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 Opaska BLINK 
Praktyczny upominek nie tylko dla biegaczy, ale dla wszystkich, którzy chcą być dobrze widoczni na drodze po zmroku. Nakładana na 

ramię opaska LED posiada dwa tryby świecenia: światło ciągłe oraz migające. Zapięcie na rzep umieszczone na elastycznej szerokiej 

gumie zapewnia idealną regulację wielkości. Umieszczona na gumie naszywka odblaskowa zapewnia dodatkową ochronę. 
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Torebka na biodro 
Praktyczna torebka biodrowa niewielkich rozmiarów. Bardzo dobrze sprawdza się w trakcie joggingu jak i podróży. Torebka ma 

jedną kieszeń zamykaną na zamek z wyjściem na słuchawki. Wykończona taśma odblaskową zapewnia większą widoczność po 

zmroku. Regulowany, szeroki, wygodny pasek pozwala na indywidualne dopasowanie obwodu torebki. 

 

 

  

https://www.promowolski.pl/
mailto:biuro@promowolski.pl?subject=Oferta
tel:+48713252135


 

 

 
 

4 

Mata do ćwiczeń 
Produkt przeznaczony dla osób aktywnych. Mata o grubości 3 mm zapewni komfort podczas zajęć fitness bądź jogi. Dołączona do 

maty gumka pozwala na trwałe zwinięcie maty i łatwy transport. Mata została wykonana ze specjalnego materiału EVA, który 

zapewnia jej lekkość i doskonałą izolację od podłoża. 
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Hamak Relaks 
Hamak RELAX to obowiązkowy gadżet dla wszystkich miłośników błogiego wypoczynku. Wykonany został z wytrzymałego poliestru. 

Do zestawu dołączone 2 grube liny do zawieszenia hamaka oraz 2 metalowe karabińczyki. Całość wygodnie pakowana do 

kompaktowego etui, które nigdy się nie zgubi, ponieważ zostało na stałe przyszyte do jednego boku hamaka. Po rozwieszeniu etui 

może pełnić funkcję podręcznej kieszonki na okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem, czy książkę. Rozmiar hamaka pozwoli na 

wygodne używanie go przez 2 osoby jednocześnie. Maksymalne dopuszczalne obciążenie to 180 kg. 
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Ręcznik sportowy 
Ręcznik z mikrofibry jest niezbędnym elementem w ekwipunku każdego sportowca czy podróżnika - mały i lekki, wchłania do 

siedmiu razy więcej wody niż sam waży. Specjalna budowa włókien mikrofibry sprawia, iż materiał przepuszcza więcej powietrza, co 

zdecydowanie przyspiesza proces schnięcia ręcznika. Dzięki niedużym rozmiarom zmieści się nawet w najmniejszej torbie. 
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Torebka na biodro 
Praktyczna torebka biodrowa niezbędna w czasie aktywności na świeżym powietrzu bądź podczas podróży. Torebka posiada trzy 

kieszonki i cztery wygodne przegródki pozwalające na zapakowanie najbardziej niezbędnych i wartościowych rzeczy. Dzięki 

regulowanemu gumowemu paskowi torebka ma uniwersalny rozmiar. Dodatkowe wyjście na słuchawki zwiększa użyteczność 

produktu. 
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Torba dla biegacza 
Trójkątna wielofunkcyjna saszetka nerka z wyściełanym tyłem. Saszetka zapinana jest na zamek błyskawiczny i posiada wyjście na 

słuchawki, elementy odblaskowe, regulowany pasek z zapięciem na klamrę oraz regulowany pokrowiec na bidon z folią aluminiową 

wewnątrz, aby Twoje napoje były zawsze chłodne. Nie zawiera bidonu. Duża powierzchnia dekoracyjna na przodzie. Poliester. 
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Zegarek fitness RUNNER 
Zegarek sportowy RUNNER to genialny gadżet dla sportowców. Wyróżnia się on wygodnym, ażurowym, silikonowym paskiem, 

co dodaje mu dynamicznego charakteru. Wyposażony jest w wiele przydatnych funkcji, począwszy od krokomierza, przebytego 

dystansu i spalonych kalorii, poprzez pulsometr, pomiar ciśnienia krwi, test SpO2 (test nasycenia hemoglobiny tlenem), aż po 

monitoring snu. Posiada również opcję wyboru rodzaju treningu: bieganie/rower/wspinaczka/pływanie. Aby wszystkie funkcje 

były dostępne, potrzebny jest smartfon z systemem Android 4.2 lub iOS 8.0 i nowszym, wersja bluetooth min. 4.0 oraz 

aplikacja o nazwie Lefun Health. Pozostałe funkcje: przypomnienie o braku ruchu, przypomnienie o konieczności uzupełniania 

płynów, funkcja anti-lost, powiadomienia o wiadomościach i połączeniu, potrząśnij, aby zrobić zdjęcie*, znajdź bransoletkę. * 

funkcja działa tylko poprzez aplikację Lefun UWAGA: Aby połączyć bransoletkę z aplikacją, wymagane jest uruchomienie 

lokalizacji GPS w telefonie. 
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Torebka rowerowa 
Solidnie mocowana do ramy torba rowerowa posiada pojemną, zapinaną na zamek komorę na drobne przedmioty. 

Dodatkowo w torbie VELO znajduje się wyjście na słuchawki oraz kieszonka z folią dotykową na smartfona, która umożliwia 

korzystanie z telefonu bez konieczności wyciągania go z torby. Spoglądanie na nawigację czy sterowanie odtwarzaczem muzyki 

nie stanowi żadnego problemu, nawet podczas jazdy na rowerze. 
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Torebka rowerowa BAS 
Torebka rowerowa BAS to rozwiązanie bardzo przydatne dla cyklistów. Zmieści kilka niezbędnych podczas jazdy drobiazgów i 

zapewni wygodny do nich dostęp. Z przodu kieszonka z folią dotykową na smartfon. Bezpieczne mocowanie na ramie 

rowerowej za pomocą 3 uchwytów na rzepy. Torebka z obu stron posiada niewielkie odblaskowe paski. 
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Torebka na biodro RINI 
Torebka biodrowa RINI to klasyczna wersja "nerki" z pojemną komorą główną oraz mniejszą kieszenią przednią zapinaną na 

zamek. Posiada regulowany pasek zapinany na klamrę oraz dodatkową kieszeń zapinaną na zamek od strony ciała. Torebka 

wykonana z poliestru 420D. Występuje w 3 wersjach kolorystycznych. 
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Torebka na biodro SAKO 
Praktyczna torebka biodrowa niewielkich rozmiarów. Bardzo dobrze sprawdza się w trakcie joggingu jak i podróży. Torebka 

ma jedną kieszeń zamykaną na zamek z wyjściem na słuchawki. Wykończona taśma odblaskową zapewnia większą 

widoczność po zmroku. Regulowany, szeroki, wygodny pasek pozwala na indywidualne dopasowanie obwodu torebki. 
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Komin TUBO 
Komin TUBO oferuje szeroki wachlarz zastosowań. Zarówno latem jak i zimą wielofunkcyjny komin jest niezbędnym gadżetem 

dla osób aktywnych. Spełni swoją rolę również jako osłona twarzy. Zakrywając kominem usta i nos nie narażamy siebie oraz 

innych na przenikanie drobnoustrojów. Wiele możliwości wykorzystania - możliwość stosowania w charakterze opaski, czapki, 

chustki, szalika lub osłony twarzy. Komin wykonany z poliestru, który izoluje temperaturę. 
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Bransoletka fitness ACTIVE 
Bransoletka sportowa ACTIVE to kolejna propozycja świetnego gadżetu dla aktywnych fizycznie. Wyposażona jest w całą masę 

przydatnych funkcji, począwszy od krokomierza, przebytego dystansu i spalonych kalorii, poprzez pulsometr, pomiar ciśnienia 

krwi, test SpO2*, aż po monitoring snu. Aby wszystkie funkcje były dostępne, potrzebny jest smartfon z systemem Android 4.2 

lub iOS 8.0 i nowszym, wersja bluetooth min. 4.0 oraz aplikacja o nazwie Lefun Health. Pozostałe funkcje: przypomnienie o 

braku ruchu, przypomnienie o konieczności uzupełniania płynów, funkcja anti-lost, powiadomienia o wiadomościach i 

połączeniu, potrząśnij, aby zrobić zdjęcie**, znajdź bransoletkę. * test saturacji - nasycenia hemoglobiny tlenem ** funkcja 

działa tylko poprzez aplikację Lefun UWAGA: Aby połączyć bransoletkę z aplikacją, wymagane jest uruchomienie lokalizacji GPS 

w telefonie. Aby naładować bransoletkę należy odczepić odpowiednią część paska. 

 

 

  

https://www.promowolski.pl/
mailto:biuro@promowolski.pl?subject=Oferta
tel:+48713252135


 

 

 
 

16 

Pompka rowerowa SONO 
Pompka rowerowa SONO to świetne akcesorium dla amatorów jazdy rowerem. Pompka jest niewielkich rozmiarów, zmieści 

się w większości torebek rowerowych. Niezbędna dla każdego cyklisty. Zawiera adapter dla 2 rozmiarów wentyli. Wykonana z 

tworzywa. Pompka rowerowa SONO to świetne akcesorium dla amatorów jazdy rowerem. Pompka jest niewielkich 

rozmiarów, zmieści się w większości torebek rowerowych. Niezbędna dla każdego cyklisty. Zawiera adapter dla 2 rozmiarów 

wentyli. Wykonana z tworzywa. 
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Pokrowiec na siodełko CASER 
Pokrowiec na siodełko CASER można zaliczyć do grupy drobnych niezbędników przyjaznych aktywnym cyklistom. Wykonany z 

tworzywa odpornego na kurz, pył i lekki deszcz. Dzięki gumce może dopasować się do wielu rozmiarów siodełka. Dostępny w 

2 uniwersalnych kolorach. 
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Narzędzie wielofunkcyjne BIKE 
Narzędzie BIKE w kształcie roweru wyróżnia się małym rozmiarem i wielozadaniowością. Posiada następujące funkcje: klucz 6, 

7, 8, 9, 10, 13 i 15 mm, klucz do szprych 3,4 mm, śrubokręt płaski i krzyżowy, otwieracz do butelek i puszek oraz otwór na 

zawieszkę. Wykonany jest w całości z metalu i zapakowany w papierową kopertę. 
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Lampka rowerowa COUTI (przód i tył) 
Praktyczna lampka rowerowa z dwoma diodami LED oraz silikonowym mocowaniem do roweru. Lampka przednia - posiada 

białe diody. 
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Oferujemy wyroby najwyższej jakości poparte dużym doświadczeniem zespołu rzetelnych  

i profesjonalnych pracowników. 

 

Do każdego Klienta i każdego zlecenia wykonania gadżetów podchodzimy indywidualnie, 

dzięki czemu obie strony transakcji są w pełni zadowolone. W zależności od zamówienia 

istnieje możliwość negocjacji cen oraz skorzystania z dostępnych form rabatu. 

 

Ponadto każde zlecenie rozpatrywane z uwzględnieniem potrzeb i sugestii klienta.  

O wysokiej jakości i zaufaniu wśród klientów może przemawiać fakt, że nasza firma 

funkcjonuje na rynku od 30 lat i przez ten długi okres czasu współpracowaliśmy z wieloma 

liczącymi się markami na rynku. 

 

Zobacz kto nam m.in. zaufał… 
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