
BONESTM

Bagażnik Saris Bones, jak niewiele przedmiotów w życiu łączy w sobie funkcjonalność, wytrzymałość i wyjątkowy wygląd.  
Został skonstruowany we współpracy ze słynnym konstruktorem Fabio Pedrinim, aby stworzyć bardziej innowacyjną 
i stylową alternatywę dla bagażników dachowych. Potrzebowaliśmy stabilnej i bezpiecznej konstrukcji do przewiezienia 
do 3 rowerów. Systemu łatwego w montażu, który pasowałby do niemal każdego nadwozia, od coupe do mini-vanów, 
jak również modelów z tylnym spoilerem. Prostego systemu, który nie pozwalałby oszczędzić siły na jazdę rowerem. 

WYGLĄD I WYKONANIE.

Maksymalne obciążenie 2 lub 3 rowery po 16kg każdy.
Konstrukcja oparta na łukach. Pasuje do niemal wszystkich aut ze spoilerem. Oddziela rowery na różnych 

wysokościach eliminując wzajemny kontakt kierownicy i siodła.
Podpory i ramiona Wykonane w technologii formowania wtryskowego, co zapewnia wyjątkowy wygląd 

i największą wytrzymałość wśród bagażników dostępnych na rynku.
Uchwyty zapobiegające kołysaniu Stopki i pasy mocujące utrzymują stabilnie i bezpiecznie każdy model roweru.
Przyjazna dla środowiska konstrukcja Wykonana z materiału odpornego na rdzę, nadającego się w 100% do 

powtórnego przetworzenia. 
Konstrukcja opatentowana. Podręcznik kompatybilności aut - Fit Guide na stronie www.saris.com
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Bike Porter TM

GOTOWY DO DROGI.
Samochody posiadają różne kształty i gabaryty. Dla bagażnika na tylną klapę Bike Porter to nie jest problem.  Bike Porter 
posiada uniwersalny system mocowania pozwalający na dopasowanie bagażnika do każdego rodzaju nadwozia. Bezpiecznie 
mocuje rowery i zabezpiecza lakier przed uszkodzeniem. Dodatkowo zostały dodane zaczepy oddzielające linki od ramy roweru. 
Najważniejsza rzecz - Bike Porter jest tak mało uciążliwy dla kieszeni jak w obsłudze.

Maksymalne obciążenie 2 lub 3 rowery po 16kg każdy.
Konstrukcja ramy Konstrukcja ramy wykonana z wytrzymałej stali posiada dwupozycyjne rozwiązanie mocowania 

do klapy samochodu. Nogi bagażnika posiadają można ustawić w 15- u różnych pozycjach 
w zależności od typu auta. Wymodelowane, rowkowane zaczepy oddzielają linki przerzutek 
hamulców roweru zabezpiecz jąć lakier przed otarciem.

Mocowanie Mechanizm zapobiegający kołysaniu rowerów podczas jazdy zabezpiecza przed obijaniem 
się rowerów jeden o drugi. System montażu dopasowuje bagażnik do nadwozia, miejsca 
kontaktu bagażnika z lakierem samochodu pokryte wytrzymałą pianką zabezpieczającą 
lakier przed zarysowaniem. Zaprojektowany do przewozu różnych typów rowerów o różnych 
rozmiarach ram. 

Przechowywanie Płaski po złożeniu - łatwy w przechowywaniu.

GRAN FONDOTM

Gran FondoTM

TU ZACZYNA SIE PRAWDZIWA JAZDA.
Czy jesteś amatorem czy profesjonalistą, Gran Fondo oferuje łatwy i stylowy sposób transportu twoich rowerów do 
miejsca rozpoczęcia jazdy rowerem.  Zaprojektowany do zamocowania dwóch rowerów na tylnej części Twojego auta.  
Gran Fondo mocuje pionowo rowery pomiędzy tylnymi lampami i tablicą rejestracyjną, zgodnie z przepisami 
Unii Europejskiej. Aerodynamiczna konstrukcja tworzy jednolitą linię, co ma wpływ na zużycie paliwa.Teraz możesz 
dołączyć do najlepszych.   

Maksymalne obciążenie 2 rowery po 16kg każdy. Dostosowany do kół od 26 do 29 cali.
Konstrukcja ramy Innowacyjna konstrukcja ramy utrzymuje rowery w pozycji pionowej pomiędzy tylnymi lampami 

a tablicą rejestracyjną, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i Polskim. Lekka, odporna na korozję, 
aluminiowa rama łatwo dopasowuje się do kształtu klapy samochodu. Zamocowane rowery nie 
obijają się jeden o drugi.

Mocowanie Haki pasków mocujących pokryte są warstwą gumy, łatwo montują bagażnik do klapy 
i zabezpieczają lakier przed uszkodzeniem. Mocowanie przedniego i tylnego koła posiada 
aluminiowy rdzeń i wykonane w technologii wtryskowej. Paski mocujące osiadają samozaciskowe 
metalowe klamry łatwo mocujące bagażnik wielu typów aut. Klamry zapadkowe mocujące
 koła pozwalają na łatwy montaż wielu typów rowerów.

Przechowywanie Konstrukcja zapewnia kompaktowe gabaryty podczas przechowywania.
Konstrukcja opatentowana. Podręcznik kompatybilności aut - Fit Guide na stronie www.saris.com
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