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

kominy / wielofunkcyjne chusty z wzorami bicykli w 8 zestawach kolorystycznych: 
 

• na czarnym tle czerwone bicykle 
• na srebrnym tle pomarańczowe bicykle 
• na srebrnym tle limonkowe bicykle 
• na srebrnym tle amarantowe bicykle 

• na czerwonym tle czarne bicykle 
• na pomarańczowym tle srebrne bicykle 
• na limonkowym tle srebrne bicykle 
• na amarantowym tle srebrne bicykle 

• ocieplane – niezb ędne dla miło śników jazdy rowerem, nordic walkingu, spacerów w ni skich temperaturach – świetnie chroni ą przed zimnem i wiatrem 

Tkanina zewn ętrzna jest oddychaj ąca, wykonana z wysokiej jakości przędzy od polskiego producenta składającej się w 92% z poliestru i w 8% z elastanu. Od środka są one 

ocieplane  bardzo przyjemną w dotyku polarow ą tkanin ą typu  minky . Kominy są dwustronne, co daje możliwość dopasowania do różnych ubiorów.  

• Komin ocieplany - na czarnym tle czerwone bicykle. Ocieplająca tkanina polarowa typu minky w kolorze czerwonym jest wytłaczana w serduszka. 

 

          



 
 
 

• Komin ocieplany - na czerwonym tle czarne bicykle. Ocieplająca tkanina polarowa typu minky w kolorze czerwonym jest wytłaczana w serduszka. 
 

             
 
 
 

• Komin ocieplany - na srebrnym pomarańczowe bicykle. Ocieplająca tkanina polarowa typu minky w kolorze pomarańczowym jest wytłaczana w kropki. 
 

           



 

    
• Komin ocieplany - na pomarańczowy tle srebrne bicykle. Ocieplająca tkanina polarowa typu minky w kolorze pomarańczowym jest wytłaczana w kropki. 

 
 

                
 
 

• Komin ocieplany - na srebrnym tle amarantowe bicykle. Ocieplająca tkanina polarowa typu minky w kolorze amarantowym jest wytłaczana w kropki. 
 
 

                
 



 

 
   Komin ocieplany - na amarantowym tle srebrne bicykle. Ocieplająca tkanina polarowa typu minky w kolorze amarantowym jest wytłaczana w kropki. 
 

          
 
 

• Komin ocieplany - na limonowym tle srebrne bicykle. Ocieplająca tkanina polarowa typu minky w kolorze limonkowym jest wytłaczana w kropki. 
 
 
 

                
 



 

 
• Komin ocieplany – na srebrnym tle limonkowe bicykle. Ocieplająca tkanina polarowa typu minky w kolorze limonkowym jest wytłaczana w kropki. 

 

         
 

Komin można nosić na dwa sposoby: jako komin lub w postaci kaptura.  

Zalecane pranie ręczne w 30 stopniach. Komina nie prasujemy po stronie minky. 

Wymiary na płasko:  

• obwód -  52 cm  długość - 55 cm 

 
cena 1 komina - 88,00 zł koszt dostawy – 13,00 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  

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 


