
SOLOTM

Przedstawiamy SoloTM:  Pierwszy bagażnik na tylną klapę zaprojektowany dla 1 roweru. Montaż nie wymaga żadnego 
mechanicznego ustawiania. Kiedykolwiek zachodzi potrzeba bezpiecznego przewiezienia roweru do serwisu czy sklepu 
rowerowego, do miejsca rozpoczęcia przejażdżki, SoloTM zapewnia wygodne rozwiązanie. Wystarczy umieść bagażnik 
w odpowiednim miejscu, zaciągnąć pasy, zabezpieczyć rower i w drogę! Kompaktowa jednolita konstrukcja ramy pasuje 
do wielu typów aut, podobnie jak bagażniki na kilka rowerów z tą różnicą, że nie wymaga mechanicznego ustawiania.   

Pojemność 1 rower.
Maksymalne obciążenie 16kg.
Konstrukcja ramy Jednolita konstrukcja ramy zapewnia szybki montaż, 

nie wymaga mechanicznego ustawiania.

Pasy mocujące  Stabilnie zabezpieczają rower.  
Kompatybilność Pasuje do większości typów aut.
Konstrukcja opatentowana. Podręcznik kompatybilności aut - Fit Guide na stronie www.saris.com 

Solo TM

PIERWSZY BAGAŻNIK DLA 1 ROWERU. 
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W 1989 roku , Chris i Sara Fortune zakupili w Madison WI 
rodzinną firmę Graber, specjalizującą się w produkcji bagażników 
dachowych, bagażników na hak i na tylną klapę samochodu. 

Razem Chris i Sara utworzyli swoją markę umieszczjąć na 
produktach logo Saris, które jest kombinacją pierwszych liter 
imion.

Chris i Sara mieli wizję wyprodukowania bagażników 
rowerowych, które produkowane w Stanach byłyby 
sprzedawane na całym świecie. Rozpoczęli współpracę 
ze znanym Włoskim konstruktorem Fabio Pedrinim w celu 
skonstruowania stylowego i łatwego w obsłudze bagażnika. 

W 1991 roku, wyprodukowano pierwszy bagażnik z pod 
ołówka Fabio  – Mountaineer dystrybuowany przez niezależne 
sklepy rowerowe. Mountaineer został kilkakrotnie 
zmodyfikowany i sprzedaż zaczęła wzrastać.

Zapotrzebowanie na bagażniki o unikalnej konstrukcji 
zaczęła rosnąc. W 1991 firma rozszerzyła działalność 
o rynek Azjatycki wysyłając pierwszy kontener za ocean. 
Dziś produkty Saris Cycling Group są sprzedawana 
w ponad 50 krajach na całym świecie.

W 1994, trafił na rynek pierwszy bagażnik na tylną klapę 
Saris Bones. Konstrukcja stała się ikoną, a Saris Bones 
został najbardziej rozpoznawalnym i najlepiej sprzedającym 
bagażnikiem na świecie.  Innymi bardzo udanymi modelami 
o pięknym wyglądzie były łatwy w obsłudze Thelma  i Solo.

Wypełnia przestrzeń pomiędzy 
wspornikiem kierownicy a wspornikiem siodła 
tworząc wirtualną rurę poziomą. 
Przeznaczone do rowerów damskich i
 o specjalnej konstrukcji.

Poprzeczka Bike Beam Panel świetlny
Zabezpiecza rowery przed kradzieżą. 
Stalowa linka powleczona 
przezroczystym plastikiem zabezpiecza 
lakier przed uszkodzeniem. 

Kabel Zabezpieczający
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Panel ze światłami. Wymagany w przypadku, 
gdy rowery zasłaniają światła i tablicę 
rejestracyjną. Niezbędna jest oddzielna instalacja 
elektryczna w samochodzie.
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