwie MYATU EUROPE
INTELLIGENT TECHNOLOGY Sp. z o.o. w celu zapewnienia najlepszej obsługi naszych europejskich
klientów. Obecnie dysponujemy zaawansowanymi zakładami produkcyjnymi, urządzeniami testującymi oraz profesjonalnym zespołem badawczo-rozwojowym z bogatym doświadczeniem w branży.

SPARD NEW ENERGY CO. LTD

COOLSPORT HANDELS GMBH

Stoisko nr

Stoisko nr

G-53

YUNTONG/Spard – czołowy profesjonalny
producent akumulatorów w Chinach. Będąc
ekspertami od akumulatorów, mamy własną
linię produkcyjną ogniw wysokiej jakości,
realizujemy ogólny montaż akumulatorów/
ładowarek, dysponujemy centrum badawczo-rozwojowym oraz możemy wyprodukować niestandardowy akumulator z inteligentnym BMS/
ładowarką. Uzyskaliśmy certyfikat ISO13849.

G-46

Facile 12 – wreszcie kaseta NOW8 Edition
Facile 9-52 12s firmy KCNC jest dostępna
w kolorach czerwonym, niebieskim, żółto-zielonym i różowym. Kaseta wykonana jest
z aluminium AL7075 i ze stali SACM645,
a jej masa to zaledwie 325 g. Oferujemy
również kółeczka N-W do wózka przerzutki
12T+14T w pasującym kolorze.

COOLSPORT HANDELS GMBH

COOLSPORT HANDELS GMBH

Stoisko nr

Stoisko nr

G-46

G-46

Carbon AERA – NOW8 powstała
z włókien węglowych wysokiej
jakości. Sztyca rowerowa AERA-Ti jest
lekka i ma najlepszy stosunek ceny
do jakości. Prosta konstrukcja (offset
0) z tytanowymi śrubami. Dostępna
w różnych długościach i średnicach.
Oferujemy również pasujący mostek
i kierownicę AERA.

MOVO M48 to wysokiej jakości pedały
z klasą. Ich najważniejszą cechą jest
10 indywidualnie regulowanych
pinów. Mają oś Cro-Mo, ważą 420 g/
para, a ich wymiary to 112 mm ´ 110
mm ´ 18 mm. Pedały idealnie pasują
do MTB lub BMX.

COOLSPORT HANDELS GMBH

COOLSPORT HANDELS GMBH

Stoisko nr

Stoisko nr

G-46

G-46

Zatrzaskowe pedały FR Trap
– prawdopodobnie już znasz
nasze zatrzaskowe pedały KCNC
AM Trap. Są jednymi z najlepiej
sprzedających się pedałów ze
względu na ich stosunek ceny
do wydajności. Teraz w końcu mamy podobne pedały w naszej ofercie,
które mają większą powierzchnię na stopę i więcej pinów. Rozmiary tych
pedałów to 91 mm ´ 100 mm ´ 27 mm, masa – 368 g/para.

Asymetryczne kółeczka wózka przerzutki –
KCNC oferuje ponad 300 różnych wersji kółek
do wózków przerzutki, w tym także asymetrycznych. Ten produkt ma ząbki N-W z łożyskiem SS oraz w wielkościach 12T, 14T
lub 16T. Asymetryczne kołeczka są zgodnee
z wózkami przerzutek 11/12s Shimano/SRAM.

COOLSPORT HANDELS GMBH

PHU ANGRE

Stoisko nr

Stoisko nr

G-46

F-29

Buty do rowerów elektrycznych
– wygodne, trwałe i lekkie buty,
które gwarantują doskonałą przyczepność. Ich największą zaletą
jest elastyczna podeszwa, sztywna
w obszarze wiązania. Buty można
łatwo otworzyć i zamknąć za pomocą klasycznego zapięcia na rzep i sznurowadeł.
Jesteś zatem dobrze przygotowany na turystykę na rowerze elektrycznym.

BOBIKE MINI GO to najnowszy produkt w kolekcji
bezpiecznych fotelików Bobike. Przedni fotelik
dla dzieci od dziewięciu miesięcy do trzech lat
lub o masie ciała do 15 kg. Uchwyt montażowy
w komplecie, podwójne ścianki, boczne podłokietniki, trzypunktowe pasy, solidna klamra „Easy-Click”, wodoodporne siedzisko. W opcji osłona
przeciwwiatrowa. Dostępny w pięciu kolorach.
Więcej informacji: www.bobike.pl.

AMPLIFY Sp. z o.o.

BICYKLON S.C.

Stoisko nr

Stoisko nr

G-61

IGS618 to zaawansowany licznik rowerowy
z kolorowym ekranem o przekątnej aż
2,2 cala i możliwością rejestracji 80
parametrów podróży. Urządzenie rejestruje
wszystkie systemy pozycjonowania satelitarnego, takie jak GPS, Beidou, GLONASS,
wspiera nawigację po drogach i punktach
orientacyjnych.

22

KIELCE BIKE-EXPO #1/2019

F-39

T1 to nowy model pedałów od firmy HT
przeznaczonych do agresywnej jazdy enduro i all mountain. Otwarta konstrukcja
zapewnia mniej miejsca na brud, błoto,
a to z kolei gwarantuje niezawodną
pracę mechanizmu. Platformę wykonano
z aluminium, a dzięki obróbce CNC
otrzymała ona niepowtarzalny kształt oraz
niską wagę 366g.

SIGN - CYCLE

FANATIC POLSKA

Stoisko nr

Stoisko nr

G-57

F-48

Rower trekkingowy
SIGN to propozycja dla
wymagających. Za napęd
i hamowanie odpowiada
osprzęt z grupy Deore.
Aluminiowa rama, amortyzator NEX z blokadą,
oświetlenie Trelock LS 382 VEO, amortyzowany wspornik siodła ZOOM – to tylko
kilka komponentów, które sprawiają, że to doskonały rower turystyczny.

TechnoMousse (www.
technomousse.com)
wprowadził na rynek nową
ofertę produktów „Black
Mamba” poświęconą
rowerom MTB, Tubliss
dla rowerów dętkowych
i wkładka dla kół bezdętkowych występujące w rozmiarach (27,5” / 27,5” PLUS / 29”).
Dostępne w sklepie www.offroad360.pl.

FRUGAL

MERIDA POLSKA SP. Z O.O.

Stoisko nr

Stoisko nr

C-18

E-15

Frugal TWIST jedyna w swoim rodzaju elektryczna
hulajnoga ze skutecznym lokalizatorem notiOne.
Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka
w trakcie korzystania z e-hulajnogi i sprawdź,
gdzie ostatnio była widoczna. Umieść lokalizator
w podeście e-hulajnogi lub w dowolnym wybranym przez siebie miejscu.
www.frugal.pl

Merida eOne-Sixty – nowy punkt odniesienia. Najbardziej utytułowany rower
w historii Meridy został całkowicie przeprojektowany i jest na dobrej drodze, by
święcić jeszcze większe triumfy. Premierowa Merida eOne-Sixty ma zintegrowaną
baterię, carbonowy przedni trójkąt i wiele innowacyjnych szczegółowych rozwiązań.
Rower, którego odbiór w światowych mediach jest znakomity, może stać się nowym
punktem odniesienia w dziedzinie projektowania i osiągów e-MTB.

PW BRAT Piotr Barlik

TRW SPORT

Stoisko nr

Stoisko nr

G-43

E-14

Autorska kolekcja designerskich
metalowych osłon rowerowych.
Oryginalne wzornictwo z szeroką
gamą możliwości personalizacji
na życzenie, takich jak modyfikacja
wzoru, wkomponowanie nowego wzoru oraz zmiana długości modeli.
Dzięki świadomie obranej metodzie procesu produkcji i surowcom jest to
produkt ekologiczny.

PUKY S-PRO – najlżejsze, najbardziej wytrzymałe, najbardziej bezpieczne i z najdłuższą gwarancją. Nowa seria rowerów skonstruowanych z myślą o minimalnej
wadze, przy zachowaniu maksimum wytrzymałości ramy.

DERBY CYCLE HOLDING GMBH

TRW SPORT

Stoisko nr

Stoisko nr

F-44

Focus Jam2 6.7 Nine –
dzięki nowemu, mniejszemu
silnikowi Bosch Performance
CX geometria ramy bardzo
się zmieniła, użyto krótszego
trójkąta, co sprawiło, że rower
stał się bardziej zwrotny.
Baterię (625 Ah) można teraz wyjąć, a dzięki flip chipowi przełączanie pomiędzy
rozmiarami kół 29” i 27,5” jest dziecinnie proste.

F-44

FIDLOCK TWIST – ponad 10 milionów
kasków rowerowych wyposażonych
jest w magnetyczne zapięcia, które
uczyniły FIDLOCK rozpoznawalną
marką w branży rowerowej. Przetestowana idea zapięcia FIDLOCK, zapięcie
magnetyczne połączone z zabezpieczeniem mechanicznym uwalnia bidon
od koszyka.
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POLBIKE

POLBIKE

Stoisko nr

Stoisko nr

E-11

E-11

Lampa przednia H-Black MR4 łączy zaawansowaną technologię z nowoczesnym wyglądem. MR4
wykorzystuje zwierciadło optyczne, dając światło
o mocy 100/120 lumenów. Lampa dostępna
jest w wersji e-bike i pod dynamo. Posiada 12
możliwości łatwego montażu i jest odpowiednia
do wszystkich typów rowerów.
HERRMANS® świętuje w tym roku 60-lecie
rozpoczęcia działalności. Firma projektująca i produkująca komponenty rowerowe
w Finlandii jest europejskim liderem w tej branży.

Chwyt kierownicy Luna lock – rowkowana powierzchnia i głębsze wcięcia
w strefie palca wskazującego zwiększają komfort użytkownika i zmniejszają nacisk na opuszki palców. Na zatyczce można umieścić logo
klienta. Wiele kolorów pierścieni mocujących. Chwyty produkowane są
z TPE wolnego od ftalanów, lateksu, WWA i kauczuku naturalnego.

POLBIKE

POLBIKE

Stoisko nr

Stoisko nr

E-12

E-12

Corratec E-Allroad Expert –
lekki „E-Allroad” doskonale
nadaje się do codziennych
podróży lub przemieszczania
się po mieście. Wszechstronny
– idealny na różnego rodzaju
nawierzchnie, szutry, ubite ścieżki czy asfalt, wszędzie tam pokazuje swoją ukrytą
moc. Shadow Edge Tube 2.0 – elegancko zintegrowana w dolnej rurze ramy
bateria BOSCH 500 Wh. Rower do wszystkiego z dodatkowym powerem.

Corratec E-Power RS 160 Elite
jest niezwykle potężny z napędem Bosch CX. Konsekwentnie
solidny – wysokiej jakości
osprzęt i oferujący kilka
F-45
mądrych detali. Pomimo raczej turystycznych cech nie musisz się bać trudnych
szlaków i możesz z pewnością polegać na rowerze, a przede wszystkim na jego
zawieszeniu.

POLBIKE

POLBIKE

Stoisko nr

Stoisko nr

E-31

E-31

Saveno Nevada 4.0 to model,
dzięki któremu możesz spokojnie wystartować w swoich
pierwszych wyścigach XC.
Piękna, lekka, cieniowana
aluminiowa rama, z wygodną
geometrią. Osprzęt Shimano Deore w systemie 2x10 ze sportowym zacięciem. Sprawdzone i skuteczne tarczowe hydrauliczne hamulce. Lekko toczące się koła na piastach
Shimano wraz z amortyzatorem zapewnią komfort w każdych warunkach.

Saveno Gravel Revenio. Rower do
zadań specjalnych. Wszechstronny wśród rowerów szosowych.
Rower idealnie nadaje się na
wielodniowe wycieczki, sportowe
przejażdżki grupowe oraz dla
wszystkich, którzy chcieliby jeździć po nawierzchni drogowej i szutrowej.
Dzięki nowej, bardzo sztywnej i lekkiej ramie z aluminium, rower Revenio jest
najlepszym wyborem do przeżycia wielkiej rowerowej przygody.

OVERFLY

OVERFLY

Stoisko nr

Stoisko nr

F-45

Overfly Gaea – 26” koła
oraz niska 17” rama
sprawia, że jest to rower
bardzo kompaktowy i wyjątkowo zwrotny. Idealny
dla niższych użytkowników.
Łatwy w prowadzeniu daje
wyjątkową przyjemność z jazdy ze wspomaganiem. Amortyzowany widelec oraz
bateria zintegrowana z nowoczesną ramą to wyróżniki tego modelu.
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F-45

Nowość! Overfly Glory – niska
rama oraz 28” koła sprawiają,
że jest to bardzo wygodny
rower dla wszystkich użytkowników. Konstrukcja ramy
z pięknie zintegrowaną baterią
są wyróżnikami tej nowości
Overfly na sezon 2020 r. Amortyzowany widelec pozwoli pewnie poruszać
się w mieście jak i w terenie.

OVERFLY

OVERFLY

Stoisko nr

Stoisko nr

F-45

F-45

Overfly Grace – w nowej
wersji dostępny z większą
baterią 11.6 Ah. Dedykowany
jest paniom w każdym wieku, które lubią rzeczy piękne
i uniwersalne. Niska rama,
w połączeniu ze świetnym
zasięgiem i krótkim czasem ładowania, sprawiają, że rower staje
się wymarzonym środkiem transportu w mieście.

Nowość! Overfly Mage – kolejna nowość w ofercie Overfly na
sezon 2020. Rower z ciekawie
zamontowaną baterią na ramie.
Bardzo wygodny w obsłudze.
Niska rama sprawia, że jest on
idealny zarówno dla kobiet, jak
i mężczyzn pragnących poruszać się sprawnie nie tylko po
mieście, ale również w terenie.

OVERFLY

OVERFLY

Stoisko nr

Stoisko nr

F-45

F-45

Overfly Passion – doskonale
sprawdzi się dla osób, które
lubią poruszać się szybko
i bez problemów w miejskiej
dżungli. Dzięki temu użytkownik zapomina o korkach,
braku miejsca do parkowania
czy zmęczeniu. Dzięki amortyzowanemu zawieszeniu rower pokonuje płynnie wszelkie nierówności.

Overfly Zing to hybrydowy rower
składany idealny dla Ciebie.
Szybkość i zwinność – te słowa
najlepiej opisują ten rower.
Silnik w tylnym kole, pojemna
bateria dyskretnie umieszczona
w ramie, cyfrowy wyświetlacz to
jego atuty. Do tego zmieścisz go
w bagażniku swojego samochodu.

TRYBECO SP. Z O.O.

TRYBECO SP. Z O.O.

Stoisko nr

Stoisko nr

F-34

F-34

TrybEco Cruiser – trend,
który do tej pory popularny był
głównie w Holandii, Francji czy
Niemczech rozwija się również
i w Polsce! Marzysz o dopracowanym w najdrobniejszych
szczegółach chopperze, lowriderze czy cruiserze? TrybEco!

TrybEco Brose – rower elektryczny TrybEco z centralnym
silnikiem Brose o mocy 250
W i baterią typu Snake 14 Ah
zamontowaną w hydroformowanej ramie ze szczotkowanego aluminium, charakteryzującej się wyjątkową sztywnością. Wysokiej klasy osprzęt renomowanych firm
– Shimano oraz Dartmoor. Najwyższa jakość w rozsądnej cenie.

SC EUROBIKE UNIVERSAL SRL

SKI-EXPERT

Stoisko nr

Stoisko nr

C-42

Dzięki ponad 20-letniemu
doświadczeniu w produkcji
rowerów EUROBIKE UNIVERSAL
jest wiodącym producentem
rowerów w Rumunii. Celem firmy
jest tworzenie i wprowadzanie
innowacji w produktach. „Mamy
doświadczenie, zasoby, wiedzę
oraz rozwiązania logistyczne do jak najlepszej współpracy z naszymi partnerami!”

G-54

Rewolucyjne okulary
rowerowe zwiększające
bezpieczeństwo podczas
jazdy. Dzięki wbudowanemu lusterku wstecznemu
w konstrukcję okularów,
rowerzysta może kontrolować przestrzeń za sobą bez obracania głowy. Do tego ponadczasowy
skandynawski design i praktyczne rozwiązania.
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POLAK NA ZAKUPACH
Jak co roku Instytut Badawczy IPC na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego
opublikował raport z badań konsumenckich. Badania przeprowadzono metodą CATI,
wzięło w nich udział 607 uczestników, którzy w ciągu ostatniego roku zakupili rower.
Badanie przeprowadzone zostało na terenie całego kraju, najliczniej reprezentowana
była kategoria wiekowa 35–44 lata (47,3%).

W

porównaniu do roku 2017 wzrosła liczba klientów, którzy
zdecydowali się na zakup nowego roweru, w 2018 r. było to
78,1%, czyli o 8,1% więcej niż rok wcześniej. Jednak dość wyraźnie
zmieniły się miejsca, do których Polacy udali się po nowe rowery.
Aż o 14% spadała liczba rowerów kupionych w sklepach specjalistycznych, a większość ich klientów przejęły sklepy ogólnosportowe, których udział wzrósł z 22,1% w 2017 r. do 33,5%. Wzrosła
również liczba nowych rowerów zakupionych w sklepach internetowych do 11,8% (z 10,1% w 2017 r.), a także w hipermarketach
– 8,6% (5% w 2017 r.). Deklarowana liczba nowych rowerów zakupionych na aukcjach internetowych praktycznie nie uległa zmianie i wynosi tylko 1,2% (1,3% rok wcześniej). Wśród cech determinujących wybór nowego roweru przeważa wygląd (wskazało na
niego 57,8% badanych), potem cena (54,2% wskazań), a trzecią
cechą jest jakość (52,1% wskazań).

Typ zakupionego roweru*

Wyniki badania wskazują, że zeszły sezon to ponownie znaczący wzrost zainteresowania rowerami miejskimi. Tego typu rowery
były kupowane najczęściej zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Wzrost względem sezonu 2017 jest bardzo duży i wynosi ponad 17%, jednak bardzo prawdopodobne, że część tego przyrostu
zawiera w sobie odnotowany również 5-proc. spadek zainteresowania rowerami trekkingowymi i crossowymi. Na przestrzeni
ostatnich lat sprzedaż tych rowerów utrzymywała się stabilnie na
poziomie ok. 10% i nic nie wskazuje, aby miał nastąpić tak gwałtowny jej spadek. Należy raczej sądzić, że dla wielu klientów różnice między rowerami turystycznymi (trekkingowe i crossowe)
a miejskimi są często trudno zauważalne, a ta ostatnia kategoria
jest bardziej ugruntowana w świadomości klientów, stąd jej częstsze wskazania. Dość zaskakujący jest spory spadek zainteresowa-

TYP ZAKUPIONEGO ROWERU*

1,5%

4,8%

NIE WIEM

ROWER
TREKKINGOWY/CROSSOWY

0,7%
INNY TYP

78,1%
RESPONDENTÓW W 2018 r.
ZDECYDOWAŁO SIĘ NA
ZAKUP NOWEGO ROWERU

11,7%

ROWER
DZIECIĘCY

9,1%

ROWER SZOSOWY

28,8%

ROWER GÓRSKI
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43,5%

ROWER MIEJSKI

56,5%
BADANYCH UZNAJE
ZA DOBRY POMYSŁ
REJESTROWANIE ROWERÓW
DLA ZABEZPIECZENIA ICH
PRZED KRADZIEŻĄ

1893,90 zł

TYLE WYNOSI ŚREDNIA KWOTA WYDANA NA ZAKUP NOWEGO ROWERU PRZEZ UCZESTNIKÓW
BADANIA W ROKU 2018 (W 2017 R. BYŁO TO 2263,88 ZŁ). PODOBNIE JAK W LATACH POPRZEDNICH
DROŻSZE ROWERY KUPILI MĘŻCZYŹNI

nia rowerami górskimi, które od lat utrzymują się na wysokim poziomie ok. 35–40%. Zeszły sezon to już drugi, po 2016, w którym
mniej niż co trzeci kupiony rower był „góralem”. Po bardzo dużym
wzroście sprzedaży w segmencie rowerów szosowych, jaki można
było zauważyć w sezonie 2017, w 2018 można obserwować zauważalny spadek zakupów także tego typu rowerów. Na stałym poziomie z lekka tendencją wzrostową (+0,5%) utrzymuje się sprzedaż
rowerów dziecięcych. Niestety, badania dotyczące sezonu 2018
nie odnotowują bardzo istotnej kategorii, a mianowicie rowery
ze wspomaganiem elektrycznym. Można tylko przypomnieć, że
w roku 2016 zakupiło je 0,3% badanych, a rok później już 1,2%.
Wszystkie sygnały z rynku za sezon 2018 i z pierwszej połowy 2019
świadczą o tym, że tendencja wzrostowa została utrzymana.

Marka zakupionego roweru*

Podobnie jak w poprzednim sezonie również w 2018 najwięcej
badanych wskazało na markę Kross, a ich liczba wzrosła o 4%. Na
drugim miejscu znalazł się Romet i jest to powrót na pozycję, jaką
zajmował w 2016 r., chociaż dwa lata temu zajmował ją ex aequo
z Krossem. Giant zajmuje trzecie miejsce wśród najchętniej wybieranych marek. Wskaźnik odpowiedzi „nie wiem”, który można
traktować jako wskaźnik świadomości klientów co do zakupionej
przez nich marki roweru po chwilowym spadku w 2017 r. znowu
powrócił do poziomu 41%, czyli można uznać, że cały czas utrzymuje się na tym samym poziomie.

MARKA ZAKUPIONEGO ROWERU*

13,2% (+4%)

KROSS

12% (+7,9%)

ROMET
GIANT

5,1% (-3,1%)

Liczba rowerów w gospodarstwie domowym*

Ciekawe zmiany nastąpiły w danych dotyczących liczby rowerów
w gospodarstwie domowym świadczące o tym, że nie tylko pojawiają się nowi użytkownicy, ale rośnie liczba rowerów w ramach
gospodarstw domowych. O ponad 2% wzrosła liczba tych, gdzie
pojawił się pierwszy rower. W porównaniu z rokiem 2017 o 10%
spadła liczba gospodarstw z dwoma rowerami, ale praktycznie
o podobną wartość przyrosła ta, gdzie są trzy rowery. Analogiczna sytuacja, chociaż na znacznie mniejszą skalę, ma miejsce
w przypadku czterech rowerów, których liczba także spadła, ale
wzrosła liczba domów, w których rowerów jest aż pięć, co oznacza, że dotychczasowi użytkownicy rowerów dokupili kolejne dla
siebie lub bliskich. n

LICZBA ROWERÓW W GOSPODARSTWIE DOMOWYM*

Liczba rowerów

1

2

3

4

5

6 i więcej

2017

9,70%

50,90%

24,40%

11,90%

0,80%

2,30%

2018

12,70%

41,40%

30,30%

11,00%

2,60%

2,00%
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CYCKI NA
ROWERZE,

CZYLI NIEZWYKŁA AKCJA
AMBASADORKI
KIELCE BIKE-EXPO 2019

K

ocha jeździć na rowerze, bierze udział w amatorskich zawodach kolarskich. Edukuje. Założyła bloga „Cycki na rowerze”,
żeby zachęcić kobiety do profilaktyki raka piersi. Energiczną i inspirującą Monikę Alimanović będzie można spotkać podczas kieleckich targów rowerowych.

Rower dobry na wszystko

Lubi trenować, fascynują ją wykresy aktywności i wydajności oraz zwiększanie obciążeń. Najbardziej w kolarstwie, które
nazywa magicznym sportem, ekscytuje ją pokonywanie własnych słabości i kolejnych barier swojego ciała. Bierze udział   
w amatorskich zawodach kolarskich, kolegów po fachu dzieli na
trenujących i startujących i tych romantycznych „tylko jeżdżących”.
Nie boi się wysiłku fizycznego, zaciągania i rwania jej niestraszne.
Wykończeniowy error włącza jej się po 2,5 h treningów, ale w sprzyjających warunkach i doborowym towarzystwie daje się namówić
na długie przejazdy. Rower pomógł jej w walce z depresją. Teraz
ona pomaga innym w walce z nowotworami i pokazuje, jak być
aktywnym w starciuz chorobą autoimmunologiczną.

Wyprzedzić raka

– Co tak prowokującego jest w słowie „cycki”? W internecie można mnie znaleźć pod nazwą „Cycki na rowerze”; z jednej strony
jest przekorna, z drugiej – wykorzystałam ją do walki o zdrowie
kobiet. Bardzo przyczyniła się do tego Basia, której z nami już nie
ma, a która chorowała na raka piersi. Nie rozumiem, dlaczego dla
wielu osób kobiecy biust tak mocno kojarzący się z wszechobecnym seksem, eksponowany w reklamie, tak bardzo związany z naszą cielesnością, wciąż jest jednak tematem tabu, a kobiety, które
powinny się regularnie badać, twierdzą, że jest im głupio, czują
się nieswojo podczas wykonywania tej czynności – powiedziała
Monika Alimanović w wywiadzie z Łukaszem Gnatem dla serwisu
Onet.pl. I trudno się z nią nie zgodzić. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet na świecie (25%). Każdego roku w Polsce diagnozuje się 18 tys. zachorowań na nowotwór
piersi. Umiera na niego blisko 6 tys. Polek. Co istotne, w ostatnich
30 latach prawie dwukrotnie zwiększyła się zachorowalność wśród
kobiet w wieku 20–49 lat. Nie ma jednej przyczyny rozwoju raka
piersi, wśród czynników ryzyka wymienia się m.in. wiek, rodzinne
występowanie raka piersi czy długotrwałą hormonalną terapię
zastępczą (dane za: Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych).
Dlatego tak ważna jest profilaktyka. Tegoroczna ambasadorka
Kielce Bike-Expo zachęca kobiety do badań i szerzy świadomość
na temat nowotworów w ramach profilu „Cycki na rowerze”, który
obserwuje ponad 5500 użytkowników i użytkowniczek. Nie jest to
jednak jedyna działalność edukacyjna Moniki Alimanović. Współpracuje także Fundacją Onkologiczną Alivia.

Przez ruch po zdrowie

O tym, że w zdrowym ciele zdrowy duch, nie trzeba nikogo przekonywać. Jedną z wielu prozdrowotnych inicjatyw Moniki są Rowerowe ponieDziołchy. To cotygodniowe wspólne kobiece wycieczki rowerowe. Może warto dołączyć? A o tym, jak być aktywnym
z Hashimoto i co jeszcze ma w planach niezwykła ambasadorka,
dowiecie się podczas nadchodzących targów Kielce Bike-Expo.
Zajrzyjcie koniecznie! n
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T E M A T

ROWEROWY MIDAS –

ADAM ZDANOWICZ AMBASADOREM
KIELCE BIKE-EXPO 2019
Projektuje rowery dla światowych sław, m.in. Slasha z Guns N’Roses, Dody
i Zbigniewa Hołdysa. Zdobył rowerowego Oscara w Las Vegas i skonstruował jedyny
na świecie rower z lodu. Adam Zdanowicz – mistrz świata w projektowaniu rowerów
customowych – został oficjalnym ambasadorem kieleckich targów rowerowych, które
odbędą się od 19 do 21 września w ramach Targów Kielce.

A

dam Zdanowicz swoje jednoślady tworzy dla konkretnego
użytkownika. Liczą się nie tylko wymiary, ale także upodobania. „Szyje” rowery na miarę niczym najlepszy krawiec. Dlatego
każdy z nich jest wyjątkowy.

Niesamowite projekty Adama Zdanowicza na targach Kielce BIKE-EXPO 2019

Z okazji dziesięciolecia kieleckich targów rowerowych organizatorzy wydarzenia zaprosili do współpracy wyjątkowych ambasadorów z branży rowerowej – jednym z nich jest światowej sławy
projektant i konstruktor Adam Zdanowicz. Podczas targów Kielce
BIKE-EXPO białostoczanin dokona oficjalnej europejskiej odsłony
projektu Materialize – złotego roweru z napędem elektrycznym
i karoserią wydrukowaną na drukarce 3D. Ten niezwykły projekt,
stworzony przez Zdanowicza i jego zespół MAD Bicycles, zdobył
tytuł Best One Off Radical Custom na targach Cruiser Con Expo
w Las Vegas. Oznacza to, że Polak otrzymał tytuł najlepszego konstruktora rowerów customowych 2019 r. Wydarzenie OBC za wielką wodą jest bowiem największą i najbardziej prestiżową wystawą
rowerów customowych na świecie.

Rower wart milion dolarów – Materialize, czyli marzenia się spełniają

Pomysł na stworzenie tego wyjątkowego jednośladu zrodził
się w głowie Adama Zdanowicza osiem lat temu, gdy był jesz-
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cze na studiach. Naszkicował kształt na kartce, którą
odłożył do szuflady na kilka lat, nie mając pojęcia ani
– jeszcze wtedy – możliwości, by projekt urzeczywistnić.
Jednak ziarno zostało zasiane, a ciekawość zwyciężyła i po pewnym czasie prototyp stał już na kołach. Od
pilotażowego roweru do jego finalnej wersji minęło
jednak kilka lat. Najlepszym rozwiązaniem do stworzenia skomplikowanej karoserii okazał się druk 3D.
Rower ma chromowaną, wyciętą laserem złotą ramę,
złote szprychy i łańcuch. Materialize został wyposażony w wiele nowoczesnych technologii. Napędzany jest
elektrycznie i tradycyjnie – ma silnik o mocy 1000 W,
baterię o pojemności 14 Ah, dzięki czemu można na
nim osiągnąć prędkość do 50 km/h. Silnik elektryczny zamontowany został przy pedałach, dodatkowo
pojazd dysponuje efektowną rozkładaną kierownicą,
która ułatwia transport. Na żywo rower robi niesamowite wrażenie. W Las Vegas został okrzyknięty mianem
„Show Stealer”.

Oryginalne rowery Adama Zdanowicza

Oprócz Materialize spod ręki Adama Zdanowicza wyszło wiele
innych, nietypowych projektów. Będzie można o nie osobiście
zapytać konstruktora już we wrześniu podczas Kielce BIKE-EXPO.
W trakcie spotkania na stoisku MAD Bicycles goście dowiedzą
się więcej na temat rowerów stworzonych dla takich klientów
jak Slash i jego dziewczyna Meegan, Zbigniewa Hołdysa, Dody,
Barona czy Michała Szpaka. Na uwagę zasługuje także rower
zaprojektowany dla twórców samochodu Warszawa M20 GT –
jednoślad powstał jako uzupełnienie auta, a prototypowanie
zastosowanych w nim rozwiązań technologicznych trwało kilka
miesięcy. Kolejnym niesamowitym pojazdem z pracowni MAD
Bicycles jest rower… z lodu. Przód i tył pojazdu połączono wyłącznie za pomocą zamarzniętej wody. Niestety, lodowy jednoślad nie jest przystosowany do letnich temperatur. Kolejny raz
będzie można zobaczyć go na podlaskich drogach zimą. Zdecydowanie większą trwałością charakteryzują się riksze do sprzedaży lodów, które także zobaczycie na stoisku sygnowanym
przez Adama Zdanowicza.
Fani jednośladów i Guns N’Roses łączcie się i przybywajcie od 19
do 21 września na teren Targów Kielce. Targi mają charakter B2B,
jednak ostatni dzień został otwarty dla wszystkich entuzjastów
dwóch kółek – zarówno tych ze złota, jak i tych z lodu.. n

O Ś R O D E K

Targi Kielce to bogata infrastruktura i profesjonalna obsługa wydarzeń

CORAZ WIĘCEJ GOŚCI

REKORDOWY ROK W TARGACH KIELCE
Kielecki ośrodek to 75 wydarzeń, 700 konferencji i 275 000 gości z całego
świata. Niemal co roku swoją ofertę prezentuje ponad 7000 firm.

Z

raportu Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego UFI, opublikowanego w 2018 r., wynika, że rynek
powierzchni wystawienniczej najszybciej rozwija się w Azji i Afryce. Pod tym
względem Polska zajmuje 11. miejsce
w Europie i 16. na świecie. Jednak w ciągu ostatnich sześciu lat to nasz kraj odnotował największy wzrost podaży powierzchni wystawienniczej – wyniósł on
75%. – Targi Kielce pod względem wynajętej powierzchni i liczby wystawców
wyprzedziły znane ośrodki wystawiennicze, między innymi na Węgrzech Hungeexpo, na Ukrainie Kyiv International
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Contract Fair czy w Czechach BVV Trade Fairs Brno – mówi Andrzej Mochoń,
prezes zarządu Targów Kielce. Nie tylko
rok 2018 był udany dla kieleckiego ośrodka. Kolejny mija pod znakiem rekordów.
Podczas lutowych Międzynarodowych
Targów Zabawek i Artykułów dla Matki
i Dziecka KIDS’ TIME zwiększyła się liczba nie tylko gości, ale także wystawców
i wynajętej powierzchni. Targi energetyki i elektrotechniki ENEX, targi ochrony
środowiska i gospodarki odpadami EKOTECH oraz cykl 11 imprez organizowanych
pod wspólnym hasłem „Przemysłowa
Wiosna w Targach Kielce” – wszystkie

te wystawy odnotowały 20-procentowy
wzrost liczby zwiedzających w porównaniu z 2018 r. Potrójny rekord padł także
w przypadku Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH oraz
Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL. Ponad 50-procentowy wzrost liczby
zwiedzających zanotowały Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży
Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE
FIRE-EXPO, więcej wystawców wzięło
też udział w Międzynarodowej Wystawie Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów

Agrotech 2019 upłynął pod znakiem rekordów

Targi Kielce – Twoje miejsce spotkań

Targi Kielce to doskonałe miejsce do organizacji różnych
typów wydarzeń, od sportowych po kulturalne

SACROEXPO. Z ankiet wynika, iż aż 92%
wystawców zadeklarowało chęć udziału
w kolejnej edycji Międzynarodowych Targów Branży Pogrzebowej i Cmentarnej
NECROEXPO. – Wzrost liczby wystawców
i zwiedzających kielecki ośrodek to dla
nas powód do dumy, ale też wytężonej
pracy. Staramy się na bieżąco reagować
na wymagania, jakie stawia przed nami
organizacja tak ogromnych przedsięwzięć. Naszym priorytetem jest zadowolenie naszych klientów, którzy z biegiem
lat stają się nie tylko partnerami w biznesie, ale też przyjaciółmi – dodaje Andrzej Mochoń. n

Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce –
dobry początek sezonu

92% wystawców Necroexpo 2019 potwierdziło swój
udział w kolejnej edycji targów

Centrum Kongresowe Targi Kielce łączy innowacyjność i profesjonalizm. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jest gwarantem wysokiej jakości usług w zakresie organizacji zarówno dużych wydarzeń, takich jak kongresy, konferencje, koncerty i seminaria, jak i kameralnych wystaw i wernisaży. Nowoczesna
infrastruktura Centrum Kongresowego obejmuje 19 sal konferencyjnych oraz
najnowocześniejszą halę wystawienniczo-kongresową w Polsce. Usytuowanie
obiektu obok nowoczesnego węzła komunikacyjnego umożliwia komfortowy
dojazd do ośrodka. Dodatkowym atutem jest bogata baza hotelowa w regionie.
Atrakcyjna lokalizacja w sercu Gór Świętokrzyskich – najstarszych gór w Europie – otwiera przed gośćmi szerokie możliwości ciekawego spędzenia wolnego czasu. Spokojna okolica, położona z dala od wielkomiejskiego zgiełku, oraz
atrakcje turystyczne regionu (wyciągi narciarskie, szlaki rowerowe, zamki i jaskinie) zapewniają możliwość aktywnego wypoczynku.
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stoiska

MARKI
REPREZENTOWANE

Nr
stoiska

MARKI
REPREZENTOWANE

Nr
stoiska

100%

E-23

LOVELEC

F-28

2N-EVERPOL Sp. z o.o.

Chyliczki, Polska

F-24

ABI

E-25

MAGNUM

E-23

7Anna Sp. z o.o Sp.k.

Gdańsk, Polska

E-27

ALEXRIMS

E-23

MAIER SPORTS

F-41

ABI Sp.J. PPH

Nasielsk, Polska

E-25

ALHONGA

E-47

MASTERLOCK

E-23

ACCS Sp. z o.o.

Blizne Łaszczyńskiego, Polska

F-17

ALPINA

E-18

Meilan

C-35

Aktywniacy - okulary p-słoneczne

Wrocław, Polska

C-11

AMOEBA

E-47

Mitas

F-38

ASSOS of Switzerland G-36

Mondraker

E-24

ALEX GLOBAL TECHNOLOGY, INC.

Tainan City, Tajwan

E-23

ATRAN VELO

E-23

Nexelo

F-38

AXON

E-46

NORTHWAVE

F-46

BASIL

E-18, E-23

NOVATEC

E-47

Basso

E-24

ODLO

E-9

BELL

E-23

OKBABY

E-23

BIKE CITY GUIDE

E-46

ONGUARD

E-23

BLACKBURN

E-23

ONILUS

E-4

Blaupunkt

F-24

Optimabikes

F-27

BROOKLIN

C-27, C-28

ORTLIEB

E-18

BURLEY

E-18

PENDIX

E-25

CAIRN

F-41

PILLAR

E-47

CAMELBAK

E-9

Pin Up Girl

E-25

CARPAT

C-42

PLETSCHER

E-46

ASIA BICYCLE TRADING COMPANY

Taichung, Tajwan

G-14

Cervélo

F-44

PLUMBIKE

C-27, C-28

ASSOS EUROPE GmbH & Co.KG

Darmstadt, Niemcy

G-36

Cingomma

F-40

POC

F-46

BEV INTERNATIONAL CORP.

Taichung City , Tajwan

G-24

CLARK'S

E-23

Polisport

E-25

BICYKLON S.C.

Zaczernie, Polska

F-39

CNSPOKE

E-23

Popal

F-2

Bike Atelier MTB Maraton

Dąbrowa Górnicza, Polska

G-62

COLLAGE

E-25

PUKY

E-14

CORRATEC

E-12

RAZOR

C-27, C-28

bikeBoard - magazyn rowerowy

Kraków, Polska

E-8

CYCLO

E-23

RE-SHINE

F-49

DIAMONDBACK

E-31

RevoltTech

C-35

Discovery

F-27

RH+

E-24

Dorozhnik

F-27

ROHLOFF

E-23

EASTMAN

C-1

ROTOR

E-25

EIGHTSHOT

E-14

RUDY PROJECT

F-51

EMBASSY

F-49

SAVENO

E-31

ERGON

E-18

SELLE BMG

C-22

EXTEND

E-17

SICARO

F-41

FANTOM

G-56

SIGMA

E-18

FASTRIDER

E-23

SIMPLA

E-3

Feldten

E-24

SOLANO

G-67

FIDLOCK

E-14

SPONSER

E-23

Cixi City Shengfu Bicycle Industry Co., Ltd

Ningbo, Chiny

C-29

FILA SKATES

F-41

SPORT ARSENAL

E-46

COOOLsport Handels GmbH

St. Peter am Kammersberg, Niemcy

G-46

FLR

E-18

STREET SURFING

E-9

Focus

F-44

TERRY

E-18

CORRATEC (wyłączny importer na Polskę:
POLBIKE Juliusz Kabath, Warszawa)

Warszawa, Polska

E-12

FOLLOWME

E-18

TIFOSI

E-23

Formula

F-27

TOPEAK

E-18

FSA

E-17

TRELOCK

E-18

DEMA SENICA A.S.

Senica, Słowacja

E-17

FUN MASKS

C-53

TrybEco

F-34

Derby Cycle Holding GmbH

Cloppenburg, Niemcy

F-44

GAD

E-23

TSG

E-25

Galaxy

F-37

TUBUS

E-18

DIAMONDBACK (dystrybutor na Polskę:
POLBIKE Juliusz Kabath, Warszawa)

Warszawa, Polska

E-31

Gazelle

F-1

UVEX

E-9

DNM INDUSTRY CO., LTD.

Taichung City , Tajwan

G-12

GIRO

E-23

Veben

F-38

EASTMAN INDUSTRIES LTD.

Ludhian, Indie

C-1

HANSELINE

E-18

VELORS

C-42

eBike Battery

Toruń, Polska

F-2

HERRMANS

E-11

VIKING

E-9

HORNIT

C-27, C-28

VISION

E-17

Hutchinson

F-38

VIVO

C-17

INFINI

E-18

VREDESTEIN

E-23

JOYTECH

E-47

WELDTITE

E-23

K2

E-9

WIDEK

E-23

FANTIC POLSKA

Myślenice, Polska

F-48

Kalkhoff

F-44

WITTKOP

E-18

FERAX Sp. z o.o.

Zduńska Wola, Polska

C-2

KARBON

E-29

X-BIONIC

F-51

KAYLAND

F-41

YEDOO

C-27, C-28

FIDLOCK

Polska

E-14

KTM bike ind.

E-14

Yvolution

G-51

LEADER FOX

F-19

ZERO FLATS

E-25

Leon

F-27

ZibiBike

C-52

LEZYNE

E-23

ZIENER

E-18

LIZARDSKINS

E-23

ZOOM

E-47
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NAZWA FIRMY

MIASTO, KRAJ

ALEXRIMS

Tainan City, Tajwan

E-23

ALJOT Sp. J.

Solec Kujawski, Polska

E-1

ALMOT Sp.k.

Złotniki Kujawskie, Polska

F-32

ALPIN BIKE

Głubczyce, Polska

E-46

AMIGO-BIKE

Mikołów, Polska

F-19

AM Optical Ltd Sp. z o.o.

Bydgoszcz, Polska

G-67

Amplify Sp. z o.o.

Słupno, Polska

G-61

AMP SOURCE Sp. z o.o. Sp.k.

Częstochowa, Polska

E-23

ANGRE

Poznań, Polska

F-29

APG CO. Sp. J.

Białystok, Polska

G-59

ARCTICA

Koszalin, Polska

C-24

ART&BIKES

Toruń, Polska

F-1

BIKELAND Sp. z o.o. Sp.k.

Sochaczew, Polska

F-49

BIKELINE.PL

Warszawa, Polska

F-35

BIKEMAN

Warszawa, Polska

E-18

BLUE PILL

Łódź, Polska

C-54

Bodzik - Projekt Bogusław Dzikowicz

Tuczno, Polska

F-16

BO WELL ENTERPRISE CO., LTD (Akiva)

Changhua City, Tajwan

G-29

BROD Sp. z o.o.

Kraków, Polska

G-6

Buechel Gmbh & Co.

Fulda, Niemcy

C-4

Carpat Sport Romania

Voluntari, Rumunia

C-42

Centrum Motocyklowe RIDER Sp. J.

Kraków, Polska

C-34

China Bicycle Association

Chiny

G-60

Cixi Boli Bicycle Industry Co., Ltd

Ningbo, Chiny

G-1

DDK GROUP CO., LTD.

Xitun Dist.Taichung City , Tajwan

G-25

Delta Sport Wrona Sp.J.

Siedlce, Polska

E-4, E-29

ECOBIKE Sp. z o.o.

Wrocław, Polska

E-48

EMBASSY

Polska

F-49

ENDURA LTD.

Livingston, Wielka Brytania

G-22

EURO FLOTA

Warszawa, Polska

F-6

FRUGAL elektryczne pojazdy

Wrocław, Polska

C-18

Fundacja Pro Bike & Dance

Luboń k. Poznania, Polska

C-32

Gazelle

Toruń, Polska

F-1

GEOBIKE Sp. z o.o.

Szczecin, Polska

G-58

GeoVelo Sp. z o.o.

Szczecin, Polska

G-58

NAZWA FIRMY

MIASTO, KRAJ

Numer
stoiska

NAZWA FIRMY

MIASTO, KRAJ

Numer
stoiska

GOMARKET.PL

Legionowo, Polska

E-5

Q-LITE CO., LTD.

Taichung City , Tajwan

G-23

GRUPA MARS Sp. z o.o.

Rajszew, Polska

F-40

RAPID SOLUTIONS Sp. z o.o.

Poznań, Polska

C-16

Guangzhou Myatu Pedelec Technology Co., Ltd

Guangzhou, Chiny

G-38

RAZOR

Zamienie, Polska

C-28

GUSTI LEDER GmbH

Rostock, Niemcy

C-19

REKMAN Sp. z o.o.

Magnice, Polska

G-51

H-Rocks Tomasz Nguyen - hrocks.pl

Chwaszczyno, Polska

C-10

REVOLTTECH

Kluczbork, Polska

C-35

HANGZHOU RE SHINE BICYCLE CO., LTD.

Chiny

F-49

ROJAX PHU

Rzeszów, Polska

C-17

HAUER

Nieporęt, Polska

C-53

Rudy Project, X-BIONIC

Poznań, Polska

F-51

Hebei Guangfeng Bicycle Company Limited

Xingtai, Chiny

G-52

RUN TO BIKE Sp. z o.o.

Warszawa, Polska

G-44

Hebei Hengchi Bicycle Parts Group Co., Ltd

Xingtai, Chiny

C-30

SATEC PL

Łódź, Polska

G-56

Hebei Xinda Bicycle Co., Ltd

Xingtai, Chiny

C-44

SAT TS Sp. z o.o.

Poznań, Polska

F-51

HERRMANS (agent i dystrybutor w Polsce:
POLBIKE Juliusz Kabath, Warszawa)

Warszawa, Polska

E-11

SAVENO – polska marka rowerowa POLBIKE Juliusz Kabath

Warszawa, Polska

E-31

HSE Company

Warszawa, Polska

E-25

SC EUROBIKE UNIVERSAL SRL

Voluntari, Rumunia

C-42

IC! INSPIRED BY CYCLING

Luboń k. Poznania, Polska

C-32

SELLE BMG

Ramon di Loria, Włochy

C-22

iGPSport

Słupno, Polska

G-61

SELLE MONTE GRAPPA SRL

Ramon di Loria, Włochy

C-22

ITALBIKE

Warszawa, Polska

F-21

SHANDONG JILUER TYRE CO., LTD.

Tengzhou, Chiny

G-17

ITM Bike Components / BIKE MACHINERY Torre De'Roveri, Włochy

G-15

Shanghai Xiesheng Exhibition Co., Ltd

Shanghai, Chiny

C-46

JALCO INDUSTRY CO., LTD.

Changhua Hsien, Tajwan

G-8

Shenzhen Lizhixin Technology Co., Ltd

Shenzhen, Chiny

G-17

JETSET / HSIN CHUAN IND. CO., LTD.

Hsiu Shui Hsiang , Tajwan

G-19

Jiangsu Kubaoya Intelligent Technology
Co., Ltd

Changzhou, Chiny

C-49

K.T.J. KOLOR Sp. z o.o.

Sieradz, Polska

F-25

SIGN

Świebodzin, Polska

G-57

SILVINI

Zdiby, Czechy

F-36

SIMPLA S.C.

Nysa, Polska

E-3

SKI-EXPERT

Kielce, Polska

G-54

KANDS

Zdziarzec, Polska

C-14

KARBON

Siedlce, Polska

E-29

Kawiarenka Polskiego Stowarzyszenia
Rowerowego

Warszawa, Polska

E-33

SKI SYSTEM Sp. z o.o.

Poznań, Polska

F-42

Spard New Energy Co., Ltd (YUNTONG)

Zhongshan, Chiny

G-53

SKI BIKE CENTRUM Sp. z o.o.

Mikołów, Polska

E-24

SKILLEDBIKE Sp. z o.o.

Podegrodzie, Polska

F-26

KeraBike - myjnie rowerowe

Niedrzwica Duża, Polska

G-33

KIMET Zakład Produkcyjno-Handlowy

Częstochowa, Polska

C-15

SPECTEC TRADING Sp. z o.o.

Zalasewo, Polska

F-33

Murowana Goślina, Polska

E-47

KOEXIMPO spol. s r.o.

Cesky Tesin, Czechy

F-28

SPEEDER

KOMPRANET.PL Sp. J.

Pruszcz Gdański, Polska

G-18

E-19

Lubliniec, Polska

F-22

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW im. Hieronima Derdowskiego

Chojnice, Polska

KRISMETPOL (STALMAX)

SPORTIMPEX PPHU

Warszawa, Polska

F-41

KTM BIKE INDUSTRIES

Mattighofen, Austria

E-14

LABOMASK Polska Sp. z o.o.

Szczecin, Polska

F-11

Lanxi Wheeltop Cycle Industries., Ltd

Lanxi, Chiny

C-51

LARIX

Bielsko-Biała, Polska

E-9

LEADER

Warszawa, Polska

E-25

M&W BIKE INVESTMENT Sp. z o.o.

Częstochowa, Polska

E-6

Strefa Produktów dla Gmin

Polska

G-70

SUN & MORE Sp. z o.o.

Szczecin, Polska

C-33

SUN BABY

Piła, Polska

C-20

Tai-world MFG. Co., Ltd.

Changhua City, Tajwan

G-21

Tajwańska Rada Rozwoju Handlu Zagranicznego (TAITRA)

Warszawa, Polska

F-47

MACTRONIC Sp. z o.o. Sp.k.

Wrocław, Polska

E-44

Tianjin Fastron Technology Co., Ltd

Tianjin, Chiny

C-43

Magazyn BIKE

Wrocław, Polska

C-37

Topin International Co., Ltd

Suzhou, Chiny

C-47

Magazyn Szosa

Wrocław, Polska

F-31

TORA-ZAJDEL II Sp. z o.o.

Świdnica, Polska

F-37, F-38

markARTUR

Lublin, Polska

E-16

TRANS-ROWER

Zdziarzec, Polska

C-14

MARTOMBIKE

Swarzędz, Polska

C-5

TRANSART GRAPHICS CO., LTD.

Taichung, Tajwan

G-28

MEILAN

Shenzhen, Chiny

C-35

TREZADO Sp. z o.o.

Łuków, Polska

E-51

MERIDA Polska Sp. z o.o.

Zabrze, Polska

E-15

TRUEEAST ENTERPRISE CO., LTD.

Taichung City , Tajwan

G-26

MICROLITE IND. CO., LTD.

Taoyuan, Tajwan

G-27

TRW SPORT

Kraków, Polska

E-14

NAUKA I TECHNIKA Sp. z o.o.

Zaczernie, Polska

F-8

TrybEco Sp. z o.o.

Łódź, Polska

F-34

OGUMIENIE CST S.C.

Zabrze, Polska

E-28

Velonews.pl

Żywiec, Polska

C-38

OGUMIENIE DELI TIRE www.delitire.pl

Wrzosowa, Polska

E-2

VELOPROFIT

Jastrzębie-Zdrój, Polska

G-68

OLONA ACESSORI MOTOCICLI S.R.L.

Castiglione Olona, Włochy

F-14

VELOTRADE

Charków, Ukraina

F-27

ONILUS

Siedlce, Polska

E-4

VERGE SPORT

Jelenia Góra, Polska

G-49

OPC Sp. z o.o.

Ząbki, Polska

G-16

VINCERE

Warszawa, Polska

F-35

OVERFLY

Raszyn, Polska

F-45

WHEEL GIANT INC.

Changhua City , Tajwan

G-11

Plumbike Sp. z o.o.

Warszawa, Polska

C-28

WHYTE BIKES POLSKA

Sopot, Polska

G-42

PM SPORT Sp. J.

Warszawa, Polska

F-46

WINNING ENTERPRISE CO., LTD.

Tainan, Tajwan

G-9

POLBIKE Juliusz Kabath

Warszawa, Polska

E-11, E-12,
E-31

WINORA-STAIGER GmbH

Sennfeld, Niemcy

E-7

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Warszawa, Polska

G-64

Popal

Toruń, Polska

F-2

PORĘBA FHU

Kraków, Polska

F-43

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

Warszawa, Polska

E-34

PreCoTec - M. Henkel & R. Wiele GbR

Pesterwitz, Niemcy

G-3

woom Polska

Warszawa, Polska

C-8

XON LTD.

Taoyuan City , Tajwan

G-31

YOTA Sp. z o.o.

Katowice, Polska

C-3

ZASADA Sp. z o.o.

Wieluń, Polska

E-32

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG

Koln, Niemcy

E-45

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BRAT

Bydgoszcz, Polska

G-43

Zhuhai LTWOO Controller Technology
Co., Ltd

PUKY GmbH

Polska

E-14

ZibiBike

Shenzhen, Chiny

G-17

Kalisz, Polska

C-52
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WARSZAWA

Dla podróżujących samolotem
Łódź

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

Radom

Lublin

180 km

Kielce

Sprawdź połączenia z lotniska w Radomiu
Katowice
Kraków

Rzeszów

Dla podróżujących samochodem
N

Bezpośredni zjazd z obwodnicy Kielc. Targi Kielce ulokowane są
na skrzyżowaniu 2 głównych dróg: drogi ekspresowej S7 i drogi

ŁÓDŹ

krajowej 74.

KOORDYNATY GPS:

Ulice w Kielcach oraz obwodnica są oznakowane drogowskazami
kierującymi do Targów Kielce, które doprowadzą do terenów targowych i parkingów najkrótszą trasą.

20° 35’ 20,57’’ E

PARKING DLA ZWIEDZAJĄCYCH:

ADRES:

Bezpośrednio obok Targów Kielce istnieje wiele możliwości parko-

TARGI KIELCE S.A.

wania:

Zakładowa 1,

- parking wielopoziomowy przy Terminalu Zachodnim,

25-672 Kielce

WARSZAWA

74

50° 53’ 56,47’’ N

S7

Targi Kielce

Kielce

74

Centrum

S7

LUBLIN
RZESZÓW

- miejsca parkingowe wokół terenów targowych – zarówno przy
Terminalu Wschodnim, jak i Zachodnim.
Ceny biletów parkingowych:
- samochody osobowe 15 zł
- autobusy 20 zł

S7

KRAKÓW

73

WARSZAWA S7

N

Kielce Zachód

KRAKÓW
KRAKÓW

Łód

zka

wa

o
aw

74

ngr

eso

wa

LUBLIN
RZESZÓW
TARNÓW
Centrum

Trans
p

Targi Kielce

Ko

Zakła
dowa

t
ys
W

ców

S7

ŁÓDŹ

ortow

74

Batalio

nów C
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ich

TARNÓW

Dla podróżujących
pociągiem lub autobusem

Dla podróżujących
komunikacją miejską

Kielce są bardzo dobrze skomunikowane ze

Taxi:

wszystkimi najważniejszymi miastami w Polsce.

ALFA, tel. 344 44 44, 668 599 622

Kielce za pośrednictwem transportu publicznego:

Dworzec kolejowy i autobusowy znajduje się

LIDER, tel. 19 666, 345 88 88

autobusami MPK - linie:

zaledwie 10 minut jazdy samochodem (radzimy

TELE TAXI, tel. 800 400 400,

25 (przystanek Targi Kielce),

wziąć taksówkę) od terenów targowych.

19 191

110 (przystanek Zakładowa),

Jeśli jesteś już w mieście, możesz dotrzeć do Targów

36, 54, 110, 112 (przystanek Batalionów Chłopskich /
Zakładowa)
Rozkłady jazdy

Rozkład jazdy pociągów PKP

autobusów ZTM Kielce

Hala A: rowerowa strefa testowa

Hale: C, D, E, F, G: Targi Kielce BIKE-EXPO

CENY BILETÓW WSTĘPU:

GODZINY OTWARCIA TARGÓW

– 	 dla klienta branżowego – wstęp bezpłatny

19.09.2019 	

po rejestracji elektronicznej na stronie
	 lub w terminalu wejściowym (dotyczy branży
sportowej) – po wcześniejszej weryfikacji
– 	 w dniu otwartym dla publiczności tj. 21.09
20 zł (bilet do nabycia w kasie targów) lub

wstęp bezpłatny po rejestracji elektronicznej

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

20.09.2019 	
21.09.2019 	

10:00-18:00
10:00-18:00
9:00-16:00

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

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI
UDZIELAJĄ:
- Biuro Obsługi Wystawców
(w godzinach otwarcia targów), tel.:
41 365 12 68
41 365 13 01

41 365 12 66
41 365 12 67

- Menedżer targów, tel. 41 365 12 43
- Kontakt dla zwiedzających: tel. 41 365 12 64

TARGOM TOWARZYSZĄ

visitors@targikielce.pl

Kielce Bike-Expo Awards - 19.09
Konferencja wykorzystanie roweru jako środka transportu użytkowanego w miastach – 20.09
Akademia Kielce Bike-Expo – 19–21.09
Konkurs na rowerową stolice Polski
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Bike Monitor to pierwszy i jedyny tak kompleksowy system
rejestracyjno-ubezpieczeniowy dedykowany nowym rowerom oraz
ich użytkownikom. Portal bikmonitor.pl poprzez oferowane funkcje
stanowi skuteczne narzędzie wsparcia sprzedaży rowerów i budowy
relacji z Klientami.
Rejestracja roweru w systemie odbywa się na etapie jego zakupu
w sklepie, a procedura zajmuje nie więcej niż 2 minuty. Wszystko przebiega w systemie online, bez zbędnych formalności.
Sprzedawca wprowadza do bazy Bike Monitora indywidualny numer
fabryczny ramy roweru. Wybiera go spośród bazy numerów udostępnionych na potrzeby systemu przez krajowych producentów i importerów rowerów. Jest to gwarancją legalności zakupionego sprzętu.
Wprowadzony numer ramy jest przechowywany wraz z dokumentacją
zakupu na certyfikowanych serwerach, regulamin spełnia restrykcyjne
warunki dotyczące danych osobowych (GIODO). Użytkownik systemu
ma możliwość aktualizacji informacji o rowerze na swoim koncie,
dodawanie zdjęć, a nawet prowadzenie książki serwisowej. W razie
ewentualnej kradzieży roweru, użytkownik może natychmiastowo zgłosić ten fakt w systemie. Taka informacja jest od razu widoczna na
stronie internetowej dla wszystkich użytkowników. Zwiększa to szanse
na szybkie odnalezienie roweru i zwrot jego prawowitemu właścicielowi.
Już teraz bikemonitor.pl pozwala także, w oparciu o bezpłatną rejestrację roweru, oferować Klientom dedykowany pakiet ubezpieczeniowy
"PZU Bezpiecznie Rowerem". Oferta dostępna jest w formie kalkulatora ubezpieczeniowego na stronie portalu.
Bike Monitor rekomenduje Polskie Stowarzyszenie Rowerowe
-organizacja polskiej branży i przemysłu rowerowego.
Zaufało nam wielu producentów i importerów rowerów. Zaufaj nam
i Ty! Walcz z paserstwem! Wspieraj legalny zakup rowerów z Bike Monitorem!
Bike Monitor Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, bud. 2oB, lok. 224 01-793
Warszawa tel. 798 433 321
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