
POMYSŁY  
NA PREZENTY

NIE T Y L KO NA ŚWIĘ TA



Wstęp

Prezent dla rowerzysty? Przygotowaliśmy 
dla Ciebie kilka inspiracji. Z pewnością 
znajdziesz wśród nich coś, co zadowoli 
każdego fana dwóch kółek - od młodego 
adepta, który dopiero zaczyna swoją 
przygodę z kręceniem pedałami,  
przez amatora, aż do profesjonalisty. 

W naszym przewodniku po prezentach 
uwzględniliśmy różnorodność rowerowych 
freaków, skupiając się na najważniejszych 
potrzebach każdego z nich - 
bezpieczeństwie, odzieży i podstawowym 
wyposażeniu dla najmłodszych. 

Nasz dobór jest z jednej strony na tyle 
uniwersalny, że nie musisz przejmować się 
detalami. Z drugiej – to po prostu propozycje 
wyjątkowo jakościowego sprzętu, który 
posłuży obdarowywanemu na lata. Jakość 
stawiamy na pierwszym miejscu. 

I co najważniejsze - to prezenty na każdą 
okazję - tak na Dzień Dziecka, jak i na Boże 
Narodzenie. Tak urodziny, jak i rocznicę,  
a nawet – bez okazji. Obdarowywanie to 
piękny zwyczaj, w kultywowaniu którego 
chcemy Cię wspierać. I dlatego niezmiernie 
cieszymy się, że nasz ebook trafił właśnie do 
Ciebie, bo to znaczy, że trafił w dobre ręce!
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KASKI, CZYLI 
BEZPIECZEŃSTWO 
NA ROWERZE 
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Kask jest najważniejszym 

elementem wyposażenia 

rowerzysty - chroni głowę 

przed urazami, które mogą 

okazać się poważne nawet 

przy niewielkiej stłuczce.

Nie zapominajmy, że kask 

chroni również naszą

głowę m.in. podczas 

przejażdżki po lesie,

kiedy może nas znienacka

„zaatakować” gałąź.

W naszej ofercie znajdziesz kilka rodzajów kasków:

Rekreacyjne, Szosowe, MTB i Dziecięce.

Przed zakupem kasku zmierz obwód 
głowy docelowego użytkownika. Można 
też udać się do sklepu ze starym 
kaskiem. Warto również zmierzyć 
szerokość wewnętrzną kasku, żeby nie 
uciskał on boków głowy. Tylko właściwy 
rozmiar zapewni odpowiedni komfort 
użytkowania i... bezpieczeństwo.

WAŻNE
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Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Kask Laki jest świetną propozycją dla 
każdego kolarza, który ceni sobie 
wentylację głowy podczas jazdy na 
rowerze. Znajdujący się w części 
czołowej daszek daje gwarancję 
bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas 
przejażdżek w lesie, gdzie wystające 
gałęzie mogą spowodować różnego 
rodzaju urazy. Jest to kask z odblaskami, 
co sprawia, że nawet po zmroku 
będziemy widoczni na drodze.

KASK LAKI

Są najpopularniejsze i najbardziej uniwersalne. Sprawdzą się

w mieście i na wycieczce w lesie. Taki kask posiada dużą ilość 

otworów wentylacyjnych oraz najczęściej doczepiany daszek, 

który chroni przed słońcem.

REKREACYJNE

https://kross.eu/pl/odziez/kaski/kask-laki-zielony


Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Kask rowerowy Congresso to propozycja 
dla osób ceniących sobie nie tylko 
wygodę użytkowania, ale również  
dobrą ochronę i dopasowanie do głowy.  
Mając na uwadze fakt, że nawet podczas 
rekreacyjnej jazdy rowerem może 
przytrafić się upadek, producent 
zapewnił użytkownikom wspomnianego 
kasku produkt wysokiej jakości, 
wyposażony w dodatkowe funkcje.  
To m.in. magnetyczna klamra, 
możliwość regulacji kąta nachylenia 
daszka, dwa poziomy dopasowania  
do głowy czy siatka przeciw owadom.

KASK CONGRESSO

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Kask rowerowy ABUS Aventor KRT to 
doskonały wybór dla każdego rowerzysty 
ceniącego sobie komfort. Niezależnie od 
tego, czy jeździsz na szosie, czy Twoim 
światem jest kolarstwo w formule cross 
country, możesz być pewien, że jest to 
doskonały wybór.

KASK KRT AVENTOR
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https://kross.eu/pl/odziez/kaski/kask-congresso
https://kross.eu/pl/odziez/kaski/kask-krt-aventor


Jak sama nazwa wskazuje 

to kask przeznaczony dla 

fanów szosy, która pozwala 

na szybką jazdę po asfalcie. 

Kask szosowy ma nie tylko 

świetną wentylację, ale też 

jest bardzo lekki i 

aerodynamiczny.

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Przemierzanie kolejnych tras 
rowerowych, szczególnie o średnim  
i wysokim poziomie trudności, wymaga 
zastosowania odpowiedniego 
zabezpieczenia, jakim jest kask 
rowerowy Flusso Donna.

 KASK FLUSSO DONNA

SZOSOWE
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https://kross.eu/pl/odziez/kaski/kask-flusso-donna-bialy


Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Kask wyprodukowany z myślą o 
kolarstwie szosowym. Jego konstrukcja, 
dostosowana do dużego wysiłku  
i szybkiej jazdy, sprawdzi się doskonale 
podczas zawodów.

KASK STORMCHASER ABUS

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Viantor marki Abus kierowany jest do 
amatorów, jednak wykorzystuje te 
elementy, które sprawdzają się  
w modelach stworzonych dla 
profesjonalistów. Chętnie sięgają po niego 
rowerzystki z długimi włosami. Można się 
w nim czuć i jeździć zupełnie swobodnie 
nawet z upięciem w kucyk.

KASK VIANTOR ABUS
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https://kross.eu/pl/odziez/kaski/kask-stormchaser-abus
https://kross.eu/pl/odziez/kaski/kask-viantor-abus-2


MTB 
Kaski MTB są podobne do tych szosowych. Największym 

wyróżnikiem jest bardziej zabudowana potylica. Od szosowych 

są też zazwyczaj delikatnie cięższe i bardziej wytrzymałe. 

Chodzi bowiem o to, by chronić rowerzystę przed groźnym 

upadkiem podczas jazdy po wymagających górskich  

i leśnych terenach.
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Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

To produkt, który spełni oczekiwania 
początkujących sportowców 
potrzebujących zwiększonej ochrony 
głowy podczas przemierzania ścieżek 
leśnych o średnim i wysokim poziomie 
trudności. Wyposażony został w dwie 
warstwy, które dobrze zabezpieczają 
głowę rowerzysty, co zwiększa 
pewność ochrony nawet przy bardzo 
mocnym uderzeniu.

KASK SENTIERO DLX 

https://kross.eu/pl/odziez/kaski/kask-sentiero-dlx-czerwony
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Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Kask na rower dla zawodowców, 
charakteryzujący się doskonałą 
specyfikacją techniczną oraz wysokiej 
jakości wykonaniem. Kask wyposażony 
został w duże otwory wentylacyjne, 
których znaczenie doceni każdy 
profesjonalny rowerzysta,  
przede wszystkim w trakcie 
intensywnych treningów. 

KASK AVENTOR ABUS 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Moventor firmy Abus to kask, który 
zapewnia wygodę i pewność podczas 
eksploatacji. Stworzony z myślą  
o entuzjastach jazdy w trudnym terenie 
cechuje się idealnymi wskazaniami 
testów bezpieczeństwa, niską wagą  
i doskonałą wentylacją.  

KASK MOVENTOR ABUS 

https://kross.eu/pl/odziez/kaski/kask-aventor-abus-1
https://kross.eu/pl/odziez/kaski/kask-moventor-abus


DZIECIĘCE
Mamy również kaski dla 

najmłodszych rowerzystów 

oraz nastolatków!
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Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Dziecięcy kask rowerowy KROSS 
MTV12 to bezpieczeństwo dla twojego 
dziecka. Zapewnia przy tym bardzo 
dobrą wentylację dzięki licznym 
otworom, przez które wlatujące 
powietrze chłodzi głowę w trakcie 
jazdy na rowerze.

KASK MTV12

https://kross.eu/pl/odziez/kaski/kask-dzieciecy-mtv12
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Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

To lekki kask dla młodych rowerzystów, 
zapewniający wysoki komfort noszenia. 
Dodatkowo chroni przed uciążliwymi 
owadami dzięki zintegrowanej siatce.

KASK MOUNTZ ABUS

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Kask rowerowy Super Hero został 
stworzony z myślą o młodych 
rowerzystach, którzy testują swoje 
możliwości podczas jazdy na rowerze. 
Jest to młodzieżowy kask zapewniający 
doskonałą ochronę. Na uwagę 
zasługuje też wykorzystany system 
regulacji, który można obsługiwać 
jedną ręką dzięki zastosowaniu w nim 
magnetycznej klamry.

KASK SUPER HERO

https://kross.eu/pl/odziez/kaski/kask-dzieciecy-super-hero-zielony
https://kross.eu/pl/odziez/kaski/kask-mountz-abus-2
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O widoczności na drodze warto pamiętać zawsze – nie tylko  
w nocy. Zarówno przód jak i tył roweru musi być widoczny dla innych 
uczestników ruchu drogowego, w każdych warunkach. Reguluje to 
Prawo o Ruchu Drogowym, które wyraźnie wskazuje, że jeśli chcemy 
poruszać się po drogach z innymi użytkownikami, oświetlenie jest 
obowiązkowe. Poza standardowym wyposażeniem, warto zainwestować 
w dodatkową małą lampkę dzienną, która znacząco poprawia 
bezpieczeństwo jazdy w ciągu dnia.  

Ilość światła emitowanego 
przez diody LED mierzona 
jest w lumenach. Im więcej 
lumenów, tym większa 
widoczność na drodze. 
 

Jak dobrać 

oświetlenie?

OŚWIETLENIE

02

14



Dowiedz się więcej >

Zestaw ten składa się z przedniej 
lampki o białej barwie światła oraz 
tylnej świecącej na czerwono. Dzięki 
temu dasz znać innym użytkownikom 
drogi o swojej obecności. Zestaw 
lampek rowerowych KROSS Silicone Set 
to doskonały sposób na zwiększenie 
Twojego bezpieczeństwa w trakcie 
jazdy po zmroku oraz w 
niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych. 

ZESTAW LAMPEK  
SILICONE SET 

LAMPKI 
DOŚWIETLAJĄCE
Mają zazwyczaj mniej lumenów i wspierają nas, gdy chcemy 

być widoczni na drodze przez innych użytkowników.
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https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/oswietlenie/zestaw-lampek-silicone-set


LAMPKI 
OŚWIETLAJĄCE
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Dowiedz się więcej >

Diody LED podbiły rynek oświetleniowy. 
Są energooszczędne, dają mocne 
światło i nie trzeba ich wymieniać przez 
naprawdę długi czas. Nie bez powodu w 
zestawie lamp Turismo zastosowano 
właśnie to źródło światła. Postawiono 
na produkty marki Cree, cenionego 
producenta diod LED. Te lampy 
rowerowe mogą świecić nawet do 12 h, 
więc będą działać nawet przez całą noc. 
Są doskonałym wyborem na długie 
wycieczki rowerowe. 

ZESTAW LAMPEK  
TURISMO SET 

Sprawdzą się doskonale przy jeździe nocą, oświetlając drogę 

i poprawiając widoczność. To najbardziej uniwersalne lampki 

na rynku, o dużo większej mocy niż te doświetlające.  

https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/oswietlenie/zestaw-lampek-turismo-set


OF KROSS YOU CAN         OF KROSS YOU CAN        OF KROSS YOU CAN        OF KROSS YOU CAN        OF KROSS YOU CAN        OF KROSS YOU CAN

ZAPIĘCIA  
ROWEROWE 

03

17



Na rynku znajdziesz całą masę różnych zapięć - od tanich  

i poręcznych linek po ciężkie i droższe u-locki. Ich różnice  

w budowie i cenie przekładają się na Twoje bezpieczeństwo. 

Jeśli schodzisz z roweru na kilka minut, by zrobić szybkie 

zakupy w sklepie, wtedy linka powinna wystarczyć. Zawsze 

można z niej korzystać również jako dodatkowego 

zabezpieczenia do kół rowerowych.  

Łańcuchy i u-locki to zabezpieczenia, 
które posłużą na dłużej - kiedy 
zostawiasz rower pod pracą czy 
mieszkaniem. Ich wadą jest ciężar, ale 
oferują znacznie większe 
bezpieczeństwo, bo wykonane są z 
twardej stali odpornej na przecięcie.  

Jeśli zastanawialiście się, ile należy 
wydać na zabezpieczenie, generalna 
zasada jest następująca - zapięcie 
powinno kosztować 10% wartości 
roweru.  
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Dowiedz się więcej >

Bordo to klasyka niemieckich zapięć 
Abus. Model 5900+ oferuje nie tylko 
bardzo wysoką jakość, ponieważ 
wykonany jest ze stali hartowanej, 
ale i wysoki stopień ochrony przed 
zrywaniem. 

BORDO 5900+ 

Dowiedz się więcej >

Model Ultimate 420 został wykonany 
z wysokiej jakości stali. Dzięki temu 
usunięcie go z ramy roweru było 
praktycznie niewykonalne bez klucza. 
Zastosowano w nim najwyższej 
jakości zamek, co dodatkowo podnosi 
jego zabezpieczającą funkcję.

ULTIMATE 420 + LINKA 

Dowiedz się więcej >

Zapięcie rowerowe Ultra 410 wygląda na 
wytrzymałe i jest takie w praktyce. 
Przeszło próby poddawania go różnego 
rodzaju uszkodzeniom i w każdej z nich 
dowiodło swojej solidności. 

ULTRA 410 

https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/zapiecia/zapiecie-rowerowe-bordo-5900
https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/zapiecia/zapiecie-rowerowe-ultimate-420-linka
https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/zapiecia/zapiecie-rowerowe-ultra-410
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ODZIEŻ 

04

Zdajemy sobie sprawę z tego, że zakup ubrań na 
prezent może być ryzykowny. Dlatego wśród naszych 
propozycji pojawiają się takie, które będą odpowiednie 
dla początkujących, jak też bardziej zaawansowanych 
kolarzy. Wszystkie są na tyle uniwersalne, że można  
po nie sięgać bez większych obaw.  



KURTKI 
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Dla  początkujących 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

lekka i wygodna kurtka Flurry marki 
KROSS wykonana jest z materiału 
stanowiącego dobre zabezpieczenie 
przed chłodem i deszczem. Wyrób 
wykonany jest z wodoodpornej 
membrany, co gwarantuje ochronę  
na poziomie 7000 mm.

3 |  PRZECIWDESZCZOWA  
FLURRY 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Peleryna została wykonana z wysokiej 
jakości poliestru, dzięki czemu możesz 
mieć pewność, że zawsze zachowa 
swoje właściwości, a Twoje ubrania 
pozostaną suche. 

2 |  PELERYNA CITY CAPE 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Kurtka rowerowa Ether to produkt, 
który zapewnia wspaniałą ochronę 
przed wiatrem. Wynika to z tego,  
że do produkcji głównego materiału 
wykorzystano wiatroszczelny materiał 
i zastosowano elastyczne wykończenie 
nadgarstków. Wyrób wyposażono  
w silikonową taśmę w pasie. 

1 |  WIATRÓWKA ETHER 

1

2

3

https://kross.eu/pl/odziez/kurtki/kurtka-wiatrowka-ether-pomaranczowy
https://kross.eu/pl/odziez/kurtki/peleryna-city-cape
https://kross.eu/pl/odziez/kurtki/kurtka-przeciwdeszczowa-flurry


KOSZULKI  
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Dla  początkujących 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Koszulka rowerowa KROSS Flow 
charakteryzuje się luźnym krojem. 
Doskonale sprawdzi się w gorące, 
upalne lato. Plecy koszulki wyposażone 
są w aż 5 kieszeni, dzięki czemu 
pomogą ci zabrać wszystkie niezbędne 
akcesoria. 

KOSZULKA DAMSKA FLOW 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Koszulka KROSS Hyde z długim 
rękawem została wykonana z 
materiału odpornego na rozdarcia.  
Jej kołnierz posiada miłe dla skóry 
wykończenie, co chroni przed 
podrażnieniami.

HYDE LONG SLEEVE 

22

https://kross.eu/pl/odziez/koszulki/koszulka-hyde-long-sleeve-5
https://kross.eu/pl/odziez/koszulki/koszulka-damska-flow-5


SKARPETKI 
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Dla  początkujących 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:
PACK 1

PACK 2

Skarpetki rowerowe KROSS zostały 
wykonane z wysokiej jakości przędzy, 
która nie tylko zapewnia stopom 
przepływ powietrza, ale też nie uciska 
nogi powodując dyskomfort. Sięgają 
one za kostkę, dzięki czemu sprawdzą 
się z powodzeniem także w przypadku 
chłodniejszych dni. 

SKARPETKI ŚREDNIE ZESTAW  
3 PACK ACTIVE 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Marka KROSS stworzyła skarpetki na 
rower, których unikalne właściwości 
sprawdzą się w najtrudniejszych 
warunkach. Elastyczne włókna 
dostosowują się do kształtu stopy, nie 
powodując podrażnień oraz 
zapewniając maksymalną wygodę 
użytkowania. 

SKARPETKI WYSOKIE PRO 
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https://kross.eu/pl/odziez/skarpetki/skarpetki-wysokie-pro
https://kross.eu/pl/odziez/skarpetki/skarpetki-srednie-zestaw-3-pack-active-1


BIELIZNA 
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Dla  początkujących i zaawansowanych 
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1 2

3

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Podczas rozgrzewki albo chłodnego 
zjazdu ten ochraniacz zapewni Twoim 
płucom i drogom oddechowym 
komfort cieplny dla łatwiejszego 
oddychania. Membrana 
wiatroodporna powinna być 
umieszczona pomiędzy bielizną 
termoaktywną a warstwą wierzchnią 
osłaniając klatkę piersiową - 
dokładnie tak, jak starzy kolarze 
osłaniali się gazetami. 

1 |  OCIEPLACZ

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Koszulkę BASE TWO wyróżnia brak 
szwów, dlatego doskonale sprawdza 
się w roli dyskretnej bielizny 
termicznej, dodatkowo nie powodując 
otarcia ciała. 

2 |  KOSZULKA  
TERMICZNA BASE TWO 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Biustonosz sportowy poprawia komfort 
podczas jazdy na rowerze, ale nie tylko. 
Można go używać również przy innych 
aktywnościach fizycznych. Wykonany 
został z wysokiej jakości materiałów 
oddychających z jonami srebra. Specjalne 
rozłożenie paneli zapewni odprowadzenie 
potu również w ciepłe dni. 

3 |  BIUSTONOSZ  
SPORTOWY BASE LADY 

HIT!

https://kross.eu/pl/odziez/bielizna/biustonosz-sportowy-base-lady-3
https://kross.eu/pl/odziez/bielizna/ocieplacz
https://kross.eu/pl/odziez/bielizna/koszulka-termiczna-base-two


CZAPKI 
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Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Czapka zimowa do nakładania pod kask. 
Wykonana z membrany SoftShell i 
fleece'u. Membrana chroni wrażliwe 
miejsca na głowie a fleece zapewnia 
odpowiedni poziom wentylacji. 

CZAPKA ZIMOWA BLAST 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Tkanina jest odporna na zraszania 
wodą i utrzymuje właściwości 
termiczne nawet kiedy zostanie 
zmoczona. Daszek dodatkowo chroni 
oczy przed opadami. 

CZAPKA ZIMOWA AIRBORN 
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Dla  początkujących i zaawansowanych 

https://kross.eu/pl/odziez/czapki/czapka-zimowa-airborn
https://kross.eu/pl/odziez/czapki/czapka-zimowa-blast-1


RĘKAWICZKI 
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Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Rękawiczki enduro, lekkie i przewiewne. 
Zapewniają maksymalny komfort 
termiczny. Dla zwiększenia pewności 
chwytu zastosowano minimalistyczne 
wypełnienie piankowe w spodniej 
stronie. 

3 | RĘKAWICZKI ROCKER 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Górna warstwa została wykonana z 
ekologicznej skóry, natomiast spodnia z 
poliamidu. Dzięki temu twoje dłonie 
zawsze będą pewnie trzymać 
kierownicę bez uczucia dyskomfortu 
nawet podczas dłuższych wycieczek 
rowerowych. 

2 | RĘKAWICZKI DAMSKIE  
ELEGANT LADY 
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Dla  początkujących i zaawansowanych 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Rękawiczki rowerowe Controvento 
sprawdzą się w każdych warunkach. 
Jest to produkt doskonały na 
wietrzne i wilgotne dni. 

1 |  RĘKAWICZKI  
PRZECIWWIETRZNE  
CONTROVENTO 

2

3

1

https://kross.eu/pl/odziez/rekawiczki/rekawiczki-rocker-8
https://kross.eu/pl/odziez/rekawiczki/rekawiczki-przeciwwietrzne-controvento-1
https://kross.eu/pl/odziez/rekawiczki/rekawiczki-damskie-elegant-lady
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Rękawki, nogawki czy nakolanniki to bardzo uniwersalne elementy 

ubioru rowerzysty, które sprawdzają się szczególnie na dłuższych 

wyprawach. Całodzienna trasa wiąże się zazwyczaj z chłodnym 

porankiem czy wieczorem i cieplejszym południem. Rękawki i nogawki 

można zdjąć w środku dnia, kiedy jest najcieplej i nałożyć, kiedy tylko 

zrobi się chłodniej. A ponieważ zajmują niewiele miejsca – można je 

zmieścić nawet do kieszeni koszulki! 

RĘKAWKI I NOGAWKI 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Nakolanniki wykonane z materiału 
termoaktywnego włoskiej marki Miti. 
Stanowią doskonała ochronę przed 
zimnem i potrafią utrzymać 
temperaturę ciała nawet, gdy są 
przemoczone. 

NAKOLANNIKI 
OCIEPLANE SKIN 

Dla  początkujących i zaawansowanych 

https://kross.eu/pl/odziez/rekawki-i-nogawki/nakolanniki-ocieplane-skin-1
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Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Wykonane z lycry elastyczne nogawki 
zapewniają ochronę przed niską 
temperaturą oraz niewielkimi opadami. 
Zwężane w dolnej części. Dzięki 
zastosowaniu zamka błyskawicznego 
łatwo je dopasować.  

NOGAWKI FLUO SKIN 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Wykonane z doskonałego materiału 
termoaktywnego chronią przed 
zimnem nawet, gdy są przemoczone. 
Silikonowy ściągacz na górze nie 
pozwala na przesuwanie się rękawków 
względem ciała. 

RĘKAWKI OCIEPLANE 
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Dla  początkujących i zaawansowanych 

https://kross.eu/pl/odziez/rekawki-i-nogawki/nogawki-fluo-skin
https://kross.eu/pl/odziez/rekawki-i-nogawki/rekawki-ocieplane-1


AKCESORIA 
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Czyli coś, co sprawdzi się w drodze – od bidonów po 
liczniki. Od narzędzi po plecaki. Słowem, gdziekolwiek 
się wybierasz, miej przy sobie to, co potrzebne. 



BIDONY 
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Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Bidon Thermal idealnie sprawdzi się  
w zimie. Podczas zimowej wyprawy 
możesz wlać do niego ciepły napój – 
kawę, herbatę czy kakao i rozgrzać się 
od środka podczas któregoś  
z postojów. W zależności od stylu jazdy 
i własnych potrzeb możesz też wybrać 
odpowiedni dla siebie rozmiar bidonu - 
wyciągając lub wkładając rdzeń 
utrzymujący ciepło, 500 lub 650 ml. 
Produkt występuje w trzech wersjach 
kolorystycznych – klasyczna czerń,  
biel oraz połączenie czerni i czerwieni.

1 |  BIDON ESKER THERMAL 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Bidon, dzięki wykonaniu z tworzywa 
sztucznego, jest bardzo lekki. 
Wyposażony został w sylikonowy 
samozamykający się korek. Dzięki 
temu nie musisz zatrzymywać się w 
trakcie jazdy, by zaspokoić pragnienie. 
I otworzysz go jedną ręką!  

2 |  BIDON TOKYO 500 ML 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Lekki bidon o pojemności 500 ml, 
wykonany z nietoksycznego tworzywa 
sztucznego. Możesz kolorystycznie 
dopasować go do swojego roweru czy 
ubioru, bo występuje w aż 9 wariantach 
kolorystycznych. To uniwersalny bidon, 
którego waga sięga 77g. Sprawdzi się 
w każdych warunkach.  

3 |  BIDON PURE 500 ML 
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2

1

3

https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/bidony/bidon-pure-500-ml-czerwony-1
https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/bidony/bidon-esker-thermal
https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/bidony/bidon-tokyo-500-ml-czarny


LICZNIKI 
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Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Zaawansowany bezprzewodowy licznik 
rowerowy wyposażony w układ BLE 
4.0, kompatybilny z sensorami 
prędkości BLE 4.0. Dostarcza 
niezbędne dane, takie jak: dystans, 
prędkość, temperaturę, czy czas jazdy. 

2 |  LICZNIK KRC 414BT 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Przewodowy licznik rowerowy Kross 
KRC 218, będący gwarancją rzetelnych 
pomiarów, posiada 18 funkcji. 

3 |  LICZNIK KRC 218 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Wodoodporna obudowa oraz czytelny 
wyświetlacz z możliwością 
automatycznego włączenia podświetlenia 
pozwalają na korzystanie z urządzenia 
niezależnie od warunków pogodowych czy 
pory dnia. Zaawansowany licznik Kross  
z wbudowanym odbiornikiem GPS 
wyposażony został w technologię BLE 4.0. 

1 |  LICZNIK KRC 545GPS  
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3

https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/liczniki/licznik-krc-218-1
https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/liczniki/licznik-krc-545gps
https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/liczniki/licznik-krc-414bt-1


NARZĘDZIA 

Dowiedz się więcej >

Multiklucz do roweru Smooth 6 marki 
Kross doskonale sprawdzi się, gdy 
podczas podróży rowerem zajdzie 
potrzeba przeprowadzenia szybkiego 
serwisu. 

ZESTAW KLUCZY 
SMOOTH 6 

Dowiedz się więcej >

Zestaw kluczy do roweru Smooth 17 
marki Kross dla każdej osoby, która 
szuka profesjonalnych, ale i 
praktycznych rozwiązań. Zestaw 
sprawdzi się nie tylko w terenie, ale 
także w domowym warsztacie. 

ZESTAW KLUCZY 
SMOOTH 17 
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https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/narzedzia-podreczne/zestaw-kluczy-smooth-6
https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/narzedzia-podreczne/zestaw-kluczy-smooth-17


PLECAKI 

Dowiedz się więcej >

Jego pojemność wynosi 25 l, więc  
z powodzeniem znajdzie się w nim 
miejsce dla najpotrzebniejszych 
elementów wyprawki, takich jak odzież 
na zmianę, drobne akcesoria, jedzenie 
czy też butelka z wodą. 

1 |  PLECAK CRAFTER 25L 

Dowiedz się więcej >

Plecak rowerowy Le Grande jest 
produktem wielowymiarowym. Jego 
wykonanie jest przemyślane i niezwykle 
innowacyjne. Tradycyjny plecak 
wykorzystywany w trakcie robienia 
zakupów czy podczas wypadu na miasto 
może szybko zamienić się w równie 
funkcjonalną i wygodną sakwę 
rowerową. 

3 |  PLECAK LE GRANDE 

Dowiedz się więcej >

20 litrowy plecak wyposażony jest  
w wiele poręcznych kieszeni do 
przechowywania drobnych 
przedmiotów, potrzebnych podczas 
wyprawy.  

2 |  PLECAK TOTAL 20L 
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2

3

https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/torby-i-sakwy/plecak-rowerowy-le-grande
https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/plecaki/plecak-total-20l
https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/plecaki/plecak-crafter-25l


Dowiedz się więcej >

Uniwersalna pompka hybrydowa 
o długości ok. 23 cm i wadze ok. 126
gram wykonana z bardzo lekkiego
aluminium. Korzystając z tego modelu
masz możliwość napompowania opon
za pomocą sprężonego powietrza,
umieszczonego w gwintowanym,
16-gramowym naboju CO2, a także
w tradycyjny sposób (nabój w
komplecie).

POMPKA MARIN 

Dowiedz się więcej >

Wykonana została z lekkiego stopu 
aluminium wykończonego obróbką 
CNC. Dzięki automatycznemu 
systemowi przełączania się pomiędzy 
różnymi rodzajami wentyli, nie będziesz 
potrzebować żadnych dodatkowych 
adapterów. 

POMPKA BORA 
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Dla  zaawansowanych 

POMPKI 
Gdy liczy się każdy gram, 

szczególnie podczas zawodów.

https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/pompki/pompka-marin-1
https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/pompki/pompka-bora
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Dowiedz się więcej >

Pompka rowerowa z manometrem 
ułatwia korzystanie z jednośladu. 
Pozwala do minimum ograniczyć 
zmęczenie spowodowane 
niewłaściwym ciśnieniem w oponach. 

POMPKA  
DLA POCZĄTKUJĄCYCH: 
HPG 2.0 

Dowiedz się więcej >

Profesjonalna pompka KROSS Typhoon 
to doskonały wybór zarówno do serwisu 
rowerowego, jak i domowego warsztatu. 
Skala ciśnień pozwala użyć jej zarówno 
w rowerku najmłodszej pociechy, 
rowerze górskim czy rowerze szosowym. 
Posiada głowicę z automatycznym 
zaworem Clever Valve i zawór spustowy 
pozwalający na dokładne dostosowanie 
ciśnienia w oponach. Pompka 
wyposażona jest również w czytelny 
manometr i ma 71 cm wysokości, co 
zwiększa efektywność pompowania.

POMPKA DO DOMU: 
TYPHOON 

https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/pompki/pompka-hpg-2-0
https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/pompki/pompka-typhoon-1
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ROWERY 



W przypadku dorosłych rowerzystów 
nie polecamy zakupu roweru na 
prezent. Chyba że wiesz, o jakim 
konkretnym modelu dany rowerzysta 
marzy! W takim przypadku zapraszamy 
do salonu – najlepiej we dwójkę. Bo 
model to jedno, a dopasowanie pod 
konkretną osobę – to zupełnie inna 
historia. Jeśli nie masz pojęcia o 
preferowanym modelu i stawiasz na 
niespodziankę – wówczas lepiej 
sprawdzą się rowerowe dodatki 
przedstawione wcześniej.    
 
Prezent dla dziecka w postaci roweru 
to pomysł idealny. Jednak o 
parametrach wciąż należy pamiętać. 
Przede wszystkim taki rower musi być 
dostosowany do płci, rodzaju jazdy 
(górski czy miejski?) i wzrostu. Nie 
może to być również rower na zapas, 
choć wiadomo, że dzieci rosną szybko. 
Liczy się zarówno odpowiednia 
geometria ramy jak i wielkość koła. 

Parametrów sporo, dlatego warto 
zasięgnąć też porady u specjalisty  
– w naszym Centrum Kontaktu lub  
w salonie. Z naszej strony możemy 
polecić kilka modeli rowerów dla dzieci 
– idealnych na prezent dla 
zróżnicowanej grupy małych kolarzy.  

Warto też zwrócić uwagę na: 

Możliwość regulacji wysokości 
kierownicy, jej kąta pochylenia;  

Możliwość regulacji wysokości 
siodełka i ustawienia jego kąta;  

Korby, które powinny kręcić się 
bez oporu;  

Swobodny obrót kół;  

Gładkość ruchu kierownicy;  

Czy dziecko dosięga stopami 
podłoża;  

Czy ma być to rowerek biegowy 
czy z pedałami.

37
OF KROSS YOU CAN         OF KROSS YOU CAN        OF KROSS YOU CAN        OF KROSS YOU CAN        OF KROSS YOU CAN        OF KROSS YOU CAN



DLA NAJMŁODSZYCH 
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Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

KROSS Mini to rower biegowy  
dla dzieci dopiero rozpoczynających 
swoją przygodę z dwoma kółkami.  
Dzięki swojej konstrukcji ułatwia 
dziecku uczestniczenie w spacerach 
oraz wspiera naukę nie tylko jazdy na 
rowerze, ale także chodzenia. 

MINI

https://kross.eu/pl/rowery/junior/kids/mini-2018-rozowy-polysk
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Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

KROSS Lea Mini 3.0 Light SR to model 
dla młodej rowerzystki. Te dwa kółka 
pozwolą jej nadążyć za rodzicami  
w każdym terenie. Niezależnie, czy  
w grę wchodzi jazda po ścieżkach 
rowerowych, czy też postanowicie 
wybrać się poza miasto. Sprawdzone 
rozwiązania w tym modelu ułatwią 
obsługę roweru i zwiększą 
bezpieczeństwo dziecka  
w trakcie jazdy.

LEA MINI 3.0 LIGHT SR

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Niezależnie czy w grę wchodzi jazda  
po ścieżkach rowerowych czy też 
postanowicie wybrać się poza miasto, 
to KROSS Hexagon Mini 1.0 sprawdzi się 
wzorowo. Wyposażyliśmy go  
w sprawdzone rozwiązania ułatwiające 
konserwację roweru, a także 
zwiększające bezpieczeństwo  
dziecka w trakcie jazdy. 

HEXAGON MINI 1.0 
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https://kross.eu/pl/poprzednie-kolekcje/hexagon-mini-1-0-grafitowy-limonkowy-srebrny-polysk
https://kross.eu/pl/rowery/junior/kids/lea-mini-3-0-light-sr-bialy-rozowy-polysk-1


DLA TROCHĘ  
STARSZYCH
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Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Nasze rowery z serii Kross Level  
od zawsze były tworzone pod kątem 
zawodników i amatorów jeżdżących  
w maratonach MTB oraz wyścigach XC. 
Pod tym kątem powołaliśmy do życia 
również Kross Level JR 3.0. Jest to 
rower idealny dla dzieciaków chcących 
rozpocząć swoją przygodę z bardziej 
wyczynową jazdą  
w terenie.

LEVEL JR 3.0 

https://kross.eu/pl/rowery/junior/junior/level-jr-3-0-czarny-niebieski-srebrny-matowy
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Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

To rekreacyjny rower górski, który 
doskonale odnajdzie się zarówno w 
dojeździe do szkoły, jak i podczas 
weekendowych wycieczek rodzinnych 
poza miasto. KROSS Lea Junior 2.0 to 
dorosłe rozwiązania techniczne 
zamknięte w mniejszej, dostosowanej 
do dziecięcego wzrostu ramie. 

LEA JR 2.0 

Dowiedz się więcej >

Wersje kolorystyczne:

Ten stylowy rower z pewnością spodoba 
się zarówno chłopcom jak i 
dziewczynkom, a szereg unikalnych 
rozwiązań zwiększy komfort ich jazdy. 

SANIBEL JR 2019 

https://kross.eu/pl/rowery/junior/junior/sanibel-jr-2019-rozowy-zielony-matowy
https://kross.eu/pl/rowery/junior/junior/lea-jr-2-0-fioletowy-niebieski-matowy-1


Zarówno rowery, jak też akcesoria  

możesz kupić na trzy sposoby: 
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Wybierz interesujący Cię produkt w naszym sklepie online, dodaj do koszyka i zdecyduj,  
w jakiej formie chcesz, aby został do Ciebie dostarczony. W przypadku zakupu roweru 
online, wysyłanego bezpośrednio do klienta, e-gwarancja generowana jest 
automatycznie.  

Możesz też zakupić nasze produkty w jednym z naszych salonów lub u autoryzowanego 
dealera. W przypadku zakupu roweru masz gwarancję, iż zostanie on w 100% 
przygotowany do jazdy. Uwaga! Poinformujemy Cię, kiedy będzie on gotowy  
do odbioru. 

GDZIE  
KUPIĆ?

 |  sklep online www.kross.eu

 |  sieć partnerska  
    www.kross.eu/sklepy

 |  salony własne

https://kross.eu/sklepy
https://kross.eu/


W RAZIE PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI 
ZWIĄZANYCH Z DOBOREM ROWERU ZACHĘCAMY 
DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM OBSŁUGI KLIENTA.

Czynne w godzinach: 
pn. - pt.: 9:00 - 16:00 
tel: 29 752 11 00 
e-mail: kross@kross.pl




