
 
 

Worki-plecaki  niezb ędne na dłu ższe i krótsze wypady rowerowe 

Worki są wykonane z drukowanej tkaniny o grubym splocie i gramaturze 240 g/m², bardzo odpornej na rozdzieranie i 

ścieranie. Worek-plecak ma 36 cm szerokości i 41 cm wysokości i jest regulowany za pomocą sznurków. JEST TO 

PRODUKT ZAPROJEKTOWANY I WYKONANY W POLSCE! 

Worki-plecaki wyst ępują w 4 wzorach: 

� ze zdjęciami roweru marki Peugeot z 1900 r. 

� na limonowym tle srebrne bicykle 

� na srebrnym tle amarantowe bicykle 

� na czarnym tle białe bicykle 

 

� worek-plecak z zdj ęciami sportowo-turystycznego roweru marki Peugeot z  1900 r. 

Na przedniej części worka-plecaka rower jest przedstawiony w całości, a na tylnej części są przedstawione jego detale: 

złote logo Peugeot, modna wówczas lampa na przednim widelcu i skórzana torebka na narzędzia. Wszystkie zdjęcia 

pochodzą z sesji na listopad do kalendarza z rowerami zabytkowymi na rok 2018. 

  

              
 

� worek-plecak - na limonowym tle srebrne bicykle 

          
 



� worek-plecak - na srebrnym tle amarantowe bicykle 

             

 

� worek-plecak - na czarnym tle białe bicykle 

 

          

 

 

� worek-plecak - na pomara ńczowym tle srebrne bicykle 

 

                                       

 



 

 

cena 1 worka-plecaka - 65,00 zł   koszt dostawy – 1 1,00 zł     

zamówienie każdego kolejnego worka-plecak w tej samej przesyłce - koszt dostawy + 2,00 zł za worek-plecak 

termin dostawy – 1 – 2 dni robocze  od zaksięgowania płatności 

płatność – przelewem na konto  

 

Na potrzeby imprez rowerowych / klubów rowerowych m ożemy dokona ć customizacji worków-plecaków z 

wzorami bicykli – w miejsce naszego logotypu zostan ie wstawiony logotyp imprezy / klubu. Czas potrzebn y na 

przygotowanie customowych worków-plecaków to 5-7 ty godni. 

Minimalna ilo ść zamówienia customowych worków-plecaków to 44 sztuk i. Przy tej ilo ści zamówienia 

customizacja jest w cenie zlecenia. 

 

W przypadku zamówienia 44 sztuk customowych worków- plecaków jego cena jednostkowa wynosi 52,85 zł nett o. 

W przypadku zamówienia powy żej 44 sztuk customowych worków-plecaków jego cena j ednostkowa jest 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 


