
DryBag iPhone 6
DryBag iPhone 6 +
RideCase iPhone 6

RideCase iPhone 6 +

SERIA SMARTPHONE DRYBAG I RIDECASE
ROZSZERZONA O NOWE PRODUKTY KOMPATYBILNE  

Z NOWYMI SMARTFONAMI
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NA TELEFONTOREBKI         

SMARTPHONE DRYBAG  
dla iPhone6
• Zaprojektowany  

do iPhon’ów 
• Wodoodporny 

materiał łączony 
dźwiękowo i 
uszczelniony  
na szwach zapewnia 
najwyższy poziom 
ochrony telefonu

• Przezroczyste okienko 
transmituje twój dotyk 
na ekran

• System QuickClick™ 
umożliwia szybki 
montaż na kierownicy 
lub wsporniku lub 
zamianę między 
rowerami

• Świetny do używania 
IPhon’a jako GPS  
lub słuchania muzyki 
podczas podróży 

• Quick clip jest 
kompatybilny 
z mocowaniem 
RideCase QuickClick™

MATERIAŁ
TPU / dźwiękowo 
łączone szwy

SYSTEM MONTAŻU
QuickClick™ (F55)

MONTAŻ
Na kierownicę
Na mostek

ROZMIAR  L x W x H
iPhone 6
14.2 x 7.7 x 3.1 cm

iPhone 6+ 
8.8 X 3 X 16.3 cm 

WAGA
iPhone 6
56 g 

iPhone 6+
65 g 

CENA
iPhone 6
89,90 zł

iPhone 6+
99,90 zł

Działa z IPhonem 6 Działa z iPhonem 6+

NOWOŚĆ

System montażowy RideCase  
QuickClick™ Mount (w zestawie)

RideCase dla iPhone6    

• Dostępne różne wersje do różnych smartphonów (Może być 
stosowany zarówno na rowerze jak i poza rowerem).

• Możesz używać telefonu  do nawigacji GPS, śledzenia mapy 
lub słuchania muzyki podczas jazdy 

• System QuickClick™ umożliwia szybki montaż na kierownicy 
lub wsporniku lub zamianę między rowerami

• W zestawie uchwyt pozwalający na regulację kąta
• Kompatybilny ze wszystkimi torebkami serii Phone Pack Topeak’a                                                                                           
Materiał               Plastik inżynieryjny oraz baza  
 z włókna węglowego

Montaż W zestawie uchwyt umożliwiający  
  montaż na kierownicy, mostku 
  lub kapslu mostka

Dodatki Regulowany kąt obraca się poziomo  
  lub pionowo 
  Kompatybilny ze wszystkimi  
  torebkami serii Phone Pack Topeak’a                                                  
Cena iPhone 6+                      169,90 zł
  iPhone 6                         169,90 zł 

Apple 
iPhone

6

Rozmiar L x W x H

15,7 x 8 x 1,5 cm 

Waga 

xxx g

Kolor

czarny

NOWOŚĆ

Apple 
iPhone

6+

Rozmiar L x W x H

17,7 x 9 x 1,5 cm 

Waga 

xxx g

Kolor

czarny

Super lekki i niskoprofilowy, 
idealny do szybkiego montażu  
i wygodnej zamiany między 
rowerami

Zintegrowana podpórka 
do oglądania w pionie  

Zintegrowana podpórka 
do oglądania w poziomie



AKCESORIA

Ratchet Rocket Lite DX

• Kompaktowy i bardzo lekki zestaw narzędzi
• Wygoda kompaktowych narzędzi z prędkością grzechotki
•12 narzędzi z utwardzanej stali CrV,  2 plastikowe łyżki  
  do opon i magnetyczny uchwyt do końcówek
• Torx T10 i T25 do hamulców tarczowych
• Precyzyjna grzechotka z przełącznikiem zmiany  
  kierunku pracy 

Narzędzia  12 Szt.
Ampule  2/2.5/3/4/5/6/8 mm
Torx  T10/T25
Śrubokręt  Krzyżak 
Łyżki  Plastikowe, 2 szt
Dodatki  Łamacz pinów, dodatkowa  
   dźwignia, przegródka na  
   łatki, magnetyczny uchwyt do  
   końcówek

Materiał  Stal utwardzana CrV  
Etui  Nylon
Rozmiar  12 x 6,3 x 2,5 cm
Waga  155 g 
Cena  99,90 zł

12 TOOLS
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Pakuje się idealnie 
do maleńkiej 
torebki z nylonu.

Przegródka na łatki 
samoprzylepne

Magnetyczny 
uchwyt do 
końcówek z efektem 
dźwigni

Precyzjna grzechot-
ka z przełącznikiem  
kierunku pracy 

 

Shuttle™ Cage AL

• Klasyczny uchwyt do butelek do rowerów  
szosowych i MTB

• Wykonany z rurki aluminiowej jest mocny i lekki 

Materiał Rurka Aluminiowa

Rozmiar L x W x H 8.4 x 7.9 x 14.7 cm    
Waga 49 g 

Cena 25,90 zł

NOWY KOLOR


