Rowery
gastronomiczne
Niekończące się możliwości

O Nas
DLACZEGO WARTO
BYĆ MOBILNYM?
Street food
Coraz większe zmiany w miejskim stylu życia i moda na spędzanie
czasu poza domem umożliwiają nowe drogi dla rozwoju biznesu.
Cały świat oszalał na punkcie street food-u. Kochamy uliczne picie
i jedzenie. Punkty mobilnej sprzedaży stały się stałym elementem
miejskiego krajobrazu i atrakcją nie tylko dla turystów.
Co i dla kogo?
Rower do sprzedaży kawy, soków, lodów, kanapek, hot-dogów lub
czegokolwiek innego byś nie wymyślił to świetny pomysł na pierwszy,
własny biznes i przygodę życia. Wymaga mniejszych nakładów
finansowych, a co za tym idzie niesie mniejsze ryzyko strat.
Wbrew pozorom nie jest to tylko biznes dla młodych. Przed osobami,
które mają dość pracy w korporacji, bądź kończą karierę zawodową
pojawia się możliwość niezależności finansowej, wyjścia na zewnątrz
i cieszenia się świeżym powietrzem przez cały dzień wspierając przy
tym ekologiczne trendy, dzięki pojazdom napędzanym siłą własnych
mięśni.

Firma

Technologia

Nasza firma działa na rynku polskim od
2007 roku i jest liderem w produkcji rowerów
gastronomicznych oraz tworzeniu konceptów
sprzedażowych. Posiadamy największą
w Europie ofertę urządzeń dostosowanych do
mobilnej sprzedaży - między innymi mobilną
kawiarnię, rower do hot-dogów, rower do lodów
oraz rower do soków.

Dzięki rozbudowanemu parkowi maszynowemu
oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych
z dostępnych na rynku materiałów, nasze
produkty
charakteryzują
się
wysoką
jakością wykonania, dbaniem o detal oraz
bezawaryjnością. Nie boimy się też nowych
wyzwań, dlatego jeżeli masz swój koncept,
który chciałbyś zrealizować - dobrze trafiłeś.

Ekologia

Drewno

Jako odpowiedzialny przedsiębiorca, oddajemy
produkty w 100% przyjazne dla środowiska.
Nie stosujemy silników motorowych jako
napędów, dzięki czemu nasze rowery nie
emitują szkodliwych spalin. Przez miejską
dżunglę przemieszczają się wyłącznie dzięki
sile naszych nóg.

Materiał do obicia skrzyń pochodzi z małych,
lokalnych przedsiębiorstw, gdzie z szacunkiem
podchodzi się do obrabianego produktu
i używa wyłącznie drewna ze zrównoważonych
upraw. Dzięki zastosowaniu naturalnego
forniru na wodoodpornej sklejce i trzykrotnym
malowaniu drewno staje się odporne na
warunki atmosferyczne i nie ulega deformacji
lub tak zwanemu “puchnięciu”.

Stal

Malowanie

Wykorzystujemy wyłącznie stal najwyższej
jakości OH18N9, która nie ulega korozji
podczas użytkowania. Wszystkie elementy
blaszane wycinane są laserowo, co gwarantuje
pełną powtarzalność produktu oraz dokładność
podczas wykończenia.

Stosujemy technologię farb proszkowych,
które nie wymagają dodatku szkodliwych
rozpuszczalników. Są całkowicie bezpieczne
dla ludzi i środowiska oraz biodegradowalne.
Farba, która nie przylegnie do materiału podczas
malowania, w całości jest odzyskiwana. Pełna
gama kolorów z pelety RAL daje możliwość
dopasowania roweru do indywidualnych
wymagań klienta.

Zasilanie

Nagrody i certyfikaty

Dzięki niezawodnej technologii zasilania
mobilnego rowery mogą pracować niezależnie
do 48 godzin. Energia pobierana jest
z akumulatorów żelowych, które są bezpieczne
dla środowiska ze względu na brak emisji
szkodliwych oparów kwasu siarkowego. Dzięki
szczelnej i wzmocnionej obudowie z ABS są
bezpieczne podczas transportu. Instalację
można połączyć z panelami solarnymi, dzięki
czemu nasz rower staje się jeszcze bardziej
niezależny i przyjazny dla środowiska.

Nasze rowery dwukrotnie zostały nagrodzone
główną nagrodą jako najlepszy produkt
w kategorii catering na Międzynarodowych
Targach Gastronomicznych EuroGastro.
Rowery posiadają atesty Państwowego
Zakładu Higieny, dzięki czemu dopuszczone
są do kontaktu z żywnością. Zyskały również
aprobatę projektowo-wizualną większości
architektów miejskich.

Jeżeli jesteś zaś rekinem biznesu i prowadzisz nie jedną działalności
gospodarczą – rower będzie dla Ciebie kolejnym ramieniem do
zarabiania pieniędzy. Możesz stworzyć całkiem nowy koncept lub
satelitę działającej już gastronomii.
Największym jednak plusem wynikającym bezpośrednio z mobilności
jest fakt, że jeśli Twoje pierwotne miejsce zawiedzie, zawsze możesz
przenieść swój rower gastronomiczny gdzie indziej - bo jeżeli klient
nie znalazł Ciebie – to Ty znajdziesz klienta!
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Rower gastronomiczny Basic

Rower gastronomiczny Basic

Wizualizacja poglądowa.

Wizualizacja poglądowa.

Opis

Możliwości sprzedaży

Zasilanie

Rower basic to nasza standardowa konstrukcja ale bez zbędnych dodatków. Od najpopularniejszych modeli różni się brakiem tylnej skrzyni, nie
posiada otwieranego blatu z przodu oraz nie dodajemy deski dekoracyjnej. Rower z powodzeniem może pełnić wszystkie funkcje sprzedażowe
jak pozostałe rowery, zachowując atrakcyjną cene. Wybierz go kiedy Twój budżet jest ograniczony lub zwyczajnie podobna się Tobie wizualnie.
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prąd

Możliwości wykonania

1

Wymiary skrzyni (mm): 1300x800x550 h

1

Obudowa drewniana

2

Wymiary roweru (mm): 2600x1100x2200 h

2

Obudowa malowana

3

Wysokość po złożeniu dachu (mm): 1700 mm
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Wyposażenie roweru gastronomicznego

Wyposażenie roweru gastronomicznego

Mocne 21 calowe koła

Promień skrętu 4 m

Zsuwany dach

Możliwość odkręcenia dachu

Dzięki zastosowaniu solidnych, 21 calowych kół
o średnicy 68 cm, poruszanie się po miejskich drogach staje się proste.

Dzięki zoptymalizowanemu promieniowi skrętu
rower z łatwością porusza się po miejskich uliczkach. Ograniczniki skrętu odpowiadają za bezpieczeństwo i gwarantują, że rower nie wywróci się na
zakręcie.

Konstrukcja dachu została wykonana na okrągłych
profilach, dzięki czemu całość zsuwa się. Solidne
śruby zamontowane w nogach dachu, dają gwarancję, że konstrukcja nie zsunie się w niepożądanym
momencie.

W celu łatwiejszego transportu lub magazynowania,
dach w prosty sposób odkręca się od blatu. W kilka
chwil możemy zdemontować dach naszej mobilnej
kawiarni. Jeżeli znudzi nam się wygląd dachu możemy również wymienić go na nowy.

Solidna rama malowana
na dowolny kolor

Dach z nieprzemakalnego
materiału o wybranym kolorze

Rama rowerowa, składająca się z podwójnej rury,
zapewnia stabilność prowadzenia oraz gwarantuje utrzymanie całej konstrukcji. Przykręcona do
przedniej części roweru za pomocą 4 mocnych śrub,
pozwala na demontaż podczas serwisu lub transportu. Przy zamówieniu istnieje możliwość pomalowania ramy na dowolny kolor z palety RAL.

Dach wykonany z nieprzemakalnego materiału
Codura. Podgumowany materiał jest bardzo wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. W celu
wyprania dachu, całość możemy łatwo zdjąć ze stelaża rozwiązując kilka sznurków. Materiał dostępny
w kilku kolorach. Istnieje możliwość nadruku logo
na materiał.

Uniwersalny klucz do wszystkich
szafek

Hamulec hydrauliczny z opcją
hamulca postojowego

Wszystkie szafki w rowerze otwieramy i zamykamy
jednym kluczem. W przypadku, kiedy klucz zostanie
zgubiony w łatwy sposób będziemy w stanie dostarczyć Ci nowy komplet.

Najmocniejsze dostępne hamulce na rynku, gwarantują bezpieczeństwo podczas jazdy, a opcja hamulca
„postojowego” ułatwia zaparkowanie roweru gastronomicznego w miejscu docelowej pracy.

Pojemny magazyn

Duży uchwyt do prowadzenia

W tak niewielkiej przestrzeni jako jedynej firmie na
rynku udało nam się wygospodarować tak pojemny
magazyn. Szafka otwierana z tyłu roweru z pewności pomieści wszystkie niezbędne produkty
i akcesoria, które będą przydatne w trakcie pracy.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa spód szafki jest
perforowany, aby zwiększyć przewiew - istotne
w rowerach zasilanych gazowo.

Dzięki zastosowaniu dużego uchwytu, rower wygląda ciekawiej, a samo prowadzenie staje się łatwiejsze. Uchwyt został osadzony na wzmocnionych
stalowych profilach dla wytrzymałości oraz posiada drewniany uchwyt malowany na kolor obudowy.
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Boczne klapy uchylne

Obudowa

W celu łatwiejszego magazynowania roweru gastronomicznego, boczne elementy dachu składają się.
Za pomocą podważenia jednego elementu, podpory
uchylają się, a klapy zostają złożone.

Może być wykonana w dwóch opcjach – stali malowanej proszkowo lub wodoodpornej sklejce. Dzięki
temu Twój rower będzie jedyny w swoim rodzaju.

Nierdzewny blat
Aby zwiększyć żywotność oraz poprawić higienę
pracy rower posiada nierdzewny blat. Zawsze łatwy
do wyczyszczenia i odporny na urazy mechaniczne.
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Rower gastronomiczny Standard

Wizualizacja poglądowa.

Rower gastronomiczny Standard

Wizualizacja poglądowa.

Opis

Możliwości sprzedaży

Rower gastronomiczny jest bazą i wyjściem do budowy wszystkich pozostałych. Wyposażony w składanych dach, zlew do wody, boczne półki
oraz pojemny magazyn. Może być przystosowany do sprzedaży konkretnych produktów, traktowany jako forma baru lub narzędzie do realizacji
kampanii reklamowych. Aby dostosować rower do swoich potrzeb musimy jedynie określić, w jaki sposób będzie wykorzystywany i dobrać
dodatki. Urządzenia gastronomiczne takie jak płyta grillowa, naleśnikarka czy blender, dodatki w postaci witryny, tablicy reklamowej czy skrzyni
zamiast bagażnika; na końcu dobieramy odpowiednią instalację elektryczną i rower jest gotowy do pracy.

Zasilanie
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prąd

Możliwości wykonania

1

Wymiary skrzyni (mm): 1300x800x550 h

1

Obudowa drewniana

2

Wymiary roweru (mm): 2600x1100x2200 h

2

Obudowa malowana

3

Wymiary roweru ze skrzynią i blatem z przodu (mm): 3250x1100x2200 h

4

Wysokość po złożeniu dachu (mm): 1700 mm
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Wyposażenie roweru gastronomicznego

Wyposażenie roweru gastronomicznego

Mocne 21 calowe koła

Otwierany blat

Zsuwany dach

Możliwość odkręcenia dachu

Dzięki zastosowaniu solidnych, 21 calowych kół
o średnicy 68 cm, poruszanie się po miejskich drogach staje się proste.

Z przodu roweru umieszczamy dodatkowy, składany
blat (55 cm), który zwiększy Twoją przestrzeń roboczą o ponad 40%. Łatwe rozkładanie i składanie gwarantuje system prowadnic i zatrzasków.

Konstrukcja dachu została wykonana na okrągłych
profilach, dzięki czemu całość zsuwa się. Solidne
śruby zamontowane w nogach dachu, dają gwarancję, że konstrukcja nie zsunie się w niepożądanym
momencie.

W celu łatwiejszego transportu lub magazynowania,
dach w prosty sposób odkręca się od blatu. W kilka
chwil możemy zdemontować dach naszej mobilnej
kawiarni. Jeżeli znudzi nam się wygląd dachu możemy również wymienić go na nowy.

Solidna rama malowana
na dowolny kolor

Dach z nieprzemakalnego
materiału o wybranym kolorze

Instalacja elektryczna pozwalająca
na dzień pracy

Zbiorniki na wodę

Rama rowerowa, składająca się z podwójnej rury,
zapewnia stabilność prowadzenia oraz gwarantuje utrzymanie całej konstrukcji. Przykręcona do
przedniej części roweru za pomocą 4 mocnych śrub,
pozwala na demontaż podczas serwisu lub transportu. Przy zamówieniu istnieje możliwość pomalowania ramy na dowolny kolor z palety RAL.

Dach wykonany z nieprzemakalnego materiału
Codura. Podgumowany materiał jest bardzo wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. W celu
wyprania dachu, całość możemy łatwo zdjąć ze stelaża rozwiązując kilka sznurków. Materiał dostępny
w kilku kolorach. Istnieje możliwość nadruku logo
na materiał.

Niezawodna technologia mobilnego zasilania składająca się z akumulatorów żelowych, ładowarki
i przetwornicy. Instalację ładuje się poprzez wpięcie
kabla do sieci elektrycznej. Czas ładowania to około
6 godzin. Dla wygody instalacja posiada wyświetlacz
stanu naładowania akumulatorów.

Promień skrętu 4 m

Hamulec hydrauliczny z opcją
hamulca postojowego

Zbiornik na czystą wodę o pojemności 18 l. Zarówno
zbiornik na czystą oraz brudną wodę w łatwy sposób
można wyciągnąć z szafki w celu umycia.

Uniwersalny klucz do wszystkich
szafek

Nierdzewny blat

Dzięki zoptymalizowanemu promieniowi skrętu
rower z łatwością porusza się po miejskich uliczkach. Ograniczniki skrętu odpowiadają za bezpieczeństwo i gwarantują, że rower nie wywróci się na
zakręcie.

Najmocniejsze dostępne hamulce na rynku, gwarantują bezpieczeństwo podczas jazdy, a opcja hamulca
„postojowego” ułatwia zaparkowanie roweru gastronomicznego w miejscu docelowej pracy.

Aby zwiększyć żywotność oraz poprawić higienę
pracy rower posiada nierdzewny blat. Zawsze łatwy
do wyczyszczenia i odporny na urazy mechaniczne.

Wszystkie szafki w rowerze otwieramy i zamykamy
jednym kluczem. W przypadku, kiedy klucz zostanie
zgubiony w łatwy sposób będziemy w stanie dostarczyć Ci nowy komplet.

Obudowa

Duży uchwyt do prowadzenia

Wbudowany zlew

Pojemny magazyn

Może być wykonana w dwóch opcjach – wodoodpornej sklejce lub stali malowanej proszkowo. Dzięki
temu Twój rower będzie jedyny w swoim rodzaju.

Dzięki zastosowaniu dużego uchwytu, rower wygląda ciekawiej, a samo prowadzenie staje się łatwiejsze. Uchwyt został osadzony na wzmocnionych
stalowych profilach dla wytrzymałości oraz posiada drewniany uchwyt malowany na kolor obudowy.

Rower posiada zlew, w którym można umyć ręce
i podręczne akcesoria. Podłączony do zbiornika
z wodą, który w łatwy sposób można uzupełnić oraz
zbiornika na brudną wodę. Zbiornik na brudną wodę
opróżnia się za pomocą łatwo dostępnego zaworu.

W tak niewielkiej przestrzeni jako jedynej firmie na
rynku udało nam się wygospodarować tak pojemny
magazyn. Szafka otwierana z tyłu roweru z pewności pomieści wszystkie niezbędne produkty
i akcesoria, które będą przydatne w trakcie pracy.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa spód szafki jest
perforowany, aby zwiększyć przewiew - istotne
w rowerach zasilanych gazowo.

Dodatkowe półki boczne

Boczne klapy uchylne

Bagażnik

Dodają uroku rowerowi oraz stanowią przydatne
miejsce do odłożenia podręcznych akcesoriów. Dzięki skośnemu montażowi półek, mamy gwarancję, że
nic z nich nie spadnie.

W celu łatwiejszego magazynowania roweru gastronomicznego, boczne elementy dachu składają się.
Za pomocą podważenia jednego elementu, podpory
uchylają się, a klapy zostają złożone.

Aby zwiększyć magazyn zamiast bagażnika
z tyłu zamontowaliśmy szafkę o wymiarach(mm)
600x300x400 h. Z pewnością pomieści mnóstwo
przydatnych rzeczy.
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Rower do kawy

Rower do kawy

Wizualizacja poglądowa.

Wizualizacja poglądowa.

Opis

Możliwości sprzedaży

Zasilanie

Rower do kawy już dawno wpisał się w miejski krajobraz. Klasyczny wygląd i nietypowa forma sprzedaży przyciąga setki miłośników kawy. Rower
w podstawowej wersji wykonany z wodoodpornej, fornirowanej sklejki, wyposażony w 2-grupowy ekspres gazowo-elektryczny, młynek do kawy,
pompę wody oraz instalację elektryczną pozwalającą na dzień pracy.

lub
kawa

Boczne półki oraz dystrybutory do kawy w znaczny sposób ułatwiają codzienną pracę a tylny bagażnik tworzy dodatkowy magazyn. Zbiorniki
z wodą oraz instalacja elektryczna umieszczone są od strony prowadzącego w celu łatwego dostępu. W każdej chwili możesz dolać wody do
zbiorników lub sprawdzić stopień naładowania baterii. Ładowanie odbywa się na zasadzie podłączenia instalacji do gniazda zewnętrznego
typowym kablem 230 V.
Przy zakupie roweru możesz wybrać rodzaj i kolor obudowy, kolor ramy, błotników oraz dachu, dzięki czemu będzie jedyny w swoim rodzaju.
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napoje

kanapki

drożdżówki

gazety

gaz

Wymiary (mm)

prąd

Możliwości wykonania

1

Wymiary skrzyni (mm): 1300x800x550 h

1

Obudowa drewniana

2

Wymiary roweru (mm): 2600x1100x2200 h

2

Obudowa malowana

3

Wymiary roweru ze skrzynią i blatem z przodu (mm): 3250x1100x2200 h

4

Wysokość po złożeniu dachu (mm): 1700 mm
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Wyposażenie roweru do kawy

Wyposażenie roweru do kawy

Mocne 21 calowe koła

Otwierany blat

Wbudowany zlew

Bagażnik

Dzięki zastosowaniu solidnych, 21 calowych kół
o średnicy 68 cm, poruszanie się po miejskich drogach staje się proste.

Z przodu roweru umieszczamy dodatkowy, składany
blat (55 cm), który zwiększy Twoją przestrzeń roboczą o ponad 40%. Łatwe rozkładanie i składanie gwarantuje system prowadnic i zatrzasków.

Rower posiada zlew, w którym można umyć ręce
i podręczne akcesoria. Podłączony do zbiornika
z wodą, który w łatwy sposób można uzupełnić oraz
zbiornika na brudną wodę. Zbiornik na brudną wodę
opróżnia się za pomocą łatwo dostępnego zaworu.

Aby zwiększyć magazyn zamiast bagażnika
z tyłu zamontowaliśmy szafkę o wymiarach(mm)
600x300x400 h. Z pewnością pomieści mnóstwo
przydatnych rzeczy.

Solidna rama malowana
na dowolny kolor

Hamulec hydrauliczny z opcją
hamulca postojowego

Nierdzewny blat

Możliwość odkręcenia dachu

Rama rowerowa, składająca się z podwójnej rury,
zapewnia stabilność prowadzenia oraz gwarantuje utrzymanie całej konstrukcji. Przykręcona do
przedniej części roweru za pomocą 4 mocnych śrub,
pozwala na demontaż podczas serwisu lub transportu. Przy zamówieniu istnieje możliwość pomalowania ramy na dowolny kolor z palety RAL.

Najmocniejsze dostępne hamulce na rynku, gwarantują bezpieczeństwo podczas jazdy, a opcja hamulca
„postojowego” ułatwia zaparkowanie roweru gastronomicznego w miejscu docelowej pracy.

Aby zwiększyć żywotność oraz poprawić higienę
pracy rower posiada nierdzewny blat. Zawsze łatwy
do wyczyszczenia i odporny na urazy mechaniczne.

W celu łatwiejszego transportu lub magazynowania,
dach w prosty sposób odkręca się od blatu. W kilka
chwil możemy zdemontować dach naszej mobilnej
kawiarni. Jeżeli znudzi nam się wygląd dachu możemy również wymienić go na nowy.

Instalacja elektryczna pozwalająca
na dzień pracy

Uniwersalny klucz do wszystkich
szafek

Promień skrętu 4 m

Duży uchwyt do prowadzenia

Dzięki zoptymalizowanemu promieniowi skrętu
rower z łatwością porusza się po miejskich uliczkach. Ograniczniki skrętu odpowiadają za bezpieczeństwo i gwarantują, że rower nie wywróci się na
zakręcie.

Dzięki zastosowaniu dużego uchwytu, rower wygląda ciekawiej, a samo prowadzenie staje się łatwiejsze. Uchwyt został osadzony na wzmocnionych
stalowych profilach dla wytrzymałości oraz posiada drewniany uchwyt malowany na kolor obudowy.

Niezawodna technologia mobilnego zasilania składająca się z akumulatorów żelowych, ładowarki
i przetwornicy. Instalację ładuje się poprzez wpięcie
kabla do sieci elektrycznej. Czas ładowania to około
6 godzin. Dla wygody instalacja posiada wyświetlacz
stanu naładowania akumulatorów.

Wszystkie szafki w rowerze otwieramy i zamykamy
jednym kluczem. W przypadku, kiedy klucz zostanie
zgubiony w łatwy sposób będziemy w stanie dostarczyć Ci nowy komplet.

Obudowa

Dach z nieprzemakalnego
materiału o wybranym kolorze

Zbiorniki na wodę

Ekspres przykręcony do blatu

Może być wykonana w dwóch opcjach – wodoodpornej sklejce lub stali malowanej proszkowo. Dzięki
temu Twój rower będzie jedyny w swoim rodzaju.

Dach wykonany z nieprzemakalnego materiału
Codura. Podgumowany materiał jest bardzo wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. W celu
wyprania dachu, całość możemy łatwo zdjąć ze stelaża rozwiązując kilka sznurków. Materiał dostępny
w kilku kolorach. Istnieje możliwość nadruku logo
na materiał.

Zbiornik na czystą wodę o pojemności 18 l. Zarówno
zbiornik na czystą oraz brudną wodę w łatwy sposób
można wyciągnąć z szafki w celu umycia.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas jazdy
i transportu roweru, ekspres został przykręcony
dwoma solidnymi śrubami do blatu. Gwarantuje to
stabilność urządzenia. Dla ułatwienia demontażu,
śruby zostały umieszczone w podnoszonej części
pod grupami ekspresu.

Dodatkowe półki boczne

Boczne klapy uchylne

Pojemny magazyn

Dozowniki do kubków

Dodają uroku rowerowi oraz stanowią przydatne
miejsce do odłożenia podręcznych akcesoriów. Dzięki skośnemu montażowi półek, mamy gwarancję, że
nic z nich nie spadnie.

W celu łatwiejszego magazynowania roweru gastronomicznego, boczne elementy dachu składają się.
Za pomocą podważenia jednego elementu, podpory
uchylają się a klapy zostają złożone.

W tak niewielkiej przestrzeni jako jedynej firmie na
rynku udało nam się wygospodarować tak pojemny
magazyn. Szafka otwierana z tyłu roweru z pewności pomieści wszystkie niezbędne produkty
i akcesoria, które będą przydatne w trakcie pracy.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa spód szafki jest
perforowany, aby zwiększyć przewiew - istotne
w rowerach zasilanych gazowo.

Już nie musisz martwić się o miejsca na kubki w bocznej części roweru istnieje możliwość zamontowania dystrybutorów. Za pomocą specjalnych
silikonowych nakładek możesz dostosować przednie ograniczniki do wielkości kubka. Dystrybutory
dostosowane są zarówno do małych kubków typu
espresso oraz typowych większych na kawy.

Ekspres gazowy

Zsuwany dach

Manualny lub elektroniczny ekspres wyposażony
w instalację gazową oraz wbudowaną pompę wody.
Ekspres w zależności od potrzeb może pracować na
prądzie lub gazie, a sama zmiana zasilania odbywa
się poprzez jeden przełącznik.

Konstrukcja dachu została wykonana na okrągłych
profilach, dzięki czemu całość zsuwa się. Solidne
śruby zamontowane w nogach dachu, dają gwarancję, że konstrukcja nie zsunie się w niepożądanym
momencie.
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Rower do hot dogów

Rower do hot dogów

Wizualizacja poglądowa.

Wizualizacja poglądowa.

Opis

Możliwości sprzedaży

Zasilanie

Rower do hot dogów jest idealnym rozwiązaniem do pracy wszędzie tam, gdzie nie mamy bezpośredniego podłączenia do prądu. Doskonale
sprawdza się pracując na ulicach, imprezach plenerowych, festynach czy centrach handlowych. W całości wykonany ze stali nierdzewnej, zasilany
jedynie gazowo.
hot dogi

Mocny palnik umieszczony pod komorą bemaru sprawia, że nawet w chłodniejsze dni z łatwością utrzymuje pożądaną temperaturę produktów.
Duża komora bemaru 2x GN 2/3, 200 mm pomieści parówki, bułki, kukurydzę i wiele więcej. Na bocznych półkach w specjalnie zaprojektowanych
otworach umieścimy pojemniki z dodatkami oraz sosami. Dzięki nim na wózku zawsze panuje porządek.
Zbiornik wody do zlewu znajduje się w górnej szafce, dzięki czemu spływa grawitacyjnie. Jako magazyn przewidziano dwie pojemne szafki –
z przodu i z tyłu roweru oraz szufladę pod palnikiem. Reling dookoła górnej szafki nie pozwoli, aby dodatkowe produkty takie jak np. puszki
z napojami spadły podczas jazdy.
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kukurydza

napoje

chipsy

gaz

Wymiary (mm)
1

Wymiary skrzyni (mm): 1050x800x1150 h

2

Wymiary roweru (mm): 2300x1200x2200 h

3

Wymiary roweru ze skrzynią i blatem z przodu (mm): 2400x1200x2200 h

Możliwości wykonania
1
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Obudowa nierdzewna

Wyposażenie roweru do hot dogów

Wyposażenie roweru do hot dogów

Mocne 19 calowe koła

Stalowe wykonanie

Zlew

Pojemny magazyn

Dzięki zastosowaniu solidnych, 19 calowych kół
o średnicy 60 cm, poruszanie się po miejskich drogach staje się proste.

Cały rower został wykonany z najwyższej jakości
stali nierdzewnej OH18N9, dzięki czemu pięknie prezentuje się na miejskiej drodze. Z łatwością można
go wyczyścić i nie straszna mu wilgoć i zmienna
pogoda.

W bocznej półce wbudowaliśmy przydatny zlew.
Zbiornik umieszczony w górnej szafce sprawia, że
woda spływa grawitacyjnie, więc nie potrzebujesz
energii elektrycznej. Brudna woda trafia do dolnej
szafki, skąd z łatwości wyciągniesz zbiornik w celu
jego opróżnienia.

W górnej oraz tylnej szafce z pewnością zmieścisz
cały zapas towaru na jeden dzień pracy. W dolnej
części możesz trzymać, pieczywo, parówki i dodatki
do hot dogów. U góry zaś puszki z napojami, które
możesz eksponować na rowerze. Stalowe ograniczniki nie pozwolą, aby puszki zsunęły się z szafki!

Duży uchwyt do prowadzenia

Bemar grzewczy

Uniwersalny klucz
do wszystkich szafek

Dzięki zastosowaniu dużego uchwytu, rower wygląda ciekawiej, a samo prowadzenie staje się łatwiejsze. Uchwyt wykonany z okrągłego, stalowego profilu wytrzyma nawet najdalsze podróże.

W rozmiarze 2xGN 2/3, 200 mm z łatwością pomieści
bułki i parówki. Przykryty uchylną klapą, utrzyma
pożądaną temperaturę. Całość podgrzewana jest
gazowym palnikiem, dzięki któremu jesteś w pełni
niezależny od energii elektrycznej.

Wszystkie szafki w rowerze otwieramy i zamykamy
jednym kluczem. W przypadku, kiedy klucz zostanie
zgubiony w łatwy sposób będziemy w stanie dostarczyć Ci nowy komplet.

Półka do odkładania hot dogów

Uchwyt do wieszania szczypiec
Narzędzia pracy to ważna sprawa i warto mieć je
poukładane. W naszym rowerze dbamy o każdy
szczegół, dlatego od strony prowadzącego możesz
powiesić szczypce na specjalnie do tego przeznaczonym uchwycie.

Solidna rama malowana
na dowolny kolor
Rama rowerowa, składająca się z podwójnej rury,
zapewnia stabilność prowadzenia oraz gwarantuje utrzymanie całej konstrukcji. Przykręcona do
przedniej części roweru za pomocą 4 mocnych śrub,
pozwala na demontaż podczas serwisu lub transportu. Przy zamówieniu istnieje możliwość pomalowania ramy na dowolny kolor z plalety RAL.

Hamulec hydrauliczny z opcją
hamulca postojowego

Promień skrętu 4 m
Dzięki zoptymalizowanemu promieniowi skrętu
rower z łatwością porusza się po miejskich uliczkach. Ograniczniki skrętu odpowiadają za bezpieczeństwo i gwarantują, że rower nie wywróci się na
zakręcie.

Najmocniejsze dostępne hamulce na rynku, gwarantują bezpieczeństwo podczas jazdy, a opcja hamulca
„postojowego” ułatwia zaparkowanie roweru gastronomicznego w miejscu docelowej pracy.

Aby ułatwić Ci obsługę klienta, na końcu bocznej
półki przygotowaliśmy specjalnie zagiętą blachę,
na którą możesz kłaść gotowe hot dogi. Jej zoptymalizowany rozmiar dopasowaliśmy do każdego
rodzaju bułki.

Pojemniki na dodatki

Miejsce na sosy

Bagażnik

Na bocznych „parapetach” zostały przygotowane
specjalne otwory do włożenia pojemników GN 1/9.
Dostosuj ich wysokość do swoich potrzeb. Możesz
trzymać w nich dodatki potrzebne do przygotowania
hot-doga.

W rowerze zaprojektowaliśmy specjalnie miejsce na
3 ulubione sosy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, butelki nie wypadną podczas jazdy, podczas pracy będą
zawsze pod ręki i zachowasz porządek w miejscu
pracy.

Aby zwiększyć magazyn zamiast bagażnika
z tyłu zamontowaliśmy szafkę o wymiarach(mm)
600x300x400 h. Z pewnością pomieści mnóstwo
przydatnych rzeczy.
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Rower do lodów

Rower do lodów impulsowych

Wizualizacja poglądowa.

Wizualizacja poglądowa.

Opis

Możliwości sprzedaży

Zasilanie

Któż z nas nie lubi lodów? Ciężko się im oprzeć w upalne dni. Dzięki rowerowi do lodów jesteśmy w stanie dotrzeć do klientów bez potrzeby
otwierania lodziarni. Bulwary, parki, plaże, imprezy okolicznościowe to miejsca, gdzie rower sprawdza się doskonale. Klasyczny wygląd, skrzynia
w kształcie łódki oraz genialny w swojej prostocie dach sprawiają, że nikt nie przejdzie obok obojętnie. System zasilania mobilnego gwarantuje
możliwość pracy przez cały dzień bez potrzeby podłączania do sieci elektrycznej.
lody
Do roweru możemy zmieścić siedem 7 litrowych kuwet, co daje nam możliwość sprzedaży około 420 porcji po dwie gałki na jednym załadunku.
Wymuszony obieg powietrza oraz zwiększona moc chłodnicza gwarantuje utrzymanie odpowiedniej temperatury. Rower wyposażony jest w zlew
do mycia rąk oraz łyżek do lodów.
Pojemna skrzynia na tyle urządzenia pomieści zapas wafli lub opakowań do serwowania lodów na cały dzień.
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prąd

Wymiary (mm)
1

Wymiary skrzyni (mm): 1800x800x690 h

2

Wymiary roweru (mm): 3100x1050x2200 h

3

Wymiary roweru ze skrzynią i blatem z przodu (mm): 3200x1050x2200 h

4

Wysokość po złożeniu dachu (mm): 1700 h

Możliwości wykonania
1
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Obudowa malowana

Wyposażenie roweru do lodów

Wyposażenie roweru do lodów

Mocne 21 calowe koła

Konserwator na 7 kuwet

Wbudowany zlew

Kształt

Dzięki zastosowaniu solidnych, 21 calowych kół
o średnicy 68 cm, poruszanie się po miejskich drogach staje się proste.

Wbudowane urządzenie mroźnicze, które pomieści 7
plus dodatkowe 7 pod spodem jako zapas, okrągłych
kuwet na lody. Wbudowane w estetyczny sposób,
zamykane stylowymi pokrywami w klimacie retro.
W środku urządzenia wbudowany 12 voltowy, bezpieczny wentylator, który rozprowadza temperaturę.
Możliwość ustawienia temperatury w zakresie -12°C
do -21°C.

Rower posiada zlew, w którym można umyć ręce
i podręczne akcesoria. Podłączony do zbiornika
z wodą, który w łatwy sposób można uzupełnić oraz
zbiornika na brudną wodę. Zbiornik na brudną wodę
opróżnia się za pomocą łatwo dostępnego zaworu
umieszczonego pod rowerem.

Zaokrąglony przód roweru w kształcie łódki z pewnością przyciągnie klientów. Laserowo wycinany kształt
oraz idealne wykończenie wyróżni mobilną lodziarnię
na tyle pozostałych urządzeń.

Duży uchwyt do prowadzenia

Bagażnik

Odpływ w urządzeniu mroźniczym

Dzięki zastosowaniu dużego uchwytu, rower wygląda ciekawiej, a samo prowadzenie staje się łatwiejsze. Uchwyt został osadzony na wzmocnionych
stalowych profilach dla wytrzymałości oraz posiada drewniany uchwyt malowany na kolor obudowy.

Aby zwiększyć magazyn zamiast bagażnika
z tyłu zamontowaliśmy szafkę o wymiarach(mm)
600x300x400 h. Z pewnością pomieści mnóstwo
przydatnych rzeczy.

Aby ułatwić rozmrażanie konserwatora, zaprojektowaliśmy specjalny odpływ, który został umieszczony
w dolnej części roweru. Łatwy dostęp sprawia, że
wystarczy wyłączyć urządzenie, aby nadmiar lodu
stopniał i wydostał się na zewnątrz.

Solidna rama malowana na
dowolny kolor
Rama rowerowa, składająca się z podwójnej rury,
zapewnia stabilność prowadzenia oraz gwarantuje utrzymanie całej konstrukcji. Przykręcona do
przedniej części roweru za pomocą 4 mocnych śrub,
pozwala na demontaż podczas serwisu lub transportu. Przy zamówieniu istnieje możliwość pomalowania ramy na dowolny kolor z palety RAL.

Hamulec hydrauliczny z opcją
hamulca postojowego

Promień skrętu 4 m
Dzięki zoptymalizowanemu promieniowi skrętu
rower z łatwością porusza się po miejskich uliczkach. Ograniczniki skrętu odpowiadają za bezpieczeństwo i gwarantują, że rower nie wywróci się na
zakręcie.

Najmocniejsze dostępne hamulce na rynku, gwarantują bezpieczeństwo podczas jazdy, a opcja hamulca
„postojowego” ułatwia zaparkowanie roweru gastronomicznego w miejscu docelowej pracy.

Dach z nieprzemakalnego
materiału o wybranym kolorze

Stalowa obudowa
Malowana na dowolny kolor z palety RAL, dzięki
czemu Twój rower będzie jedyny w swoim rodzaju.
Dodatkwo możesz ją pomalować na inny kolor niż
rama – będzie ciekawiej!

Dach wykonany z nieprzemakalnego materiału
Codura. Podgumowany materiał jest bardzo wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. W celu
wyprania dachu, całość możemy łatwo zdjąć ze stelaża rozwiązując kilka sznurków. Materiał dostępny
w kilku kolorach. Istnieje możliwość nadruku logo
na materiał.
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Uniwersalny klucz do wszystkich
szafek

Nierdzewny blat

Wszystkie szafki w rowerze otwieramy i zamykamy
jednym kluczem. W przypadku, kiedy klucz zostanie
zgubiony w łatwy sposób będziemy w stanie dostarczyć Ci nowy komplet.

Aby zwiększyć żywotność oraz poprawić higienę
pracy rower posiada nierdzewny blat. Zawsze łatwy
do wyczyszczenia i odporny na urazy mechaniczne.

Zbiorniki na wodę

Instalacja elektryczna pozwalająca
na dzień pracy

Zbiornik na czystą wodę o pojemności 10 l, wyposażony jest we wlew wody z uchylną nakładką. Dzięki
zastosowaniu podziałek w środku zbiornika, woda
jest stabilna w trakcie jazdy i nie wylewa się. Zarówno zbiornik na czystą oraz brudną wodę w łatwy
sposób można wyciągnąć z szafki w celu umycia.

Niezawodna technologia mobilnego zasilania składająca się z akumulatorów żelowych, ładowarki
i przetwornicy. Instalację ładuje się poprzez wpięcie
kabla do sieci elektrycznej. Czas ładowania to około
6 godzin. Dla wygody instalacja posiada wyświetlacz
stanu naładowania akumulatorów.
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Rower cargo

Wyposażenie roweru cargo

Mocne 21 calowe koła

Opcjonalny bagażnik

Dzięki zastosowaniu solidnych, 21 calowych kół
o średnicy 68 cm, poruszanie się po miejskich drogach staje się proste.

Aby zwiększyć magazyn zamiast bagażnika z tyłu
roweru istnieje możliwość zamontowania szafki. Uchylna szafka, z ogranicznikiem o wymiarach
(mm) 600x400x400 h z pewnością pomieści mnóstwo przydatnych rzeczy. Kolor oczywiście według
życzenia.

Solidna rama malowana
na dowolny kolor

Duży uchwyt do prowadzenia

Rama rowerowa, składająca się z podwójnej rury,
zapewnia stabilność prowadzenia oraz gwarantuje utrzymanie całej konstrukcji. Przykręcona do
przedniej części roweru za pomocą 4 mocnych śrub,
pozwala na demontaż podczas serwisu lub transportu. Przy zamówieniu istnieje możliwość pomalowania ramy na dowolny kolor.

Dzięki zastosowaniu dużego uchwytu, rower wygląda ciekawiej, a samo prowadzenie staje się łatwiejsze. Uchwyt został osadzony na wzmocnionych
stalowych profilach dla wytrzymałości oraz posiada drewniany uchwyt malowany na kolor obudowy.

Hamulec hydrauliczny z opcją
hamulca postojowego

Promień skrętu 4 m
Dzięki zoptymalizowanemu promieniowi skrętu
rower z łatwością porusza się po miejskich uliczkach. Ograniczniki skrętu odpowiadają za bezpieczeństwo i gwarantują, że rower nie wywróci się na
zakręcie.

Wizualizacja poglądowa.

Opis
Cargo bike to coraz częstszy sposób na miejski transport.
Rowery do przewożenia niedużych towarów cieszą się
popularnością zarówno u osób prywatnych jak i w biznesie.
Na skrzynię z łatwością załadujemy zakupy, przesyłkę, która
musi szybko dotrzeć do odbiorcy, towar który musimy
dowieźć do naszego mobilnego punktu gastronomicznego
lub naszego kochanego czworonożnego pupila, który
z pewnością pokocha taką formę przemieszczania się.
Skrzynie w naszych rowerach możemy wykonać
o dowolnych wymiarach oraz wyglądzie. Ramę malujemy
według palety RAL. Jako dodatkowe akcesorium oraz
miejsce magazynowe dobierz skrzynię zamiast bagażnika.
Co wyróżnia nasze rowery? Wygląd, największa nośność na
rynku oraz możliwość spersonalizowania pojazdu.

Najmocniejsze dostępne hamulce na rynku, gwarantują bezpieczeństwo podczas jazdy, a opcja hamulca
„postojowego” ułatwia zaparkowanie roweru gastronomicznego w miejscu docelowej pracy.

Możliwości sprzedaży

stoisko
promocyjne

transport
paczek

Wymiary (mm)
1

Wymiary skrzyni (mm): 1200x700x550 h

2

Wymiary roweru (mm): 2420x1000x900 h

transport
psa

transport
żywności

Obudowa
Wykonana z drewna jest wytrzymała i dodaje rowerowi uroku. Stylowa skrzynia pięknie prezentuje się
przy całości.

Możliwości wykonania
1

Obudowa drewniana
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Opcje wykonania

Dostępne kolory drewna

Mahoń

Brąz

Dostępne kolory dachu materiałowego

Czerń

Brąz

Cappuccino

Biel
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FAQ - najczęściej zadawane pytania

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Co jest potrzebne, aby otworzyć mobilny punkt sprzedaży?

Czy rowerem gastronomicznym można swobodnie jeździć?

1

Działalność gospodarcza obejmująca PKD 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)

2

Zgoda na sprzedaż:

3

•

W przypadku powierzchni prywatnych (centra handlowe, pasaże, grunty prywatne) należy podpisać umowę na
dzierżawę z właścicielem.

•

W przypadku powierzchni należących do miasta lub gminy (pasy drogowe, chodniki, parki) należy udać się do
odpowiedniego pośrednika - Urzędu Miasta, Gminy, Zarządu Dróg miejskich i określić interesującą nas lokalizację.
Każde miasto może ustalić odrębne warunki dla swoich terenów, zazwyczaj jest to zamknięty katalog miejsc, na
których dopuszczalna jest taka działalność. W niektórych miastach wygląd wózka lub roweru należy skonsultować
z Architektem Miasta - z naszej strony dopasowujemy się do wymagań pod względem wykończenia.

Dopuszczenie mobilnego punktu do sprzedaży przez wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną.
Przed podjęciem decyzji o zakupie roweru czy wózka należy udać się do Sanepidu celem zweryfikowania projektu.
Niezbędny do tego będzie rysunek techniczny, który w razie potrzeby udostępni nasza firma.
Podstawowe wymogi sanepidu:

•

Wózek lub rower powinien być wyposażony w zlew. W niektórych województwach Sanepid wymaga ciepłej wody,
w innych nie. Tę kwestię prosimy sprawdzać indywidualnie - z naszej strony dopasowujemy się do wymogów
sanitarnych;

•
•
•
•
•

Wózek lub rower powinien posiadać atest PZH - otrzymają go Państwo od nas;
Osoba sprzedająca musi posiadać aktualne badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;
Osoba sprzedająca powinna mieć zapewniony dostęp do WC w odległości 75m od stoiska;
Osoba sprzedająca powinna mieć dostęp do szatni oraz szafki BHP zawierającej środki czystości;
Mobilny punkt sprzedaży powinien być magazynowy w pomieszczeniu zadaszonym, posiadającym w wyposażeniu
osobną umywalkę, umożliwiającą umycie wózka lub roweru.

Oczywiście, rowerem gastronomicznym można swobodnie jeździć po płaskiej nawierzchni. Zdecydowanie należy uważać
na wyboiste drogi oraz krawężniki. Pokonywanie długich dystansów może być uciążliwe ze względu na wagę roweru,
dlatego też jeżeli magazyn, w którym rower jest przechowywany znajduje się daleko od docelowego miejsca sprzedaży
zalecamy napęd elektryczny, przewóz samochodem transportowym bądź przyczepką.

Jak wygląda proces zamówienia?
Wybieramy rower, wyposażenie oraz kolorystykę, co potwierdzamy rysunkiem technicznym wraz z opisem.
W razie konieczności możemy wykonać wizualizację, która jest odpłatna / 300 pln netto.
Pobieramy zaliczkę w wysokości 50%. Pozostała kwota płatna jest przed dostawą. Dostawa może odbyć się w momencie,
kiedy pieniądze są na naszym koncie. Jeżeli to możliwe, zalecamy odbiory osobiste i sprawdzenie roweru na miejscu.
W przypadku, kiedy rower będzie finansowany przez leasing, zaliczka pozostaje j/w. Ostateczną nadpłatę zwrócimy po
otrzymaniu wpłaty od leasingodawcy.

Czy cena roweru i forma płatności podlega negocjacji?
Cenę należy ustalać indywidualnie z lokalnym dystrybutorem. Rabaty specjalne udzielane są od 3 sztuk rowerów zakupionych
jednorazowo. Warunki płatności pozostają bez zmian bez względu na wielkość zamówienia oraz formę spółki kupującego.
Uruchamiamy cykl produkcyjny, który zazwyczaj trwa 5-6 tygodni.
Czy możemy wykonać rower szybciej? To zależy od ilości zamówień, jakie aktualnie realizujemy. Najczęściej jeżeli rower
gotowy jest wcześniej, traktujemy to jako miłą niespodziankę, a nie wiążący termin.
Zaznaczamy, że w przypadku dużego obłożenia na produkcji, termin 5-6 tygodni może się wydłużyć. Informujemy o tym
wcześniej.
Pamiętaj, że czas, który opisujemy powyżej odnosi się do wyprodukowania Twojego roweru. Jeżeli nie będziesz miał czasu
na odbiór w dniu wykonania lub końcowa płatność będzie księgowała się dzień dłużej – z pewnością dojdzie dzień lub dwa.

Czy cena roweru zawiera transport?

Jak zasilane są mobilne punkty sprzedaży?
Dzięki niezawodnej technologii zasilania mobilnego rowery mogą pracować niezależnie do 48 godzin. Energia pobierana
jest z akumulatorów żelowych, które są bezpieczne dla środowiska ze względu na brak emisji szkodliwych oparów kwasu
siarkowego. Szczelna i wzmocniona obudowa z ABS daje bezpieczeństwo podczas transportu. W skład instalacji wchodzi
akumulator, przetwornica oraz zewnętrzna ładowarka. Czas ładowania to około 6 godzin. Dla wygody, instalacja posiada
wyświetlacz stanu naładowania. Nie należy przeciążać urządzenia. Praca pod większym obciążeniem niż znamionowe może
spowodować uszkodzenie przetwornicy, nie należy także zbyt głęboko rozładowywać akumulatora. Może to spowodować
jego krótsze działanie.

Jaka jest ładowność roweru gastronomicznego?
Całkowita dopuszczalna waga wraz z rowerzystą, urządzeniami i towarem - 500 kg.

Nie. Usługa świadczona jest przez firmę zewnętrzną. Zaznaczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za czas dostawy.

Czy istnieje możliwość wypożyczania roweru?
Tak. Szczegóły w zakładce https://jggastro.com/mobile/pl/wynajem/

Czy rowery posiadają odbiór sanepidu?
Nie, projekty tworzone są w porozumieniu z rzeczoznawcą ds. sanitarno-epidemiologicznych i spełniają wymogi higieniczne
natomiast za złożenie wniosku oraz odbiór sanepidu odpowiedzialny jest kupujący.

Czy można zamówić rower do sprzedaży lodów, kawy, soków i kanapek jednocześnie?
Tak rozbudowany profil sprzedaży możliwy jest tylko z większego, stacjonarnego punktu. Rowery i wózki powinny być
zaprojektowane do sprzedaży ograniczonej liczby produktów, ponieważ ich powierzchnia sprzedażowa, produkcyjna oraz
magazynowa również jest ograniczona. Konieczne jest osiągnięcie kompromisu w kwestii wyposażenia (dobór urządzeń),
wielkości (aby był mobilny nie może być zbyt duży), magazynu (przy dużej różnorodności produktów może zabraknąć miejsca
do przechowywania produktów) oraz zasilania (wielkość akumulatora, ilość butli z gazem).
W związku z powyższym prosimy o przemyślane i rozsądne podejście do tematu.
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Transport i zabezpieczenie przed deszczem

Przyczepa do transportu rowerów
Standardowe wyposażenie:

W celu zabezpieczenia rowerów podczas transportu,
pakujemy je w specjalnie przygotowane skrzynie.
Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność że nie
zostaną uszkodzone i dojadą do celu w idealnym
stanie.

•
•
•
•

Wymiary(mm) 4680x2020x235 h
Waga 510 kg
Klapa najazdowa na amortyzatorach gazowych
4x uchwyt w podłodze do mocowania towaru

Aby zapewnić możliwość pracy w deszczowe
dni zaprojektowaliśmy specjalny komplet zasłon
wykonanych z podgumowanej Cordury. Całość
tworzą dwa boczne elementy, które z łatwością
można zwinąć pod dach i zawiązać oraz część
tylna osłaniająca sprzedawcę. Zasłony nie tylko
zabezpieczają przed deszczem, ale są również
idealną powierzchnią reklamową

Nazwa
1
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Przyczepy do transportu roweru

Wykonanie

Liczba osi i ładowność

Wymiary paki (mm)

Tworzywo sztuczne wzmocnione
włóknem szklanym

1 oś hamowana 790 kg

339x151x185 h
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www.jggastro.com

