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Bagażnik rowerowy Sanremo
•	Zgodny z wszystkimi typami rowerów (także 

z hamulcami tarczowymi) oraz drążków 
samochodowych (do 80 x 50 mm)

•	Zgodny z każdym rozmiarem kół dzięki  
nowemu systemowi wspornika tylnego koła  
z mechanizmem oscylacji

•	Szeroki zakres regulacji odległości między 
przednim i tylnym kołem (do 520 mm)

•	Wytrzymała konstrukcja z aluminium z 
mechanizmem szybkiego mocowania

•	Wstępnie złożony, łatwy w obsłudze, niewielki
•	EL0097001

Vaison
•	Bardzo wytrzymała, twarda walizka
•	Konstrukcja z podwójnymi ścianami, wypełniona powietrzem
•	Wytrzymały pokrowiec na rower, doskonały do dalekich 

podróży czy przewożenia sprzętu na bagażniku 
samochodowym

•	Kółka i rączka ułatwiające przemieszczanie walizki
•	EL0020404

Bagażnik rowerowy z zamkiem Sanremo
•	Bagażnik rowerowy wyposażony w podwójne, bezpieczne 

zamknięcie oraz blokadę przeciwkradzieżową
•	Zaprojektowany pod kątem zmniejszenia współczynnika 

oporu powietrza, mniejszego zużycia samochodu, 
większego komfortu podczas jazdy oraz zapewnienia 
większego bezpieczeństwa podczas jazdy samochodu  
z zamocowanym rowerem

•	Zgodny z większością widelców szosowych (w tym 
widelców karbonowych) oraz MTB (także z hamulcami 
tarczowymi)

•	Praktyczny i bezpieczny system mocowania roweru  
z możliwością regulacji

•	Zgodny z większością bagażników dachowych
•	Zgodny z wszystkimi ramami i kołami dzięki mechanizmowi 

wsparcia tylnego koła na aluminiowym drążku
•	Zalecany dla bagażników dachowych ze stałym odstępem 

pomiędzy drążkami oraz dla rowerów transportowych i 
rowerów o niestandardowych wymiarach i kształtach

•	EL0121450

Uchwyt podsiodłowy Skekane
•	Uchwyt mocowany pod siodełkiem na bidon lub 

akcesoria rowerowe
•	Ze wspornikiem mocującym na 2 naboje CO2,  

2 paskami oraz śrubami ze stali nierdzewnej
•	Lekki i trwały, wykonany z aluminium
•	Aerodynamiczny, uniwersalny, z regulowanym 

ustawieniem w zależności od potrzeb
•	Zgodny z wszystkimi standardowymi metalowymi  

i karbonowymi prętami siodełka 
•	Biały: EL0111201
•	Czarny: EL0111202

Stojak Race Professional 
•	Wyjątkowo lekki, wykonany z aluminium
•	Wszystkie komponenty są nierdzewne i bardzo trwałe
•	Możliwość szybkiego złożenia do niewielkich rozmiarów ułatwia 

transport na imprezy sportowe
•	Podporę roweru można bezpiecznie rozłożyć za pomocą 

mechanizmu klikającego i łatwo złożyć poprzez naciśnięcie dźwigni
•	Używany przez zespoły Pro Tour
•	EL0060306

Zestaw do triatlonu Aeton
•	Aerodynamiczny bidon i koszyk na bidon 

(testowane w tunelu aerodynamicznym)
•	Bidon wyprodukowany w całości z 

polietylenu bez BPA: objętość 0,75 l,  
waga 76 g, rozmiar 158 x 200 x 80 mm 
(szer. x wys. x głęb.)

•	Koszyk na bidon z materiału 
kompozytowego, waga 80 g, rozmiar  
145 x 130 x 34 mm (szer. x wys. x głęb.)

•	Uniwersalny koszyk do mocowania na 
kierownicy roweru do triatlonu i jazdy 
na czas

•	Rurka z silikonowym zaworem
•	Mocowanie na rzepy
•	Osłona przed rozpryskiwaniem
•	EL0101300 (0,75 l)
•	EL0101350 (1 l)

Stojak Essential
•	Rozłożenie zajmuje tylko parę sekund
•	Stal malowana proszkowo farbą 

epoksydową
•	System szybkiego mocowania
•	EL0073101




