
Dwa niezależne, duże schowki zamykane na klucz 
pozwalają na przechowywanie niezbędnych produktów 
i akcesoriów takich jak wafle, gałkownice, serwetki. 
Schowek od strony obsługi pozwala na przechowywanie 
kasety na pieniądze i rzeczy osobistych. W opcji możemy 
wykonać dodatkowy schowek mieszczący parasol oraz 
składane krzesła. Mocny bagażnik rowerowy stanowi 
bazę pod dodatkową zabudowę w formie kufra, 
kontenera, koszyka. 

Wodoodporny, demontowalny daszek po opu-
szczeniu zabezpiecza blat i pokrywy, a także ułatwia 
prowadzenie roweru. Jest też dodatkowym miejscem 
na umieszczenie logo, albo reklamy. 

Opcjonalna składana osłona z plexi może służyć jako 
podstawka do wafli. Zastosowane zawiasy pozwalają na 
łatwiejszy dostęp przy wymianie kuwet. 

Regulator temperatury pozwala zaprogramować 
temperaturę w komorze chłodniczej konserwatora, 
a zewnętrzny termometr pokazuje aktualną 
temperaturę wewnątrz konserwatora. 

W standardzie rower wyposażony w dzwonek, 
podstawowe oświetlenie przednie oraz tylnie 
i odblaski. Na zamówienie możemy wyposażyć 
rower w kierunkowskazy, światło stopu, lampy 
sterowane z kierownicy oraz wykonać oświetlenie 
stacjonarne zamontowane na konstrukcji daszku, 
a także zasilanie reklam zewnętrznych i gniazda 
USB. 

Wymiary roweru:
Długość całkowita: 315 cm
Długość zabudowy: 180 cm
Szerokość: 90 cm
Wysokość zabudowy: 118 cm
Prześwit: 30 cm

Gwarancja:
•	 Na	 urządzenie	 chłodnicze	 (konserwator)	 wynosi	 
 12 miesięcy.
•	 Na	 rower	 (z	 wyłączeniem	 i	 materiałów	 eksploata- 
 cyjnych) wynosi 12 miesięcy.

ZAMÓWIENIA

Można zamówić nasz typowy Gastrobike 
lub indywidualnie uzgodnić wyposażenie, 
kolorystykę, wizualizację [logotypy, kolory, 
napisy]. 

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na 
adres email.

Nasz adres email:  jamo@hot.pl

Więcej informacji udzielamy telefonicznie:

515 ±  153 ±  560 ±  Janusz
736 ±  617 ±  335  ±  Michał

OFERUJEMY RÓWNIEŻ NIEZALEŻNE 
KONSERWATORY

W naszej ofercie znajdziecie Państwo stacjonarne 
konserwatory do lodów.

Niewątpliwą	 zaletą	 naszych	 konserwatorów	 są	
magazyny na kuwety w formie tub wykonanych ze stali 
nierdzewnej

ATESTOWANE TUBY NA KUWETY DO LODÓW 
ZAPOBIEGAJĄ STRATOM TEMPERATURY PO 
WYCIĄGNIĘCIU KUWET I ZAPOBIEGAJĄCE ICH 
SZRONIENIU. 

Tuby jako magazyny mieszczą 14 kuwet o pojemności 
7,5 litra. Istnieje możliwość dokupienia okrągłych 
kuwet na lody.

Na zamówienie możemy także wykonać 
konserwatory na: 4, 6, 10 smaków.

NOWY WYMIAR MOBILNEJ 
GASTRONOMII

www.rowery-gstronomiczne.pl
www.gastrobike.eu



Szanowni Państwo

Zespół GASTROBIKE proponuje Państwu pomysł na nowy biznes lub 
rozwój istniejących sieci.
Ofertę kierujemy do Przesiębiorców, którzy:
• chcą się wyróżnić,
• być niezależni od lokalizacji i pogody,
• kreatywnych.

Sezonowość i pogoda są podstawowymi czynnikami wpływającymi 
na obroty w branży lodów.
Zastanawiasz się co zrobić kiedy:
• zyski wypracowane w sezonie zaczynają być pochłanianie przez 

koszty całorocznego czynszu za lokal,
• zainwestowałeś w biznes przy niekorzystnej lokalizacji.

Rozwiązaniem jest produkowany przez nas rower, który dotrze 
do potencjalnych klientów na:
• eventach
• wydarzeniach sportowych
• koncertach
• giełdach
• terenach rekreacyjnych.

Wprowadzane w miastach strefy ekologiczne skutecznie ograniczają 
wjazd typowych FOODTRACKÓW, dla których nieosiągalne  
są zabytkowe uliczki, skwery, bulwary, parki. Naszym rowerem 
dotrzesz wszędzie z zależności od własnej inwencji. Posiadasz ogródek 
przy lokalu - atrakcyjnmym wyglądem przyciągniesz klientów.

Po sezonie możemy dostosować rikszę do sprzedaży kawy czy  
hot-dogów - wybór pozostawiamy Państwu.

Biorąc pod uwagę procedury HACCP, uzgodnienia z właścicielem 
terenu, cykl produkcyjny roweru (do 6 tygodni) przygotowania  
do sezonu należy rozpocząć już teraz.

Zapraszamy do współpracy.

Z wyrazami szacunku 
zespół GASTROBIKE 

Zapraszamy 
do Krakowa 
na prezentację 
naszego
roweru.

Autonomiczne zasilanie, którego podstawą są dwa 
akumulatory żelowe o pojemności 105 Ah każdy, oraz 
przetwornica sinusoidalna o mocy 2500 W pozwalająca 
na wielogodzinną pracę urządzenia. Po podłączeniu 
zasilania 230V przetwornica automatycznie rozpoczyna 
ładowanie akumulatorów, a konserwator zasilany jest 
napięciem sieciowym.

Umywalka i zlew do mycia gałkownic zasila bateria 
podłączona do pompy i bojlera na ciepłą wodę. 
Zbiorniki na wodę czystą i brudną o pojemności 
20 litrów każdy wykonane są z atestowanej blachy 
nierdzewnej. Wygodny dostęp do wlewu oraz  zaworu 
spuszczania wody brudnej ułatwi obsługę.

Wzmocniona rama wykonana przez nas w całości 
(malowana proszkowo na dowolny kolor) pozwala 
na obciążenie do 350 kg.  Hydrauliczne hamulce 
tarczowe z funkcją blokady ułatwiają stabilne 
zaparkowanie roweru. Jako nieliczni poprawiliśmy 
komfort prowadzenia roweru poprzez zastosowanie 
niezależnego zawieszenia wózka opartego na 
wahaczach i amortyzatorach, dzięki którym nierówności 
na drodze są mniej odczuwalne dla kierowcy.

Prezentowany rower pro-
dukowany jest na indy-
widualne zamówienie. 
Kolorystykę, ilość sma-
ków, a także oklejenie 

dostosujemy do Twoich wymagań. Nie musisz sam 
produkować lodów. W Twojej okolicy na pewno 
znajdziesz producenta dobrych lodów rzemieśl-
niczych. W wersji prezentowanej na zdjęciach 
rower wyposażony jest w konserwator mieszczący 
14 kuwet. Konserwator (cena około 7 000 zło-
tych netto) można łatwo zdemontować w przy-
padku załamania pogody i wstawić do punktu 
stacjonarnego. Rower jako wyposażona baza 
można wykorzystać do sprzedaży innych pro-
duktów według pomysłu, który uda Nam się 
wspólnie zrealizować. Niewątpliwą zaletą 
naszego konserwatora jest magazyn na kuwety 
w formie okrągłych tub wykonanych z atestowanej 
stali nierdzewnej zapobiegające przemarzaniu.


