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Nasza firma istnieje od 2007 roku. Jesteśmy dumni z bycia 
liderem w produkcji rowerów gastronomicznych oraz konceptów 
sprzedażowych. Oferujemy największą liczbę urządzeń mobilnych w 
Europie. W naszej ofercie znajdziesz np. rower do kawy, lodów czy 
do hot dogów.



WIELOFUNKCYJNOŚĆ  
OPARTA NA DOŚWIADCZENIU



KONCEPCJA BIZNESOWA, 
KTÓRA GENERUJE ZYSKI
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Promo Bike to idealne narzędzie do 
promocji, jako stoisko informacyjne 
lub jako baza do sprzedaży  
dowolnych produktów.

ROWER PROMO › WPROWADZENIE

Wspaniale sprawdza się w galeriach 
handlowych, centrach miast, na eventach, 
przed sklepem lub restauracją.  

Jego atuty to mobilność, wielofunkcyjność, 
nowoczesny wygląd oraz nienaganne 
wykonanie, które przyciąga uwagę  
i klientów.
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Rama rowerowa, składająca się z podwójnej rury, zapewnia stabilność 
prowadzenia oraz gwarantuje utrzymanie całej konstrukcji. Przykręco-
na 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.

solidna rama

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

mocne 21 calowe koła

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

promień skrętu 4 m

Dzięki zastosowaniu dużego uchwytu, rower wygląda 
ciekawiej, a samo prowadzenie staje się łatwiejsze. 
Uchwyt został osadzony na wzmocnionych stalowych 
profilach dla wytrzymałości. Drewniany element uch-
wytu lakierowany jest na kolor obudowy.

duży uchwyt do prowadzenia

Najmocniejsze dostępne na rynku hamulce gwaran-
tują bezpieczeństwo podczas jazdy, a opcja hamulca 
„postojowego” ułatwia zaparkowanie roweru gastro-
nomicznego w miejscu docelowej pracy.

hamulec hydrauliczny  
z  opcją hamulca postojowego

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

obudowa

Z przodu roweru umieszczamy dodatkowy składany 
blat (550 mm), który zwiększy Twoją przestrzeń rob-
oczą o ponad 40%. Łatwe rozkładanie i składanie gwa-
rantuje system prowadnic i zatrzasków.

otwierany blat

Aby zwiększyć magazyn zamiast bagażnika  
z tyłu zamontowaliśmy szafkę o wymiarach(mm) 
600x400x400 h. Z pewnością pomieści mnóstwo 
przydatnych rzeczy.

bagażnik

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.

Promo Bike standardowo wyposażony jest  
w przezroczystą plexę oddzielającą przestrzeń 
roboczą od klienta. Jest to też idealne miejsce na 
branding lub umieszczenie ważnych informacji dla 
klientów.

nierdzewny blat uniwersalny klucz plexa odgradzająca
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W tak niewielkiej przestrzeni jako jedynej firmie na rynku 
udało nam się wygospodarować tak pojemny magazyn. 
Szafka o wymiarach (mm) 700x760x480 h, otwierana 
z przodu roweru z pewnością 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.

Rower wyposażony jest w duży parasol o wymiarach 
3000x2000 mm który nie tylko chroni osobę obsługującą 
przed słońcem ale służy jako przestrzeń reklamowa. 
Solidna rura umieszczona jest w otworze w blacie oraz 
stabilizowana w środku szafki za pomocą śrub, aby 
parasol utrzymywał swoją pozycję.

pojemny magazyn parasol
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KOLORY DREWNA

KOLORY SKRZYNI STALOWEJ

KOLORY PARASOLA

mahoń

paleta ral

beżowy

biały

brąz szary

ROWER PROMO › KOLORY
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ODKRYJ PEŁNĄ GAMĘ AKCESORIÓW  
W DEDYKOWANYM KATALOGU
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Wymiar całkowity (mm):
3000 x 2000 x 2470h

Wymiary blatu roboczego (mm): 
1300 x 800 + 550 x 800

Przestrzeń w skrzyni  
magazynowej (mm):
700 x 760 x 480h

Przestrzeń w tylnej skrzyni  
magazynowej (mm): 
360x560x360h

Waga (kg): 
155kg

Typ napędu: 
ostre koło

Napęd elektryczny: 
opcjonalnie

Typ hamulca: 
hydrauliczny z opcją postoju

Wykonanie blatu:  
stal nierdzewna

Wykonanie konstrukcji skrzyni:  
stal nierdzewna

Typ dachu:  
parasol

Wielkość koła przód: 21”

Wielkość koła tył: 20”

1330 1300

2470

435

550

3000

800

1050
2000
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co jest potrzebne,  aby otworzyć  
mobilny punkt sprzedaży?

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

Zgoda na sprzedaż:
» 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.

1

2

3

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 magazynowany  
w pomieszczeniu zadaszonym, posiadającym  
w wyposażeniu osobną umywalkę, umożliwiającą umycie 
wózka lub roweru.
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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.

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)

czy rowerem gastronomicznym można  
swobodnie jeździć?

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.
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jak wygląda proces zamówienia?

Wybieramy rower, wyposażenie oraz kolorystykę, co potwi-
erdzamy rysunkiem technicznym wraz z opisem. W razie 
konieczności możemy wykonać wizualizację, która jest od-
płatna / 300 pln netto.

Pobieramy zaliczkę w wysokości 50%. Pozostała kwo-
ta 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 leas-
ing, zaliczka pozostaje j/w. Ostateczną nadpłatę zwrócimy 
po otrzymaniu wpłaty od leasingodawcy.

czy cena roweru zawiera transport?

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 cena roweru i  forma płatności  
podlega negocjacji?

Cenę należy ustalać indywidualnie z lokalnym dystrybu-
torem. 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 tygod-
ni może się wydłużyć. Informujemy o tym
wcześniej. Pamiętaj, że czas, który opisujemy powyżej od-
nosi się do wyprodukowania Twojego roweru. Jeżeli nie 
będziesz miał czasu na odbiór w dniu wykonania lub końco-
wa płatność będzie księgowała się dzień dłużej – z pewn-
ością dojdzie dzień lub dwa.

czy rowery posiadają odbiór sanepidu?

Nie, projekty tworzone są w porozumieniu z rzeczoznawcą 
ds. sanitarno-epidemiologicznych i spełniają wymogi hi-
gieniczne natomiast za złożenie wniosku oraz odbiór sane-
pidu odpowiedzialny jest kupujący.
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+48 887 448 834

info@gastro-bike.com

www.gastro-bike.com

@gastro_bikeal. Dygasińskiego 42/3, 
30-820 Kraków

JG GASTRO

facebook.com/Gastro-Bikecom

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


