


Dom jest tam, 
gdzie wieszasz swój rower

Gdy Twój rower to dzieło sztu-

ki, zrób z niego ozdobę. Wieszaki 

z serii LOFOTY by Polyhedra pozwo-

lą Ci na przechowywanie Two-

ich dwóch kółek blisko Ciebie, 

tworząc z nich element wystro-

ju wnętrza. Dbałość o szczegóły 

i wysoka jakość wykonania sprawią, 

że będą wyglądać atrakcyjnie nawet 

wtedy, gdy  wybierzesz się na długą 

przejażdżkę. Inspirowane krajobra-

zem norweskich Lofotów, stworzo-

ne przez nas wieszaki łacza w sobie 

prostote i geometryczne strzeliste 

kształty. Dzieki temu nie odciaga-

ja uwagi od roweru,tworzac z nim 

harmonie na Twojej scianie. Uniwer-

salne wymiary, możliwosc wyboru 

jednego z dziewieciu kolorów pod-

stawowych oraz nieograniczona ilosc 

kolorów niestandardowych sprawiaja, 

że dopasujesz je do każdego roweru 

i każdego wnetrza.
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Mniej miejsca na ścianie? Poznaj wieszak loFoT. jest 
to wieszak przeznaczony dla rowerów każdego typu, 
umożliwiający zawieszenie ich w pozycji pionowej. 

Każde miejsce jest dobre, gdy chcesz mieć rower blisko 
siebie. wykończony skórą, dostępny w dziewięciu kolorach.



Wymiary (wys. x szer. x dł.):
Górna część: 360x80x110mm (0,4kg)
Dolna część: 300x65x1,5mm (0,15kg)

Wykonany z blachy o grubości 1,5mm.
Malowany proszkowo.

Górna część mocowana do sciany 
za pomocą trzech śrub. Dolna część 
mocowana do ściany za pomocą 
dwóch śrub.

Wyposażony w skórzaną nakładkę 
zapobiegajacą zarysowaniu się 
obręczy.

Kolory standardowe 
farba strukturalna matowa:
czarny, biały, żółty, zielony, czerwony, 
niebieski, jasny popiel, grafitowy, miedź

Kolory niestandardowe: 
Każdy kolor z palety RAL



iSBErG

rower na półce? Poznaj wieszak ISBerG. Model prze-
znaczony jest dla rowerów szosowych oraz miejskich 
typu ostre koło.

razem z Twoim rowerem stworzą piękny duet na ścianie, 
a kiedy akurat was nie będzie, posłuży jako zgrabna, stalo-
wa półka. wykończony skórą, dostępny w dziewięciu kolo-
rach.



Wymiary:
150x280x310mm ( wys. x szer. x dł.) 
(1,85kg)

Wykonany z blachy o grubości 2 mm.
Malowany proszkowo.

Wyposażony w skórę zapobiegajacą
zarysowaniu ramy.

Mocowany do sciany za pomoca 
trzech śrub.

Wyposażony w skórzaną nakładkę 
zapobiegajacą zarysowaniu się 

ramy.

Kolory standardowe: 
farba strukturalna matowa:

czarny, biały, żółty, zielony, czerwony, 
niebieski, jasny popiel, grafitowy, miedź

Kolory niestandardowe: 
Każdy kolor z palety RAL



nEFE

Uniwersalny i elegancki? Poznaj wieszak NeFe. Nieza-
leżnie od tego jakim rowerem jeździsz, wieszak NeFe  
jest dla Ciebie.

Dopasuj go do swojej ramy i ciesz się swoim rowerem 
nawet wtedy, gdy na nim nie jeździsz. wykończony skórą, 
dostępny w dziewięciu kolorach.



Wymiary ( wys. x szer. x dł.) :
130x120x320mm (0,4kg)

Wykonany z blachy o grubości 1,5mm.
Malowany proszkowo.

Wieszak mocowany do ściany za 
pomocą czterech śrub. 

Komplet zawiera dwie sztuki wieszaka.

Wyposażony w skórzaną nakładkę 
zapobiegajacą zarysowaniu się 
obręczy.

Kolory standardowe 
farba strukturalna matowa:
czarny, biały, żółty, zielony, czerwony, 
niebieski, jasny popiel, grafitowy, miedź

Kolory niestandardowe: 
Każdy kolor z palety RAL






