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Stojak rowerowy SR 01.01 

- wykonany z solidnej rury Ø42,   

- wymiary (długość, wysokość) 1000x800 mm, 

- waga 8,0 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny kolor z 

palety RAL (koszt malowania jest zależny od koloru - cena do 

uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- mocowany do podłoża za pomocą blach montażowych 110x110 mm, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

 

SR 01.01 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu  

Cena netto 175,00 315,00 310,00 
do 

uzgodnienia 

 

 

Stojak rowerowy SR 01.02 

- wykonany z solidnej rury Ø42,  

- wymiary (długość, wysokość) 1000x800 mm, 

- waga 6,0 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny kolor z 

palety RAL (koszt malowania jest zależny od koloru - cena do 

uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- mocowany do podłoża za pomocą blach montażowych 110x110 mm, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

SR 01.02 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu  

Cena netto 145,00 270,00 265,00 
do 

uzgodnienia 
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Stojak rowerowy SR 01.03 

- wykonany z solidnej rury Ø42,   

- wymiary (długość, wysokość po montażu) 1000x800 mm, 

- wysokość całkowita 1300mm – przeznaczono 500 mm na wbetonowanie, 

- waga 7,0 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny 

kolor z palety RAL (koszt malowania jest zależny od koloru - 

cena do uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- model przeznaczony do wbetonowania, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

SR 01.03 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu  

Cena netto 155,00 295,00 285,00 
do 

uzgodnienia 

 

Stojak rowerowy SR 01.04 

- wykonany z solidnej rury Ø42,  

- wymiary (długość, wysokość - po montażu) 1000x800 mm, 

- wysokość całkowita 1300mm – przeznaczono 500 mm na wbetonowanie, 

- waga 9,0 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny 

kolor z palety RAL (koszt malowania jest zależny od koloru - 

cena do uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy,   

- model przeznaczony do wbetonowania, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

SR 01.04 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu  

Cena netto 185,00 340,00 330,00 
do 

uzgodnienia 
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       Stojak rowerowy SR 02.01 

- wykonany z solidnej rury Ø42,   

- wymiary (długość, wysokość) 1115x 805 mm,  

- waga 5,5 kg,   

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny kolor z 

palety RAL (koszt malowania jest zależny od koloru - cena do 

uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- mocowany do podłoża za pomocą blach montażowych 110x110 mm, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami.   

 

SR 02.01 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu  

Cena netto 255,00 395,00 390,00 
do 

uzgodnienia 

 

       Stojak rowerowy SR 03.01P 

- stojak 3-stanowiskowy,   

- uchwyty przykręcane pod kątem prostym, 

- pałąki wykonane z rury Ø25,  

- wymiary (wysokość, długość, szerokość) 465x1050x410 mm, 

-szerokość miejsca na oponę 50mm, 

- waga 13,5kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny kolor z palety RAL (koszt 

malowania jest zależny od koloru - cena do uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- mocowany do podłoża za pomocą kątownika z otworami na kotwy M10, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

SR 03.01P 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu  

Cena netto 300,00 740,00 735,00 
do 

uzgodnienia 
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       Stojak rowerowy SR 03.01U 

- stojak 3-stanowiskowy,   

- uchwyty przykręcane pod kątem 45º, co pozwala na zaoszczędzenie miejsca,   

- pałąki wykonane z rury Ø25,  

- wymiary (wysokość, długość, szerokość) 465x1260x370 mm, 

-szerokość miejsca na oponę 50mm, 

- waga 14,5 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny kolor z palety RAL (koszt 

malowania jest zależny od koloru - cena do uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- mocowany do podłoża za pomocą kątownika z otworami na kotwy M10, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

SR 03.01U 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu  

Cena netto 305,00 800,00 790,00 
do 

uzgodnienia 

       Stojak rowerowy SR 04.01P 

- stojak 4-stanowiskowy,   

- uchwyty przykręcane pod kątem prostym, 

- pałąki wykonane z rury Ø25,  

- wymiary (wysokość, długość, szerokość) 465x1400x410 mm, 

-szerokość miejsca na oponę 50mm, 

- waga 17,5 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny 

kolor z palety RAL (koszt malowania jest zależny od koloru - 

cena do uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- mocowany do podłoża za pomocą kątownika z otworami na kotwy M10, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

SR 04.01P 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu  

Cena netto 355,00 960,00 950,00 
do 

uzgodnienia 
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       Stojak rowerowy SR 04.01U 

- stojak 4-stanowiskowy,   
- uchwyty przykręcane pod kątem 45º, co pozwala na zaoszczędzenie miejsca,   

- pałąki wykonane z rury Ø25,  

- wymiary (wysokość, długość, szerokość) 465x1700x370 mm, 

-szerokość miejsca na oponę 50mm, 

- waga 19,0 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny 

kolor z palety RAL (koszt malowania jest zależny od koloru - cena do uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- mocowany do podłoża za pomocą kątownika z otworami na kotwy M10, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

SR 04.01U 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu 

Cena netto 385,00 1 050,00 1 040,00 
do 

uzgodnienia 

       Stojak rowerowy SR 05.01P 

- stojak 5-stanowiskowy,   

- uchwyty przykręcane pod kątem prostym, 

- pałąki wykonane z rury Ø25,  

- wymiary (wysokość, długość, szerokość) 465x1750x410 mm, 

-szerokość miejsca na oponę 50mm, 

- waga 21,5 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny kolor z 

palety RAL (koszt malowania jest zależny od koloru - cena do uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- mocowany do podłoża za pomocą kątownika z otworami na kotwy M10, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

SR 05.01P 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu 

Cena netto 455,00 1 190,00 1 180,00 
do 

uzgodnienia 
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       Stojak rowerowy SR 05.01U 

- stojak 5-stanowiskowy,   

- uchwyty przykręcane pod kątem 45º, co pozwala na zaoszczędzenie miejsca,   

- pałąki wykonane z rury Ø25,  

- wymiary (wysokość, długość, szerokość) 465x2140x370 mm, 

-szerokość miejsca na oponę 50mm, 

- waga 23,0 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny kolor 

z palety RAL (koszt malowania jest zależny od koloru - cena do uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- mocowany do podłoża za pomocą kątownika z otworami na kotwy M10, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

SR 05.01U 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu 

Cena netto 475,00 1 260,00 1 250,00 
do 

uzgodnienia 

 

        Stojak rowerowy SR 06.01 

- wykonany z solidnej rury Ø42,   

- wymiary (długość, wysokość) 875x880 mm, 

- waga 5,5 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny kolor 

z palety RAL(koszt malowania jest zależny od koloru - cena do 

uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- mocowany do podłoża za pomocą blach montażowych 110x110 mm, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

SR 06.01 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu  

Cena netto 190,00 310,00 305,00 
do 

uzgodnienia 
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        Stojak rowerowy SR 06.02 

- wykonany z solidnej rury Ø42,   

- wymiary (długość, wysokość) 875x880 mm, 

- waga 6,5 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny kolor 

z palety RAL (koszt malowania jest zależny od koloru - cena do 

uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- mocowany do podłoża za pomocą blach montażowych 110x110 mm, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

SR 06.02 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu  

Cena netto 210,00 345,00 335,00 
do 

uzgodnienia 

       Stojak rowerowy SR 06.03 

- wykonany z solidnej rury Ø42,  

- wymiary (długość, wysokość - po montażu) 875x880 mm, 

- wysokość całkowita 1380mm – przeznaczono 500 mm na wbetonowanie, 

- waga 9,5 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny kolor 

z palety RAL (koszt malowania jest zależny od koloru - cena do 

uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- model przeznaczony do wbetonowania, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

SR 06.03 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu  

Cena netto 240,00 415,00 400,00 
do 

uzgodnienia 
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        Stojak rowerowy SR 06.04 

- wykonany z solidnej rury Ø42,  

- wymiary (długość, wysokość - po montażu) 875x880 mm, 

- wysokość całkowita 1380mm – przeznaczono 500 mm na wbetonowanie, 

- waga 6,5 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej:  

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny 

kolor z palety RAL (koszt malowania jest zależny od koloru - 

cena do uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- model przeznaczony do wbetonowania, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

SR 06.04 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu  

Cena netto 195,00 340,00 330,00 
do 

uzgodnienia 

   

        Stojak rowerowy SR 07.01 

- wykonany z solidnej rury Ø42,   

- wymiary (wysokość, długość, szerokość) 900x730x350 mm, 

- waga 10,0 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny kolor z 

palety RAL (koszt malowania jest zależny od koloru - cena do 

uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- mocowany do podłoża za pomocą blach montażowych 110x110 mm, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

SR 07.01 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu  

Cena netto 
do 

uzgodnienia 

do 

uzgodnienia 

do 

uzgodnienia 

do 

uzgodnienia 
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       Stojak rowerowy SR 08.01 

- wykonany z solidnej rury Ø42,   

- wymiary (wysokość, długość) 800x1325 mm, 

- waga 8,5 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny kolor 

z palety RAL (koszt malowania jest zależny od koloru - cena do 

uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- mocowany do podłoża za pomocą blach montażowych 110x110 mm, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

SR 08.01 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu  

Cena netto 
do 

uzgodnienia 

do 

uzgodnienia 

do 

uzgodnienia 

do 

uzgodnienia 

 
 

        Stojak rowerowy SR 09.01 

- wykonany z solidnej rury Ø42,   

- wymiary (wysokość, długość, szerokość) 600x2048x415 mm, 

- waga 16,5 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny kolor 

z palety RAL (koszt malowania jest zależny od koloru - cena do 

uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- mocowany do podłoża za pomocą blach montażowych 110x110 mm, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

SR 09.01 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu  

Cena netto 
do 

uzgodnienia 

do 

uzgodnienia 

do 

uzgodnienia 

do 

uzgodnienia 
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        Stojak rowerowy SR 10.01 

- wykonany z solidnej rury Ø60,  

- wymiary (długość, wysokość) 960x855 mm, 

- waga 10,0 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny kolor 

z palety RAL (koszt malowania jest zależny od koloru - cena do 

uzgodnienia),, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- mocowany do podłoża za pomocą blach montażowych 110x110 mm, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

SR 10.01 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu  

Cena netto 190,00 370,00 360,00 
do 

uzgodnienia 

 
  

        Stojak rowerowy SR 11.01 

- wykonany z solidnej rury Ø60,  

- wymiary (długość, wysokość) 895x800 mm, 

- waga 10,0 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny kolor 

z palety RAL (koszt malowania jest zależny od koloru - cena do 

uzgodnienia),, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- mocowany do podłoża za pomocą blach montażowych 110x110 mm, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

SR 11.01 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu  

Cena netto 190,00 385,00 375,00 
do 

uzgodnienia 
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        Stojak rowerowy SR 11.02 

- wykonany z solidnej rury Ø60,  

- wymiary (długość, wysokość) 895x800 mm, 

- waga 10,5 kg, 

- dostępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: 

 ocynkowany ogniowo, 

 ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na dowolny kolor z 

palety RAL (koszt malowania jest zależny od koloru - cena do 

uzgodnienia), 

- dostępne rodzaje wykończenia stali nierdzewnej: 

 polerowany, 

 satynowy, 

- mocowany do podłoża za pomocą blach montażowych 110x110 mm, 

- możliwość zapięcia roweru wszystkimi popularnymi zabezpieczeniami. 

 

SR 11.02 
Stal zwykła 

ocynkowana 

Stal 

nierdzewna 

polerowana 

Stal 

nierdzewna 

szlifowana 

Koszt 

transportu  

Cena netto 210,00 395,00 385,00 
do 

uzgodnienia 
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