
 
 
Jesteśmy całorocznymi rowerzystami i na bazie naszych doświadczeń stworzyliśmy dla innych miłośników dwóch kółek 

 bezszwowe dwukolorowe kominy / wielofunkcyjne chus ty z motywem bicykla w 11 zestawach kolorystycznych : 
 

• na czarnym tle czerwone bicykle 
• na czerwonym tle czarne bicykle 
• na srebrnym tle pomarańczowe bicykle 
• na pomarańczowym tle srebrne bicykle 
• na srebrnym tle amarantowe bicykle 
• na amarantowym tle srebrne bicykle 

• na srebrnym tle limonkowe bicykle 
• na limonkowym tle srebrne bicykle 
• na szmaragdowym tle białe bicykle 
• na czarnym tle białe bicykle 
• na niebieskim tle białe bicykle

Bezszwowy komin jest niezb ędny dla miło śników jazdy rowerem, nordic walkingu, spacerów w okresie wiosna, lato, jesień. Świetnie chroni przed wiatrem i sło ńcem . 

Bardzo dobrze sprawdza się jako ochrona szyi, opaska na włosy, bandamka, czapka, op aska na r ękę. 

Kominy są wykonane z wysoce elastycznego, oddychaj ącego materiału składającego się w 100% z poliestru od hiszpańskiego producenta.  

Kominy są dwukolorowe, co daje możliwo ść dopasowania do ró żnych ubiorów.   

• Komin bezszwowy / chusta wielofunkcyjna - na czarnym tle czerwone bicykle  

                  



 
 
 

• Komin bezszwowy / chusta wielofunkcyjna - na czerwonym tle czarne bicykle  

 

                    
 
 
 

• Komin bezszwowy / chusta wielofunkcyjna - na srebrnym tle pomarańczowe bicykle 
 
 

           
           



 

    
• Komin bezszwowy / chusta wielofunkcyjna - na pomarańczowym tle srebrne bicykle 

 
 

                          
 
 

• Komin bezszwowy / chusta wielofunkcyjna - na srebrnym tle amarantowe bicykle 
 
 

                   
 



 

 
• Komin bezszwowy / chusta wielofunkcyjna - na amarantowym tle srebrne bicykle 

 

                   
 
 

• Komin bezszwowy / chusta wielofunkcyjna – na limonkowym tle srebrne bicykle 
 
 

  
          



 

 
• Komin bezszwowy / chusta wielofunkcyjna - na srebrnym tle limonkowe bicykle  

 

                 
 
 

• Komin bezszwowy / chusta wielofunkcyjna - na szmaragdowym tle białe bicykle  
 

                     
 



 

 

• Komin bezszwowy / chusta wielofunkcyjna - na czarnym tle białe bicykle  
 

                      
 

• Komin bezszwowy / chusta wielofunkcyjna - na niebieskim tle białe bicykle  
 

 

                



 

 

 

Zalecane pranie ręczne w 30 stopniach.  

Wymiary na płasko: 24,5 x 53 cm 

 

cena 1 komina - 40,00 zł   koszt dostawy 1 sztuki –  11,00 zł     

zamówienie każdego kolejnego komina w tej samej przesyłce - koszt dostawy + 2,00 zł za komin 

termin dostawy – 1 – 2 dni robocze  od zaksięgowania płatności 

płatność – przelewem na konto  

 

Na potrzeby imprez rowerowych / klubów rowerowych m ożemy dokona ć customizacji kominów – w miejsce naszego logotypu zostanie wstawiony logotyp 

imprezy / klubu. Czas potrzebny na przygotowanie cu stomowych kominów to 5-7 tygodni. 

W przypadku zamówienia 50 i wi ęcej kominów customizacja jest w cenie zlecenia. W p rzypadku mniejszego nakładu zostanie ona osobno wyc eniona.  

 

Przy zamówieniu 50 customowych kominów jego cena je dnostkowa wynosi 32,52 zł netto. 

Przy zamówieniu powy żej 50 customowych kominów jego cena jednostkowa jes t ustalana indywidualnie. 

   

 

kontakt w sprawie zamówie ń: 

IC! INSPIRED BY CYCLING 

ul. Sikorskiego 46/4  62-030 Luboń  

GSM:+48 794 700 333 e-mail: iwona.cerba@rower-power.pl  www.rower-power.pl 

https://www.facebook.com/BoutiqueRowerowyRowerPower 

sklep internetowy: http://ROWER-POWER.dawanda.com 

 

 


