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KOSZULKI KOLARSKIE KRÓTKI RĘKAW

Koszulka dla profesjonalistów, wykonana z włoskiej dzianiny Asteria, która 
przylega do ciała zawodnika, rękawy sięgające za biceps są tak innowacyjnie 
skrojone by nie trzeba było wykańczać ich jakimkolwiek podwinięciem. 
Na plecach kieszeń dzielona na 3 części.
Plecy koszulki wykonane z dzianiny Goccia o fakturze piłki golfowej – 
zwiększona oddychalność. Standardowo zamek rozdzielczy włoski (przykryty 
materiałem). Dół koszulki z paskiem silikonowym. Elementy odblaskowe na 
plecach. Dolny panel pod kieszenią wykonany z materiału
sublimowanego z odblaskiem.

Koszulka kolarska krótki rękaw, konstrukcja sportowa z panelami bocznymi. 
Rękawki zakończone podwinięciem bez gumki.
Podwinięcie z gumką - dół. Elementy odblaskowe na plecach. 
Trzy kieszenie na bidony profilowane dla ułatwienia dostępu. 
Zamek krótki 12 cm YKK. Materiał Dry AP.

Wielopanelowa koszulka dla profesjonalistek, wykonana z włoskiej dzianiny 
Asteria, która przylega do ciała zawodniczki, dłuższe rękawy są innowacyjnie
skrojone - tak by nie trzeba było wykańczać ich jakimkolwiek podwinięciem.
Na plecach kieszeń dzielona na 3 części. Plecy koszulki wykonane z dzianiny 
Goccia o fakturze piłki golfowej – zwiększona oddychalność. Standardowo 
zamek rozdzielczy włoski (przykryty materiałem). Dół koszulki z paskiem 
silikonowym. Elementy odblaskowe na plecach. Dolny panel pod kieszenią 
wykonany z materiału sublimowanego z odblaskiem.

Po dwóch latach badań, prac laboratoryjnych i testów powstała najbardziej 
zaawansowana technologicznie koszulka 217 Giro. Jej dopasowany krój 
tworzony był z ideą połączenia aerodynamiki z innowacyjną technologią 
nanowłókien. Przód wykonany jest z włókien o największej możliwej gęstości, 
jednak udało się utrzymać w nim niską wagę, również dzięki zastosowaniu 
lżejszej przędzy. Tylny panel koszulki wykonany jest z materiału o strukturze 
trójwymiarowej - dzięki temu świetnie przylega i utrzymuje optymalną termikę. 
Dopasowane rękawy z włóknami węglowymi zwiększają funkcję 
bakteriostatyczną. Koszulka ma niską stójkę, nawiązującą wyglądem do 
kombinezonów torowych. Połączenie wszystkich tych materiałów zwiększa 
możliwości odprowadzania wilgoci, zwiększa również margines temperaturowy. 
Wszystkie materiały pokryte są filtrem UV. Koszulka wykonana jest z najwyższą 
starannością: posiada wstawki odblaskowe, zabezpieczenia na zamek oraz 
laserowo cięte rękawy, zakończone nowoczesną, stabilizującą powłoką 
silikonową. Dół koszulki to połączenie elementów odblaskowych z Antyslipem. 

Koszulka kolarska damska, krótki rękaw, konstrukcja sportowa, taliowana 
z panelami bocznymi. Rękawki zakończone podwinięciem bez gumki. 
Trzy kieszenie na plecach. 
Standardowo zamek krótki 12 cm YKK. Elementy odblaskowe na plecach. 
Materiał Dry AP. Dół koszulki z paskiem silikonowym. 

Koszulka krótki rękaw, konstrukcja free ride 
– luźna, z panelami bocznymi. Przeznaczenie downhill, bmx itp. 
Materiał główny – włókna poliestrowe (Traforato) o zwiększonej odporności. 
Koszulka o konstrukcji przeznaczonej do użytku ze skorupą ochronną. 
Kołnierz w serek, boczne panele z mocnej siatki. 
Możliwe rękawy 3/4 za dopłatą + 20 zł.

– dopłata 20 zł/szt.
• Kieszeń zamykana na zamek – dopłata 20 zł. (nie dotyczy modelu 280).

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka,  logo na poszczególnych koszulkach z zamówienia 

• Guma z powleczeniem silikonowym na dole koszulki – dopłata 20 zł. (nie dotyczy 213, 250 i 280)

• Pięciocentymetrowe elementy odblaskowe 
po bokach kieszeni. 
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Standardowo w koszulce Dodatki:

KOLARSTWO

Dopasowana koszulka o najwyższym standardzie, 
bardzo dobrze odprowadza wodę na zewnątrz konstrukcja profesjonalna. 
Krótki rękaw z Asterii zakończony gumą AntySlip™ . 
Trzy profilowane kieszenie na plecach + jedna zamykana na zamek. 
Dół koszulki zakończony gumą z powleczeniem silikonowym. 
Materiał główny – Druida 2.0, wstawki z wysoce elastycznej siatki pod pachami, 
rękawy, stójka i panele boczne z elastycznego materiału Asteria. Zamek rozdzielczy 
włoski(przykryty materiałem). Elementy odblaskowe na plecach. 
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Koszulka dziecięca, rozmiary na wzrost 88-146cm. 
Zamek krótki 12cm YKK, dwie kieszenie na plecach. 
Materiał Dry AP. Podwinięcie z gumką u dołu.
Elementy odblaskowe na plecach. 
Rękawki zakończone podwinięciem bez gumki.

Ceny brutto w PLN.
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KOSZULKI KOLARSKIE DŁUGI RĘKAW
Koszulka kolarska dla profesjonalistów, wykonana głównie z włoskiej dzianiny Asteria, 
która przylega do ciała zawodnika, rękaw długi, innowacyjnie 
skrojony by nie trzeba było wykańczać jakimkolwiek podwinięciem. 
Na plecach kieszeń dzielona na 3 części. 
Plecy koszulki wykonane z dzianiny Goccia o fakturze piłki golfowej – zwiększona 
oddychalność. Standardowo zamek rozdzielczy włoski (przykryty materiałem). 
Dół koszulki z paskiem silikonowym. Elementy odblaskowe na plecach.
Dolny panel pod kieszenią wykonany z materiału sublimowanego z odblaskiem.

Wielopanelowa koszulka dla profesjonalistek, wykonana głównie z włoskiej dzianiny 
Asteria, która przylega do ciała zawodnika, rękaw długi, innowacyjnie 
skrojony by nie trzeba było wykańczać jakimkolwiek podwinięciem. 
Na plecach kieszeń dzielona na 3 części. 
Plecy koszulki wykonane z dzianiny Goccia o fakturze piłki golfowej – zwiększona 
oddychalność. Standardowo zamek rozdzielczy włoski (przykryty materiałem). 
Dół koszulki z paskiem silikonowym. Elementy odblaskowe na plecach.
Dolny panel pod kieszenią wykonany z materiału sublimowanego z odblaskiem.
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Koszulka kolarska długi rękaw, konstrukcja sportowa z panelami bocznymi. 
Rękawy zakończone podwinięciem z gumką. 
Kieszenie na bidony profilowane dla ułatwienia dostępu. 
Zamek rozdzielczy widoczny. Wykończenie dołu  - podwinięcie z gumką.
Materiał Dry AP. Elementy odblaskowe.

Koszulka kolarska damska, z długim rękawem, konstrukcja sportowa, 
taliowana z panelami bocznymi. 
Rękawy zakończone podwinięciem z gumką. Trzy kieszenie na plecach. 
Zamek rozdzielczy widoczny. Materiał Dry AP. Rękawy z materiału Dry AP. 
Elementy odblaskowe.
Standardowo pasek z powleczeniem silikonowym.

Koszulka długi rękaw, konstrukcja free ride – luźna, z panelami bocznymi z 
nieelastycznej siatki. Przeznaczenie downhill, bmx itp. Materiał główny (Traforato) – 
włókna poliestrowe o zwiększonej odporności. Koszulka o konstrukcji przeznaczonej do 
użytku ze skorupą ochronną. 
Kołnierz w serek, boczne panele z mocnej siatki. 
Długie rękawy zakończone elastycznym mankietem. Wykończona u dołu podwinięciem. 

WWW.MARTOMBIKE.PL

WWW.MARTOMBIKE.PL

WWW.MARTOMBIKE.PL

Koszulka kolarska dziecięca z długim rękawem, rozmiary na wzrost 88-146cm. 
Zamek rozdzielczy, dwie kieszenie na plecach. Materiał Dry AP. 
Rękawy zakończone podwinięciem bez gumki. Elementy odblaskowe.
Zamek rozdzielczy. Dół wykończony podwinięciem z gumką.

• Kieszeń zamykana na zamek – dopłata 20 zł.

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka,  logo na poszczególnych koszulkach z zamówienia 
– dopłata 20 zł/szt.

• Guma z powleczeniem silikonowym na dole koszulki – dopłata 20 zł. (nie dotyczy 213.11, 250.11)

• Pięciocentymetrowe elementy odblaskowe po 
bokach kieszeni. 

Standardowo w koszulce Dodatki:

BLUZY OCIEPLANE KOLARSKIE (DŁUGI RĘKAW)

• Guma z powleczeniem silikonowym na dole koszulki – dopłata 20 zł. (nie dotyczy 260.16, 250.16)

– dopłata 20 zł/szt.
• Kieszeń zamykana na zamek – dopłata 20 zł (nie dotyczy 260.16, 250.16).

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka,  logo na poszczególnych koszulkach z zamówienia • Pięciocentymetrowe elementy odblaskowe po 
bokach kieszeni. 
• Zamek rozdzielczy kostkowy lub spiralny.

Standardowo w bluzie Dodatki:
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Bluza kolarska dziecięca z długim rękawem, rozmiary na wzrost 88-146cm. 
Zamek rozdzielczy, dwie kieszenie na plecach. Materiał Wintertex. 
Rękawy zakończone podwinięciem bez gumki. 
Dół wykończony podwinięciem z gumką.

Bluza długi rękaw, konstrukcja free ride – luźna, z panelami bocznymi 
i wstawkami pod rękawem z nieelastycznej siatki. 
Przeznaczenie downhill, bmx itp. 
Materiał - ocieplany Dry Ap. Bez kieszeni i zamków. 
Rękawy zakończone mankietami. Wykończona u dołu podwinięciem.

Bluza kolarska o podwyższonym standardzie z NewVenezzia, długi rękaw, konstrukcja 
sportowa. Trzy kieszenie na plecach + jedna z zamkiem. 
Bardziej wyprofilowane i przyległe rękawy. 
Guma silikonowa na dole bluzy. Rękaw - podwinięcie bez gumy.

Bluza kolarska damska, długi rękaw, konstrukcja sportowa All Fit, wielopanelowa. 
Materiał NewVenezzia. Zamek włoski. 
Kieszeń na 3 bidony + jedna dodatkowa zamykana na zamek. 
Bluza z gumą silikonową na dole. 
Rękawy zakończone elastycznym mankietem. 

Bluza kolarska długi rękaw, konstrukcja sportowa z panelami bocznymi. 
Konstrukcja rekreacyjna All Fit. 
Materiał Wintertex dobrze odprowadzający wilgoć. 
Zamek rozdzielczy. Profilowana kieszeń na 3 bidony. 
Rękawy zakończone gumką. Dół - wykończony podwinięciem z gumką. 
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Ceny brutto w PLN.



Martombike - stroje sportowe dla aktywnych, ul. Sikorskiego 13, 62-020 Swarzędz
sprzedaz@martombike.com, stacjonarny: 616537912, mob: 666610899, 695609263 lub 697472276

Model Wizualizacja Opis produktu Przedziały cenowe PLN (ceny brutto)

SPODENKI KOLARSKIE NA SZELKACH Z WKŁADKĄ
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Spodenki na pasie (alternatywa dla szelek) Dodatki:

Dodatki:

677

666

695 599 529 479

Dopasowane spodenki kolarskie na szelkach z wkładką. 
Tył z grafiką w kształcie podkowy. Szyte overlockiem. Dół nogawek zakończony 
paskiem z powleczeniem silikonowym. Konstrukcja podstawowa, bardzo komfortowa. 
Materiał sublimowany – Dzianina Lycra Soft. Materiał niesublimowany - biała siatka 
(szelki) i czarna fabrycznie Lycra Soft (panele nogawek). 
W standardzie wkładka - Dolomity Prime. 

521 Ultra MAT  wykonane z gęstego, lekkiego i  matowego materiału. 
Dzianina wytrzymała, świetnie kryjąca, ma działanie kompresyjne i jest bardzo 
przyjemna dla ciała. Nogawki w spodniach są dłuższe niż standardowo, świetnie 
opinają mięsień. Szelki o specjalnej konstrukcji zakończone na plecach wstawką 
z laserowo ciętej siatki. Przestrzeń przewidziana pod sublimację, możliwa tylko 
na szerokim antyslipie na dwóch nogawkach. W spodenkach używamy jednej 
z najlepszych wkładek długodystansowych - Mortirollo 2.0. 

531 Woman Ultra MAT  wykonane z gęstego, lekkiego i  matowego materiału. 
Dzianina wytrzymała, świetnie kryjąca, ma działanie kompresyjne i jest bardzo 
przyjemna dla ciała. Nogawki w spodniach są dłuższe niż standardowo, świetnie 
opinają mięsień. Szelki wykonane z taśmy elastycznej, mocowane dodatkowo 
na plecach. Konstrukcja zapobiega zsuwaniu się z ramion. Przestrzeń przewidziana 
pod sublimację, możliwa tylko na szerokim antyslipie na dwóch nogawkach. 
W spodenkach używamy jednej z najlepszych wkładek długodystansowych 
- Mortirollo 2.0. 

Najbardziej profesjonalny model spodenek kolarskich na szelkach z wkładką.  
Boczne lampasy zadrukowane, dół nogawek w pełni sublimowany po obwodzie na 
taśmie AntySlip™. Boczne panele sublimowane wykonane z materiału SHIELD. Tylny 
panel sublimowany z SHIELD albo niesublimowany barwiony fabrycznie. Materiał 
niesublimowany - biała siatka (szelki) i czarna fabrycznie Aenergia. Płaskie szwy. 
Wkładka Martombike Power Pace 2.0.

517 Giro, pierwsze stworzone w Polsce spodenki kolarskie, gdzie tradycyjne szwy zostały 
zastąpione przez łączenie ultradźwiękami. Idealnie płaskie spojenie włókien, podklejone 
antyalergiczną taśmą typu monostrecz, pozwoliło nam na opracowanie jeszcze bardziej 
aerodynamicznej konstrukcji uwzględniającej różne kąty nachylenia kolarzy. Wykorzystanie 
tej innowacji daje maksymalny komfort użytkowania, minimalizuje otarcia i podrażnienia 
podczas intensywnego wysiłku.
Materiał pod wpływem ultradźwięków zostaje uplastyczniony, co ułatwia łączenie bez 
nieprzyjemnych w dotyku krawędzi. Jako jedyni w Polsce dysponujemy technologią, która 
gwarantuje pełne wykorzystanie właściwości użytych dzianin: elastyczności, miękkości, 
kompresji, regeneracji. Wszystkie powyższe czynniki zwiększają siłę i wytrzymałość 
naszych mięśni. Spodenki są stworzone bez kompromisów - połączenie najdoskonalszych 
materiałów i zaawansowanej technologii daje produkt przekraczający najśmielsze 
oczekiwania sportowców.

Bardzo komfortowe damskie spodenki kolarskie z wkładką damską. Konstrukcja dopasowana 
do figury kobiecej, jedna szelka między piersiami. Panel sublimowany w kształcie podkowy - 
podzielony na trzy elementy, dół nogawek w pełni sublimowany po obwodzie na taśmie 
AntySlip™ (zamiast gumy silikonowej). 
Spodenki mają standardowo najlepszą na rynku wkładkę Dolomiti PRO WOMAN. 
Materiał sublimowany – SHIELD. Materiał niesublimowany - biała siatka (szelki) i czarna 
fabrycznie Aenergia (panele nogawek). Płaskie szwy.

Spodenki dziecięce na szelkach z wkładką. 
Materiał sublimowany - dzianina Lycra Soft. 
Materiał niesublimowany - biała siatka (szelki) i czarna fabrycznie 
Lycra Soft (panele nogawek). W standardzie wkładka - Essegi Cool Max. 
Szycie - overlock. Wykończone u dołu podwinięciem z paskiem sylikonowym.

Spodnie na pasie (alternatywa dla szelek)
• Wszystkie spodnie możemy wykonać bez szelek. Zamiast gumy stosujemy bardzo wygodne, 
nieuwierające, nowoczesne rozwiązanie – dopasowany, profilowany pas z dzianiny elastycznej. 

Standard dzianina: Soft 210 g/m2 

  spodenkach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt.
• Zmiana wkładki na inną - dopłata zgodnie z cennikiem.  /  • Pełna sublimacja - 40 zł.

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, odmienne logo na poszczególnych 

• Zmiana wkładki na inną - dopłata zgodnie z cennikiem.  /  • Pełna sublimacja - 60 zł.

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, odmienne logo na poszczególnych 
  spodenkach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt.

517
GIRO

521
Ultra
MAT

531
Woman

Ultra
MAT

• Wszystkie spodnie możemy wykonać bez szelek. Zamiast gumy stosujemy bardzo wygodne, 
nieuwierające, nowoczesne rozwiązanie – dopasowany, profilowany pas z dzianiny elastycznej. 
Cena wybranego modelu nie ulega zmianie.

DŁUGIE SPODNIE KOLARSKIE WIOSENNO - JESIENNE Z DZIANINY SOFT

Spodnie kolarskie długie z wkładką na szelkach (model 666) z panelem bocznym 
przez całą długość nogawki podlegającym sublimacji. 
Sublimowana dzianina soft: Lycra Soft (wiosenno - jesienna) . 
Materiał niesublimowany - czarna fabrycznie Lycra Soft , szelki - biała siatka.
Dół nogawki – podwinięcie z paskiem silikonowym bez zamków. 
W standardzie wkładka Dolomity Prime.

Spodnie długie z szelkami. Boczne lampasy zadrukowane, 
wstawka profilowana na kolana i przedłużenie na piszczele. 
Dół nogawki – podwinięcie z paskiem silikonowym bez zamków. 
Cześć sublimowana wykonana z materiału Shield. Tylny panel sublimowany z Eclipse lub 
zrobiony z fabrycznie barwionego materiału.
Materiał niesublimowany - biała siatka (szelki) i czarna fabrycznie Aenergia. 
Płaskie szwy. Wkładka Martombike Power Pace 2.0.

309 289 239 219

419 369 350 299
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Ceny brutto w PLN.
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KOLARSTWO

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, logo na poszczególnych sztukach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt.Dodatki:

BLUZA
DRESOWA

SPODNIE
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ZESTAW DRESOWY
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M

259 229 209 165
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209SPODNIE
ROZGRZEWKOWE

Spodnie wykonane z Supperoubaix. Boczne panele sublimowane. 
Nogawki zakończone podwinięciem. Profilowane panele na kolana i 
piszczele, gwarantujące wygodę. Zamek poprowadzony przez całość 
z prawej i lewej strony. 
Spodnie wykonane płaskimi szwami zwiększającymi komfort.

Bluza dresowa o wysokim standardzie, materiał oddychający z 
lekkim połyskiem, zamek rozdzielczy widoczny, rękawki i dół 
zakończone ściągaczem, 2 kieszenie na zamek.
Do wyboru stójka typu bomber lub wysoka klasyczna.

Spodnie dresowe długie, nowoczesna konstrukcja, materiał wysoce
oddychający z lekkim połyskiem, spodnie na gumie, 2 kieszenie na
zamek, nogawki zakończone podwinięciem bez gumy lub 
ściągaczem.

DŁUGIE SPODNIE KOLARSKIE OCIEPLANE

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, odmienne logo na poszczególnych 
  spodenkach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt.
• Zmiana wkładki na inną - dopłata zgodnie z cennikiem.
• Pełna sublimacja - 60 zł.

• Wszystkie spodnie możemy wykonać bez szelek. Zamiast gumy stosujemy bardzo wygodne, 
nieuwierające, nowoczesne rozwiązanie – dopasowany, profilowany pas z dzianiny elastycznej. 
Cena wybranego modelu nie ulega zmianie.

Spodnie na pasie (alternatywa dla szelek) Dodatki:

677

690

666

Spodnie kolarskie długie na szelkach z wkładką (model 666) 
z panelem bocznym przez całą długość nogawki podlegającym sublimacji.  
Sublimowana dzianina Superroubaix (zimowa). 
Materiał niesublimowany ( w tym szelki ) - czarny fabrycznie (zimowy)/czarna siatka. 
Dół nogawki – podwinięcie z paskiem silikonowym bez zamków. 
W standardzie wkładka Dolomity Prime.

Spodnie długie ocieplane z szelkami. Boczne lampasy zadrukowane. 
Dół nogawki – podwinięcie z paskiem silikonowym bez zamków. 
Cześć sublimowana wykonana z materiału Superrobaix. Tylny panel sublimowany 
z Superrobaix lub zrobiony z fabrycznie barwionego materiału.
Materiał niesublimowany - czarny Superrobaix. Szelki-siatka czarna. 
Płaskie szwy. Wkładka Martombike Power Pace 2.0.

Profilowane spodnie zimowe - ZERO WIND z elementami sublimowanymi. Panele 
na przodzie wykonane z elastycznych materiałów z membraną. Miejsca mniej 
narażone na wychłodzenie wykonane z ocieplanego, dobrze oddychającego 
Superroubaixu z powleczeniem DWR. Płaskie szwy podkreślające nowoczesne 
wyprofilowanie spodni. Dla zwiększenia komfortu posiadają zamek na brzuchu.
Nogawki zakończone podwinięciem z paskiem silikonowym.
Opcjonalnie wszywana wkładka (cena - patrz wiersze obok).
Brak możliwości dodania odblasku. 

484 444 414 360

429

429

389

389

359

359

305

305

martombike.com
facebook.com/martombike

KOSZULKA
POLO

ODZIEŻ REPREZENTACYJNA

Koszulka POLO. Luźna koszulka reprezentacyjna lub reklamowa. 
Dopasowany krój z rękawkami z mankietami. Zapinana nowoczesnymi 
napami. Wykonana z dzianiny VINTAGE.
Spłaszczone szwy zapewniające zwiększony komfort. 
Dół podwinięty bez gumki.
Do wyboru damska/męska.

1-5 6-20 21-50

179 159 139

1-5 6-20 21-50 51-200

1-5 6-20 21-50 51-200

bez wkładki

z wkładką

399 359 339 279

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, odmienne logo na poszczególnych 

• Zmiana wkładki na inną - dopłata zgodnie z cennikiem.
  spodenkach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt.

• Pełna sublimacja - 40 zł.

• Wszystkie spodnie możemy wykonać bez szelek. Zamiast gumy stosujemy bardzo wygodne, 
nieuwierające, nowoczesne rozwiązanie – dopasowany, profilowany pas z dzianiny elastycznej. 
Cena wybranego modelu nie ulega zmianie.

Spodnie na pasie (alternatywa dla szelek) Dodatki:

477

SPODNIE KOLARSKIE TRZY CZWARTE

Spodenki trzy-czwarte na bazie najbardziej profesjonalnego modelu spodenek 
z szelkami. Boczne lampasy zadrukowane, przedłużenie w kolanie, na dole nogawki 
wykończone podwinięciem z silikonem. Materiał sublimowany: Shield. 
Materiał niesublimowany: czarny Aenergia. Tylny panel z Shield  lub 
niesublimowanego fabrycznie barwionego materiału.
Płaskie szwy. Wkładka Martombike Power Pace 2.0.

1-5 6-20 21-50 51-200

1310
MARTOMBIKE

259 219 199

Kurtka biegowo-casualowa z chowanym kapturem, wykonana z materiału SKIN, 
zamek rozdzielczy, panele boczne oraz wewnętrzne części rękawów – Lycra 
Soft. Jedna kieszeń na prawym boku – na zamek. Dół – lamówka. Rozdzielone 
plecy, z tyłu mała kieszonka z workiem do schowania kurtki. 

Ceny brutto w PLN.

309 289 239 219



Martombike - stroje sportowe dla aktywnych, ul. Sikorskiego 13, 62-020 Swarzędz
sprzedaz@martombike.com, stacjonarny: 616537912, mob: 666610899, 695609263 lub 697472276

Model Wizualizacja Opis produktu Przedziały cenowe PLN (ceny brutto)

KURTKI KOLARSKIE 

5

KOLARSTWO

390

366

333

350

Kurtka zimowa na bazie modelu 390 z 
włoskiego materiału Bell z membraną Zero 
Wind. Posiada doskonałe właściwości 
termoizolujące. Mankiet z Bell 
i Superoubaixu. Mankiet wewnętrzny z 
Superoubaixu. Nowoczesna konstrukcja, 
wielopanelowa, taliowana z zamkiem 
głównym niesymetrycznym pod szyją. Kieszeń 
otwarta na bidon, druga zamykana na zamek. 
Patka z odblasku. Wykończenie dołu kurtki 
sylikonem.

Kurtka wiosenno-jesienna na bazie modelu 
390 wykonana z materiału Montreal z 
membraną Zero Wind. Posiada doskonałe 
właściwości termoizolujące. Ściągacze Sprint, 
Mankiet wewnętrzny z Superoubaixu i 
Sprintu. Nowoczesna konstrukcja, 
wielopanelowa, taliowana z zamkiem 
głównym niesymetrycznym pod szyją.Kieszeń 
otwarta na bidon, druga zamykana na zamek. 
Patka z odblasku. 
Wykończenie dołu kurtki sylikonem.

499 475 439 409

429

429

389

389

359

359

339

339

449 429 419 389

Kurtka zimowa (model 366), pełen windstopper, zamek rozdzielczy widoczny, 
ściągacze z materiału elastycznego,  z Superroubaix przeznaczony na minusowe 
temperatury. Materiał główny zimowy: Almansa.
W celu lepszego dopasowania, zastosowano wstawki elastyczne pod pachami 
wraz z bocznymi panelami i w elemencie rękawa. 
Wykończenie dołu kurtki sylikonem.

Damska taliowana wersja kurtki zimowej na bazie modelu 366. 
Pełen windstopper, zamek rozdzielczy widoczny, 
ściągacze z materiału elastycznego: Superroubaix. 
Materiał główny zimowy: Almansa - przeznaczony na minusowe temperatury. 
W celu lepszego dopasowania, zastosowano wstawki elastyczne pod pachami 
wraz z bocznymi panelami i w elemencie rękawa. 
Wykończenie dołu kurtki sylikonem.

WWW.MARTOMBIKE.PL

Kurtka jesienno-zimowa z odpinanymi rękawami, pełen windstopper, 
zamek rozdzielczy długi odkryty, wykonana z lekkiego 
materiału Windstopperowego Montreal.
Panele boczne z lycry. Wykończenie dołu kurtki sylikonem.

WWW.MARTOMBIKE.PL

WWW.MARTOMBIKE.PL

KOMBINEZON KOLARSKI

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, odmienne logo na poszczególnych 
  kombinezonach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt.
• Zmiana wkładki na inną - dopłata zgodnie z cennikiem. • Pełna sublimacja - 40/60 zł.

  z włóknami Power Lycra.
• Zamiennie z materiałem Eclipse Teflon + można stosować materiał Aenergia 

Dodatki:Zamiennik materiału:

419

429

439

705

710

716

723 CT

713
PRO

AERIS

369

399

409

559

709

349

379

389

329

349

369

Kombinezon kolarski z krótkimi rękawkami i nogawkami, wykonany 
w całości z  materiału VITA. 
Doły nogawek zakończone sublimowalną taśmą AntySlip™.   
Kombinezon wykonany płaskimi szwami o zwiększonej wytrzymałości. 
Trzy kieszenie na bidon z elastycznej siatki. 
Góra kombinezonu w pełni sublimowana, dół kombinezonu z elementem 
pod sublimację w kształcie łuku łączącym dwie nogawki. 
Materiał niesublimowany: czarny fabrycznie Eclipse Teflon Plus.
W standardzie najlepsza wkładka Martombike Power Pace 2.0.

Kombinezon kolarski z długimi rękawami i krótkimi nogawkami, 
wykonany w całości z materiału VITA. 
Doły nogawek zakończone sublimowaną taśmą AntySlip™.  
Kombinezon wykonany płaskimi szwami o zwiększonej wytrzymałości. 
Trzy kieszenie na bidon z elastycznej siatki. 
Góra kombinezonu w pełni sublimowana, dół kombinezonu z elementem pod sublimację w 
kształcie łuku łączącym dwie nogawki. 
Materiał niesublimowany: czarny fabrycznie Eclipse Teflon Plus.
W standardzie najlepsza wkładka Martombike Power Pace 2.0.

Kombinezon kolarski z długimi rękawami i długimi nogawkami, 
wykonany w całości z materiału VITA. 
Doły nogawek zakończone taśmą silikonową. 
Kombinezon wykonany płaskimi szwami o zwiększonej wytrzymałości. 
Trzy kieszenie na bidon z elastycznej siatki. 
Góra kombinezonu w pełni sublimowana, dół kombinezonu z elementem 
pod sublimację w kształcie łuku łączącym dwie nogawki. 
Materiał niesublimowany: czarny fabrycznie Eclipse Teflon Plus.
W standardzie najlepsza wkładka Martombike Power Pace 2.0.

Nowoczesny kombinezon kolarski o krótkich nogawkach i długich rękawach 
przeznaczony do kolarstwa torowego.
Profesjonalna konstrukcja z aerodynamiczną linią cięcia.
Bez kieszeni, bez stójki z lamówką pod szyją.
Standardowo wykonany: góra z materiału Aero, dół z materiału shield. 
Doły nogawek zakończone sublimowalną taśmą AntySlip™.
W standardzie najlepsza wkładka Martombike Mortirolo. 
Best Speed – materiał u góry. 

Nowoczesny kombinezon kolarski Pro Tour o krótkich nogawkach i krótkich rękawach. 
Profesjonalna konstrukcja z aerodynamiczną linią cięcia. Kombinezon kolarski z małą stójką, 
kieszonką na plecach, przód z zamkiem rozdzielczym doskonale układającym się podczas 
jazdy. Materiał SHIELD, góra z ASTERII.  Materiał niesublimowany: czarna fabrycznie 
Aenergia. Doły nogawek zakończone sublimowalną taśmą AntySlip. W standardzie najlepsza 
wkładka Martombike Mortirolo.

martombike.com
facebook.com/martombike

1-5 6-20 21-50 51-200

1-5 6-20 21-50 51-200

Ceny brutto w PLN.
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Martombike - stroje sportowe dla aktywnych, ul. Sikorskiego 13, 62-020 Swarzędz
sprzedaz@martombike.com, stacjonarny: 616537912, mob: 666610899, 695609263 lub 697472276

Model Wizualizacja Opis produktu Przedziały cenowe PLN (ceny brutto)

od 100 sztod 50 szt

KURTKI KOLARSKIE / KAMIZELKI 

RĘKAWKI

SKARPETKI

SKARPETKI AERO

AKCESORIA

6

KOLARSTWO

313

301
WINDY

85
VEST

A26

A26
WINTER

SKARPETKI
MTB

SKARPETKI
AERO

75
VEST

L26

L26
WINTER

SKARPETKI
SZOSA

419 399 369 339

219 189 169 159

309

79

79

269

70

69

219

69

59

199

59

55

239

89

12

219

79

189

75

169

69

WWW.MARTOMBIKE.PL Kurtka jesienno-wiosenna (model 313), pełen windstopper, zamek włoski,
ściągacze z materiału elastycznego (Lycry) . 
Materiał główny jesienno-wiosenny: Montreal. 
W celu lepszego dopasowania, zastosowano wstawki elastyczne 
pod pachami i elemencie rękawa. 
Wykończenie dołu kurtki sylikonem.

WWW.MARTOMBIKE.PL

Taliowana kamizelka z materiału windstopperowego Montreal, na przodzie, 
barkach oraz na środku pleców. Sztywna siatka na bokach pleców, dwie kieszenie 
z siatki, boki jednokolorowe lub sublimowane z Asterii albo Lycry. 
Pachy i dół wykończone lamówką. Zamek włoski - rozdzielczy.

Typowa kurtka wiatrówka i deszczówka na chłodniejsze dni. Materiał Windy 
z membraną Zero Wind jest w pełni przezroczysty i doskonale oddycha. 

2Po założeniu widać logotypy sponsorów na koszulce lub bluzie. Gramatura 45g/m  
pozwala zmieścić ją w kieszonce koszulki. Przydatna przy nagłym załamaniu 
pogody (wietrze i deszczu). 
Dostępna w trzech transparentnych 
kolorach: białym, czarnym i fluo.

Kamizelka z materiału windstopperowego Montreal, sztywna siatka na plecach, 
dwie kieszenie z siatki, boki jednokolorowe lub sublimowane z Asterii albo Lycry. 
Pachy i dół wykończone lamówką. Zamek rozdzielczy.

WWW.MARTOMBIKE.PL

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, odmienne logo na poszczególnych 

• WINDY 301: można nanieść dodatkowe nieskomplikowane odblaskowe logo lub napis. 
  kurtkach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt (nie dotyczy modelu WINDY 301).

  Cena zależna od wielkości elementu.

Standard: elementy odblaskowe. Dodatki:

A26 Rękawki z dzianiny VITA, pełna sublimacja.
Góra wykończona gumką, dół podwinięcie.

A26 WINTER Rękawki z dzianiny Superroubaix, pełna sublimacja. 
Góra wykończona gumką, dół podwinięcie.

L26 Nogawki z dzianiny VITA, pełna sublimacja.
Góra wykończona silikonem, dół podwinięcie.

L26 WINTER Nogawki z dzianiny Superroubaix, pełna sublimacja. 
Góra wykończona silikonem, dół podwinięcie.

Skarpetki ponad kostkę, materiał przewiewny, mocny. 
Ściągacz około 5 cm. Minimalne zamówienie 50 par. 
Wysokiej jakości włókna gwarantujące wygodę i trwałość. 

Technologia minimalizująca opory powietrza już w Waszych rękach. 
Komfortowe ultralekkie skarpetki z górą wykonaną jest z aerodynamicznego 
materiału o specjalnym profilu. W celu zapewnienia utrzymania skarpety 
w miejscu wykończyliśmy ją delikatną taśmą WithMe 
o właściwościach antyalergicznych. 

Wysokie skarpetki do łydki. Długi ściągacz. 
Nowoczesne skarpetki zgodne z aktualnymi trendami. 
Minimalne zamówienie 50 par. 
Wysokiej jakości włókna gwarantujące wygodę i trwałość. 

Dopłata do włókien poliamidowych, fluorescencyjnych + 7 zł. 
Włókna jaskrawe w kolorach – zielony, żółty, różowy.

Dopłata do włókien

martombike.com
facebook.com/martombike

1-5 6-20 21-50 51-200

1-5 6-20 21-50 51-200

1-5 6-20 21-50 51-200

Ceny brutto w PLN.
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Martombike - stroje sportowe dla aktywnych, ul. Sikorskiego 13, 62-020 Swarzędz
sprzedaz@martombike.com, stacjonarny: 616537912, mob: 666610899, 695609263 lub 697472276

Model Wizualizacja Opis produktu Przedziały cenowe PLN (ceny brutto)

1-20 21-50 51-200CZAPKI

AKCESORIA

7

KOLARSTWO

CZAPKA
TYPU

KOMIN

CZAPKA
POD

KASK

CZAPKA
Z

DASZKIEM

CZAPKA
TYPU
ODLO

CHUSTA
WIELO-

-FUNKCYJNA

75

109

169

119

75

75

69

42

49

99

139

109

79

110

99

59

55

49

39

40

59

100

79

56

39

35

35

Ciesząca się uznaniem konstrukcja czapki zimowej. Jest bardzo ciepła, a dzięki 
płaskim szwom niezwykle wygodna, zajmuje również mało miejsca. Posiada 
regulację, dzięki której łatwo można zwiększyć przewiew. W obwodzie 
zastosowano materiał Superroubaix z możliwością sublimacji. Płaskie szwy. 

Czapka kolarska pod kask służąca do ochrony termicznej głowy, przód z
windstoppera z możliwością naniesienia grafiki, reszta z dzianiny
Superroubaix w kolorze czarnym. Wykończona lamówką. 

Czapka z daszkiem pod kask z lekkiego, oddychającego nieelastycznego 
materiału. Krój uniwersalny, możliwość pełnej sublimacji. Szycie overlock, jedna 
igła, dół wykończony taśmą z gumką długości 8 cm.

Chusta typu komin, bezszwowa z wieloma zastosowaniami. Bandamka, 
ocieplacz na szyję, czapka letnia, opaska na rękę, osłona ust przed kurzem 
i wiele innych! 
Włoski materiał. Chusta typu Buff.

OCHRANIACZE NA BUTY

WkŁADKI

DODATKI

OCHRANIACZE 
NA BUTY 
(LETNIE)

OCHRANIACZE 
NA BUTY 
(ZIMOWE)

OCHRANIACZE 
UNIWERSALNE 

(NA RZEP)

Ochraniacze wykonane z dzianiny Eclipse Teflon Plus, pełna sublimacja, mocno 
dopasowane, zwiększające aerodynamikę. Oddychające i jednocześnie dzięki 
pokryciu powleczeniem Aqua Zero w początkowej fazie deszczu-wodoodporne. 
Dół podwinięcie, góra podwinięcie. Z tyłu zamek z zabezpieczeniem na rzep.

Ochraniacze wykonane z dzianiny AirTunel z membraną 5 mikronów Zero Wind. 
Materiał wykonany w zupełnie nowej technologii. Dwie niezależne warstwy oddzielone 
stałą przestrzenią powietrzną gwarantują świetną termikę, przy zachowaniu 
oddychalności. Wodoodporność zewnętrznej warstwy na poziomie 8 000 mm ochroni 
przed umiarkowanym deszczem i śniegiem. Ochraniacze mają pełną sublimację, a ich 
elastyczność i dopasowanie, zwiększa aerodynamikę. Jest to obecnie najnowsza 
technologia, która zapewnia maksymalny komfort podczas jazdy w zimne dni. 
Porównując z ciężkimi neoprenowymi ochraniaczami, to najlepsze rozwiązanie na 
zimowe treningi. Dół i góra wykończone lamówką, szew łączący wykonany 
podklejanym szwem. Zamek z tyłu wzmocniony zapięciem na rzep.
Lamówka dół, góra podwinięcie, z tyłu zamek.

Ochraniacze wykonane z dzianiny z membraną Zero Wind i Superroubaix. Dobrze 
dopasowane, oddychające, w pierwszej fazie deszczu wodoodporne dzięki pokryciu 
z powleczeniem Aqua Zero. Zapinane na rzep od spodu. Bez zamka, na kostce 
elastyczny mankiet. 

Czapka casualowa. 
Przylegająca, świetnie oddychająca. 
Doskonała do każdej dyscypliny. 
Krój typu ODLO. Materiał: Superroubaix albo lekki CAMBRIDGE.

martombike.com
facebook.com/martombike

1-5 6-20 21-50 51-200

RĘCZNIKI Z SZYBKO SCHNĄCEGO MATERIAŁU JACKARTA

RĘCZNIK
SPORTOWY

43

65

75

42

64

69

40

62

65

37

45

60

Ręcznik sportowy z mikrofibry. Bardzo szybko odprowadza
wilgoć, błyskawicznie schnie. Rozmiar 50 x 35 cm.

Ręcznik sportowy z mikrofibry. Bardzo szybko odprowadza
wilgoć, błyskawicznie schnie. Rozmiar 70 x 50 cm.

wilgoć, błyskawicznie schnie.. Rozmiar 100 x 70 cm.
Ręcznik sportowy z mikrofibry. Bardzo szybko odprowadza

Pełna sublimacja po jednej stronie ręcznika. 

1-5 6-20 21-50 51-200

5. Dolomity Triathlon professional Iron MAN   35 

2. Martombike Mortirolo                        75

3. Dolomity Pro Woman      55

4. Dolomity Prime      15

1. Power Pace 2.0      55

Ceny brutto w PLN.
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Model Wizualizacja Opis produktu Przedziały cenowe PLN (ceny brutto)
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Kombinezon triathlonowy bez rękawków o najwyższym standardzie. Konstrukcja
dopasowana, tak by w każdym z etapów triathlonu dawał maksimum komfortu.
Anatomiczny profil cięcia przy szyi, zamek zabezpieczony plisą w górnej części.
Boki górnej części wykonane są z przyjemnej i szybko odprowadzającej wilgoć
siatki. Z tyłu kieszenie na żel. Wkładka model Martombike Iron Man Pro, która
chroni przed otarciami i w żaden sposób nie przeszkadza podczas biegu. Nogawki
zakończone są sublimowaną taśmą AntySlip™, która przytrzymuje je we 
właściwym miejscu. Dzianina główna Shield Tri Action. Gwarantuje świetne 
dopasowanie nawet po wyjściu z wody! Warto zwrócić uwagę na fakt, że jest to 
materiał nietransparentny, w pierwszej fazie nie przyjmuje brudu i wilgoci. 
Standardowo zamek na przedzie, opcjonalnie na tyle kombinezonu. Standardowo 
materiał niesublimowany czarna Aenergia wewnętrzne panele nogawek.

Kombinezon triathlonowy z rękawkami o najwyższym standardzie. Bez stójki, 
lamowany przy szyi. Konstrukcja dopasowana, tak by w każdym z etapów 
triathlonu dawał maksimum komfortu. Anatomiczny profil cięcia przy szyi, oraz
zamek główny zabezpieczony plisą w górnej części. Kieszenie na nogawkach. 
Dodatkowe kieszenie na plecach. Wkładka to najwyższy model Martombike Iron 
Man, która chroni przed otarciami i w żaden sposób nie przeszkadza
podczas biegu. Rękawki zakończone w technologii IRT. Nogawki zakończone są 
sublimowaną taśmą AntySlip™, która przytrzymuje je we właściwym miejscu. 
Dzianina Shield Tri Action, góra Vita. Gwarantuje świetne dopasowanie nawet 
po wyjściu z wody! Warto zwrócić uwagę na fakt, że jest to materiał 
nietransparentny, w pierwszej fazie nie przyjmuje brudu i wilgoci.

KOMBINEZON TRIATHLONOWY

SINGLET

SPODENKI TRI

Singlet Triathlonowy wykonany z materiału Zeus z wykończeniem Aqua 
Repilent DWR. Materiał o zwiększonej wytrzymałości i świetnym 
transporcie wilgoci na zewnątrz. Zamek 35 cm widoczny na przodzie. 
Dół zakończony antyslipem. Boki wykonane z elastycznej siatki. 
Na plecach kieszonka na żele. Wykończenie ramion lamówką.

Spodenki Triathlonowe z wkładką TRI na gumie ze sznurkiem.
Dół nogawek zakończony AntySlipem™ 4,5 cm.
Po bokach spodenek małe kieszonki na żele.
Spodenki wykonane z materiału  shield. Wpływa to pozytywnie na 
właściwości aerodynamiczne i jednocześnie zwiększa transport wilgoci. 
Ponadto, dzięki technologii Teflon Plus nie przyjmuje brudu i wilgoci jak 
standardowe materiały tego typu. Shield wykonany jest w technologii 
gęstego splotu "Gage 40", dzięki czemu jest nietransparentny.

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, logo na poszczególnych sztukach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt. • Pełna sublimacja - 40 zł.

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, logo na poszczególnych sztukach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt.

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, logo na poszczególnych sztukach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt. • Pełna sublimacja - 40 zł.

Dodatki:

Dodatki:

Dodatki:

299 259 229 219

Singlet Triathlonowy wykonany z materiału Zeus z wykończeniem Aqua 
Repilent DWR. Materiał zwiększonej wytrzymałości i świetnym transporcie 
wilgoci na zewnątrz. Zamek widoczny 35 cm na przodzie. 
Dół zakończony antyslipem, również stójka w postaci lamówki. Tył wykonany 
z elastycznej siatki Goccia.
Na plecach kieszonka na żele z podziałem na 3 komory. Rękawki 
zakończone w technologii IRT. Konstrukcja z technologią redukcji szwu
pod pachą.

martombike.com
facebook.com/martombike
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Ceny brutto w PLN.



Martombike - stroje sportowe dla aktywnych, ul. Sikorskiego 13, 62-020 Swarzędz
sprzedaz@martombike.com, stacjonarny: 616537912, mob: 666610899, 695609263 lub 6974722769

UWAGI

ŚCIEŻKA PRACY NAD ZLECENIEM (OFERTA, GRAFIKA, MATERIAŁY, ROZMIARÓWKA, PRODUKCJA)

2. Potwierdzenie zamówienia z naszej strony. Ustalenie ilości, modeli i cen. 
1. Kontakt z klientem poprzez mail informujący wraz ze wstępnym formularzem zamówienia.

    Wpłata 50% zaliczki na nasze konto - kwota odejmowana potem od całości zamówienia.

    (dopłata 30% kwoty całości zamówienia w obu przypadkach).
    tryb expresowy - do 2 tygodni od akceptacji poza sezonem. W sezonie okres ten wydłuża się do miesiąca 

    niestandardowych elementów zamówienia (projekt wstępny, akceptacja, projekt ostateczny).
3. Rozpoczęcie prac nad projektem i omówienie wszystkich wytycznych w tym wszelkich 

4. Po zaakceptowaniu projektu i oferty proces produkcyjny trwa 4-8 tygodni (w zależności od sezonu). Istnieje

Opis brandowania - poniżej.

Wszystkie produkty brandowane są naszym logotypem. 
Brak brandowania wiąże się z dodatkowym kosztem w wysokości 30% całości zamówienia.

Klient po określeniu swojego wyobrażenia o strojach dostarcza nam logotypy. Nadesłane pliki graficzne muszą być 
w pełni skalowalne, to jest wektorowe. Pliki niebędące poprawnie wykonanymi wektorami opracowywane będą 
dodatkowo płatne. W tym przypadku kwota opracowania grafiki liczona będzie dodatkowo 100 zł/h. Kolory 
dobieramy według palety CMYK  ewentualnie palety Panton lub według wzoru nadesłanego przez klienta. 
Przed rozpoczęciem prac oczekujemy wszystkich koniecznych informacji, tj. kolorystyki, ilości i lokalizacja 
logotypów, wielkości grafik. 

Opracowanie wizualizacji 3D ( nałożenie grafiki i rozmieszczenie logotypów na bryłę 3D modelu) :

Preferowane pliki : CDR, EPS, AI, PDF (z wektorami), Bitmapy o rozdzielczościach odpowiednich do druku 
(najlepiej min. 300dpi).

Zakładamy, że posiadasz prawo do wykorzystywania grafiki, którą do nas przesyłasz. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie tych materiałów.

Każdy projekt lub wyobrażenie graficzne przesłane przez klienta ułatwia i przyśpiesza realizację zlecenia.

W przypadku spodenek, spodni, nogawek itp. umiejscowienie logotypu jest zależne od designu. 

Przy domówieniach obowiązuje cena produktu z zakresu ilościowego według cennika. 

Na produktach umieszczamy logotyp Martombike o wymiarach 40mm x 37mm . Na koszulkach, kamizelkach, 
kurtkach, bluzach itp. umieszczamy logotyp na klatce piersiowej po lewej stronie i na plecach oraz adres www lub 
logotyp umieszczony w wewnętrznej stronie stójki (nie dotyczy strojów o wąskiej stójce i bez niej). 

Jeśli produkt ma być pozbawiony naszych znaków firmowych obowiązuje dopłata 30% kwoty całości zamówienia. 

Za każde zlecenie będzie pobierana opłata za przygotowanie produkcji do druku - 50 PLN brutto.

W przypadku realizacji projektu według pomysłu klienta w naszej firmie, prawa do projektu pozostają przy 
naszej firmie. W przypadku jeżeli klient chciałby zrealizować projekt bez udziału naszej firmy konieczne jest 
zawarcie w tym zakresie umowy na odrębnie ustalonych warunkach (za odrębnym wynagrodzeniem).

Koszt przygotowania opracowania graficznego stroju od podstaw wraz z projektem graficznym 
oraz ustawieniem pod druk:  400 PLN brutto. 
Opracowanie prostego designu, drobne poprawki projektu od klienta, wstawienie logotypów klienta 
na nasz design oraz ustawienie produkcji pod druk to koszt: od 100 PLN brutto.

Średni czas przygotowania projektu mając wszystkie pliki w wymaganej formie to 3 - 4h. Czas dodatkowy jest 
płatny 100 PLN/h brutto, i dotyczy: edycji źle przygotowanych obiektów, edycji plików bitmap, tworzenie logotypów 
lub sygnatur graficznych, wielokrotne zmiany graficzne. Jeśli projekt jest wymagający i trzeba poświęcić więcej 
czasu niż w przypadku standardowych projektów graficznych po przekroczeniu 4h pracy, kolejna godzina płatna 
jest 100 PLN brutto. Raz przygotowany projekt obowiązuje przy kolejnych konstrukcjach, czyli przykładowo po 
realizacji zamówienia na spodenki i koszulki, gdy klient domawia bluzy i kurtki nie ponosi dodatkowych kosztów 
związanych z przygotowaniem graficznym. 

30 PLN brutto.

Martombike wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kolarzy utrzymując najlepszą cenę w Europie przy 
zachowaniu najwyższej jakości produktów. Dzięki temu zdobyliśmy uznanie wielu naszych klientów.

Usługa konfekcjonowania odzieży (pakowanie w osobne paczki kompletów dla poszczególnego zawodnika) 
– 10 PLN brutto za paczkę.

Koszt przesyłki do 60 szt 33 PLN brutto. Koszt transportu w przypadku zamówienia większego niż mieszczące się 
w pierwszy gabaryt – będzie indywidualnie rozliczany.

!

martombike.com
facebook.com/martombikeCeny brutto w PLN.
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