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Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów – IBOMBO PRS-LV2  jest przystosowana do użycia  

w przestrzeni publicznej. Jej obudowa wykonana została z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy 

malowanej proszkowo lub plastycznie. Urządzenie jest montowane do podłoża lub ścian za 

pomocą kotw. Stalowe linki w owijce PCV wiszące wewnątrz szafy urządzenia służą do 

umocowania na nich narzędzi; ich długość pozwala dotarcie do części rowerowych 

podzespołów. Stacje wyposażona jest w ręczną pompkę powietrza z adapterem 

na wszystkie zawory rowerowe. Konstrukcja stacji IBOMBO pozwala na umieszczenie 

roweru na wspornikach; dokonywania napraw czy przeglądu roweru z możliwością ruchów 

korbą.  QR CODE znajdujący się na froncie stacji umożliwia skorzystanie z publikacji 

internetowych zawierających instrukcje napraw usterek rowerowych. Elementy z blachy w 

urządzaniu są połączone śrubami antykradzieżowymi – bity do nich przekazujemy klientom. 

 

Standard:                                                                                

     wkrętak krzyżowy                                                                                                              
     wkrętak płaski 

     wkrętak TORX T25 

     klucz nastawny 
     klucz płaski 8×10 mm 

     klucz płaski 13×15 mm 

     zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm 
     łyżki do opon 

     pompka z adapterem na wszystkie zawory 

     zestaw montażowy (4 x kotwy M10, 80 mm) 

     śruby zabezpieczające z grotami 
     malowanie proszkowe w 9 kolorach 

     projekt nadruku i wizualizacja 

      branding frontu i dwóch bocznych ścian stacji 

(folia monomerowa + laminat), wymiary: 
 

1 x 29 x 29 cm 

1 x 85 x 24 cm 

1 x 145 x 24 cm 

 

 

*farbą proszkową można pomalować stacje w wielu innych kolorach z palety RAL  

(http:// www.barwy.net/paleta_ral.php) 

 

TYP CENA NETTO 

Stacja IBOMBO PRS-LV2 ze stali ocynkowanej (standard) 2990 zł 

Stacja IBOMBO PRS-LV2 ze stali nierdzewnej (standard) 4895 zł 

EWENTUALNE OPCJE DODATKOWE  

4 x nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym (mocowanie) 95 zł 

Malowanie farbą plastyczną (podstawowe kolory) 250 zł 

Indywidualny kolor spoza naszej palety kolorów (dot. farby proszkowej) 110 zł 

Ramki OWZ z wymienną treścią A4 (z dwóch stron) 380 zł 

Oklejenie folią tylnej ściany stacji 80 zł 

Nadruk na folii wylewanej najwyższej jakości + laminat wylewany 90 zł 

Kolorowe linki stalowe z PCV (niebieskie, zielone, czarne lub czerwone) 45 zł 

Wąż do pompki w stalowym oplocie 35 zł 

Krętliki do wkrętaków i imbusów 55 zł 

Szczypce płaskie firmy GEDORE 92 zł 

Pneumatyczny uchwyt do deskorolki 760 zł 

Elegancki tłok do pompki ze stali nierdzewnej 245 zł 

TRANSPORT  

Przesyłka kurierska na terenie Polski /zabezpieczona paczka na palecie (waga 100kg) 240 zł 

Transport + montaż przez IBOMBO indywidualna 
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Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów IBOMBO PRS–sV1 jest przystosowana do 

użycia w przestrzeni publicznej mimo ograniczeń wynikających z braku możliwości 

zawieszenia roweru na stelażu. Konstrukcja obudowy została wykonana z 

cynkowanego/kwasoodpornego stalowego profilu – malowanego proszkowo lub plastycznie. 

Urządzenie jest montowane do podłoża za pomocą kotw rozporowych lub szpilek i żywicy 

chemicznej. Stalowe linki w osłonie PCV wychodzące z wnętrza urządzenia służą 

do umocowania na nich narzędzi. QR CODE znajdujący się na froncie stacji umożliwia 

dotarcie do publikacji internetowych z instrukcjami napraw podstawowych usterek. Elementy 

z blachy urządzania są połączone śrubami antykradzieżowymi – bity do nich 

przekazujemy klientom.  

Ten model może być wyposażony również tylko w ręczną pompkę – bez narzędzi.  

 

Standard: 

     wkrętak krzyżowy 

     wkrętak płaski 

     klucz nastawny 
     zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm 

     łyżki do opon 

     pompka z adapterem na wszystkie zawory 

     zestaw montażowy (4 x kotwy M10, 80 mm) 

     śruby zabezpieczające z grotami 

     malowanie proszkowe w 9 kolorach 
     projekt nadruku i wizualizacja 

     branding na każdym boku stacji 

(folia monomerowa + laminat), wymiary: 
  

2 x 10,5 x 50 cm 

2 x 10,5 x 54 cm 

 

 

 

*farbą proszkową można pomalować stacje w wielu innych kolorach z palety RAL  

(http:// www.barwy.net/paleta_ral.php) 

 

 

IBOMBO PRS-sV1 EUIPO no. 1366587 

TYP CENA NETTO 

Stacja IBOMBO PRS-sV1 ze stali ocynkowanej (standard) 1290 zł 

Stacja IBOMBO PRS-sV1 ze stali nierdzewnej (standard) 1845 zł 

Stacja IBOMBO PRS-sV1 ze stali ocynkowanej bez narzędzi  840 zł 

Stacja IBOMBO PRS-sV1 ze stali nierdzewnej bez narzędzi 960 zł 

EWENTUALNE  OPCJE  DODATKOWE  

4 x nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym (mocowanie) 95 zł 

Malowanie farbą plastyczną (podstawowe kolory) 105 zł 

Indywidualny kolor spoza naszej palety kolorów (dot. farby proszkowej) 90 zł 

Nadruk na folii wylewanej najwyższej jakości + laminat wylewany 30 zł 

Kolorowe linki stalowe z PCV (niebieskie, zielone, czarne lub czerwone) 35 zł 

Wąż do pompki w stalowym oplocie 35 zł 

Krętliki do wkrętaków i imbusów 40 zł 

Elegancki tłok do pompki ze stali nierdzewnej  245 zł 

Mobilna podstawa (ocynk ogniowy) 155 zł 

TRANSPORT  

Przesyłka kurierska na terenie Polski (waga 19 kg) 65 zł 

Transport + montaż przez IBOMBO indywidualna 
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Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów – IBOMBO SCANDIC – jest jak wszystkie nasze 

stacje przystosowana do użycia w przestrzeni publicznej i jest kompaktową wersja naszego 

flagowego modelu IBOMBO PRS-LV2. Stworzyliśmy ten model na potrzeby rynków 

skandynawskich. Narzędzia mogą być w niej lepiej chronione przed ciężkimi warunkami 

atmosferycznymi czy kradzieżą dzięki możliwości montażu drzwiczek na solidnych 

zawiasach. Opracowaliśmy w nich dodatkowy system otwierania za pomocą monet jak w 

wózkach sklepowych, bądź czasowy/ograniczony za pomocą zamka na klucz np. w 

godzinach otwarcia sklepu czy restauracji.  

Obudowa wykonana została z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy malowanej proszkowo lub 

plastycznie. Urządzenie jest montowane do podłoża lub ścian za pomocą kotw. Stalowe linki w 

owijce PCV wiszące wewnątrz szafy urządzenia służą do umocowania na nich narzędzi; ich 

długość pozwala dotarcie do części rowerowych podzespołów. Stacje wyposażona jest w ręczną 

pompkę powietrza z adapterem na wszystkie zawory rowerowe. Konstrukcja stacji IBOMBO 

pozwala na umieszczenie roweru na wspornikach; dokonywania napraw czy przeglądu 

roweru z możliwością ruchów korbą.  QR CODEznajdujący się na froncie stacji umożliwia 

skorzystanie z publikacji internetowych zawierających instrukcje napraw usterek rowerowych. 

Elementy z blachy w urządzaniu są połączone śrubami antykradzieżowymi – unikalne bity do 

nich przekazujemy klientom.  

Standard:  

     wkrętak krzyżowy 

     wkrętak płaski 

     wkrętak TORX T25 

     klucz nastawny 

     klucz płaski 8×10 mm 

     klucz płaski 13×15 mm 

     zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm 

     łyżki do opon 

     pompka z adapterem na wszystkie zawory 

     zestaw montażowy (4 x kotwy M10, 80 mm) 

     śruby zabezpieczające z grotami 

     malowanie proszkowe w 9 kolorach 

     projekt nadruku i wizualizacja 

     branding frontu i dwóch bocznych ścian stacji 

(folia monomerowa + laminat), wymiary: 
1 x 12 x 120 cm 

1 x 12 x 24 cm 

1 x 12 x 65 cm 

*farbą proszkową można pomalować stacje w wielu innych kolorach z palety RAL  

(http:// www.barwy.net/paleta_ral.php) 

IBOMBO PRS-SCANDIC EUIPO no. 1447197 

TYP CENA NETTO 

Stacja IBOMBO PRS-SCANDIC ze stali ocynkowanej (standard) 2315 zł 

Stacja IBOMBO PRS-SCANDIC ze stali nierdzewnej (standard) 3650 zł 

EWENTUALNE OPCJE DODATKOWE  

Drzwi do stacji z zamkiem na klucz 625 zł ocynk / 820 zł stal nierdzewna 

Drzwi do stacji z zamkiem na klucz + zamknięcie na monetę 695 zł ocynk / 900 zł stal nierdzewna 

4 x nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym (mocowanie) 95 zł 

Malowanie farbą plastyczną (podstawowe kolory) 175 zł 

Indywidualny kolor spoza naszej palety kolorów (dot. farby proszkowej) 95 zł 

Oklejenie folią tylnej ściany stacji 40 zł 

Nadruk na folii wylewanej najwyższej jakości + laminat wylewany 45 zł 

Oklejenie drzwi 35 zł 

Kolorowe linki stalowe z PCV (niebieskie, zielone, czarne lub czerwone) 40 zł 

Wąż do pompki w stalowym oplocie 35 zł 

Krętliki do wkrętaków i imbusów 55 zł 

Szczypce płaskie firmy GEDORE 92 zł 

Pneumatyczny uchwyt do deskorolki 760 zł 

Elegancki tłok do pompki ze stali nierdzewnej 245 zł 

TRANSPORT  

Przesyłka kurierska na terenie Polski /zabezpieczona paczka na palecie (waga 28 - 45 kg) 65 - 120 zł 

Transport + montaż przez IBOMBO indywidualna 

http://www.ibombo.com/stacja-naprawy-rowerow-ibombo-prs-lv2-patent-rp-p-403091/
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1.IBOMBO PRS-LV2  PNDIC EUIPO  

Wymiary: 156x51x40 cm | Waga: 65-90 kg  

Powierzchnia stacji to nośnik reklamowy o powierzchni do 1,5 m2  

(przygotowanie projektu nadruku z grafiką i logotypem klienta w cenie). 

 

2.IBOMBO PRS –sV1  

Wymiary: 85x20x20 cm | Waga: 10-18 kg  

Powierzchnia stacji to nośnik reklamowy o powierzchni do 0,25 m2  

(przygotowanie projektu nadruku z grafiką i logotypem klienta w cenie).  

 

3.IBOMBO PRS –SCANDIC  PNDIC EUIPO  

Wymiary: 134x41x30 cm | Waga: 22-48 kg  

Powierzchnia stacji to nośnik reklamowy o powierzchni do 0,8 m2  

(przygotowanie projektu nadruku z grafiką i logotypem klienta w cenie). 

RS-SCANDIC EUIPO no. 1447197 

 

 

Podstawowa paleta – malowanie farbą proszkową: 

 

* możliwe malowanie w dowolnym kolorze z palety RAL 

Podstawowa paleta – malowanie farbą termoplastyczną:  

 

* brak możliwości malowania w innych kolorach  

 

Farba termoplastyczna to powłoka znajdująca się pośród najbardziej 

wszechstronnych rozwiązań dostępnych na rynku. Oferuje najwyższy poziom 

odporności na wpływ czynników środowiskowych, zużycie, uszkodzenia oraz akty 

wandalizmu. Charakteryzuje się także niskim zapotrzebowaniem na prace 

konserwacyjne. 

 

Uwaga:  
Pomimo dołożenia starań do zachowania możliwe najdokładniejszego odwzorowania kolorów, zestawienie kolorów służy 

wyłącznie do celów informacyjnych. Najlepsze odwzorowanie można znaleźć w próbnikach. 

DANE TECHNICZNE  I  KOLORYSTYKA 

1 1 

2 
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         ZDJĘCIA REALIZACJI 

 


