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PROČ je důležité mít servisní stanice i ve vašem okolí?

✓ servisní stanice slouží všem občanům, nejen cyklistům

✓ možnost servisovat své jízdní kolo, kočárek, koloběžku, invalidní

vozík, handbike či skateboard efektivně, jednoduše, zdarma a tam,

kde právě potřebujete, je neodmyslitelnou součástí veřejné

infrastruktury

✓ podpora aktivního a zdravého životního stylu všech generací

✓ podpora udržitelné mobility v době klimatické změny a přetížené

dopravní sítě

✓ rozvoj turistiky a atraktivity vašeho okolí

✓ nevelká investice s praktickým efektem pro občana i návštěvníka
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KDE zejména najde servisní stanice své uplatnění?

✓ u radnic a obecních úřadů

✓ u informačních center, kulturních center a knihoven

✓ na cyklostezkách a odpočívadlech

✓u obchodních center a kancelářských budov

✓ u dětských hřišť, sportovišť a v parcích

✓ u kulturních a přírodních památek

✓ u hotelů, penzionů a restaurací

✓ v rezidenčních areálech 

✓ u veřejných institucí a škol

✓ u autobusových a vlakových nádraží

a na mnoha dalších místech...
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SCANDIC
by ibombo

ROZMĚRY 134 x 41 x 30 cm

VÁHA 22 – 48 kg

REKLAMNÍ NOSIČ max 0,8 m2 

NÁŘADÍ max 10 kusů

Standardní výbava

ŠROUBOVÁKY: PLOCHÝ, KŘÍŽOVÝ, TORX

IMBUSOVÉ KLÍČE

PLOCHÉ KLÍČE

NASTAVITELNÝ KLÍČ

MONTPÁKA 

x 2

HUSTILKA max 10barů

...možnost přiobjednat další nářadí 

Stanice na opravu kol iBOMBO jsou uzpůsobeny k 
používání ve veřejném prostoru. Slouží nejen 
cyklistům, ale i široké veřejnosti. Jsou vhodné jak 
do exteriérů tak interiérů a dají se snadno a 
variabilně instalovat. 

✓ stanice jsou vyráběny z vysoce odolné nerezové

či galvanizované oceli

✓ vybaveny kvalitním nářadím a komponenty od 

renomovaných  německých a amerických 

výrobců SKS, GEDORE, BONDHUS a FELO

✓ povrchová úprava práškovým lakem (komaxitem) 

či termoplastickým lakováním, které poskytuje 

nejvyšší stupeň ochrany proti environmentálním

faktorům a vandalismu (široká škála dostupných 

barev)

✓ všechny komponenty stanice jsou díky 

bezpečnostním bitům zabezpečené a zároveň 

snadno demontovatelné a vyměnitelné

✓ stanici opatříme vaší grafikou a logem, grafika na

stanice je tištěna na speciální fólii (monomer)

nebo tvrzený laminát

✓ jednotlivé prvky stanice náchylné na mechanické

poškození jsou chráněny vysoce odolnou gumou

✓ možnost instalace dvířek na pevných pantech se 

systémem otevírání pomocí mincí (jako u 

nákupních košíků) či na klíč

✓ na každé stanici QR kód s odkazy na návod na

opravu či seřízení kola

EUIPO no. 1447197

PATENT P.403091
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SCANDIC      
by ibombo

EUIPO no. 1447197

PATENT P.403091CENÍK

Standardní výbava:

✓ plochý šroubovák

✓ křížový šroubovák

✓ TORX šroubovák

✓ imbusové klíče |2|2,5|3|4|5|6|8|mm

✓ ploché klíče 8x10|13x15|mm

✓ nastavitelný klíč

✓ montpáka 2x

✓ hustilka |auto|dunlop|galuskový ventil| 

✓ instalační sada (4x kotva, M10, 80mm)

✓ bezpečnostní šrouby s bity

✓ práškové lakování v 19 barvách

✓ grafický design polepů s logem zákazníka

✓ čelní a boční polepy (monomer fólie) s rozměry
|25x24,5|12x124|12x65|cm

SCANDIC (galvanizovaná ocel) : 26 800CZK

SCANDIC (nerezová ocel) : 35 500CZK
Všechny ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez DPH.

Doplňková výbava:
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PRS – LV2 
by ibombo

ROZMĚRY 156 x 51 x 40 cm

VÁHA 65 – 90 kg

REKLAMNÍ NOSIČ max 1,5 m2 

NÁŘADÍ max 18 kusů

Standardní výbava

ŠROUBOVÁKY: PLOCHÝ, KŘÍŽOVÝ, TORX

IMBUSOVÉ KLÍČE

PLOCHÉ KLÍČE

NASTAVITELNÝ KLÍČ

MONTPÁKA 

x 3

HUSTILKA max 10barů

...možnost přiobjednat další nářadí 

Stanice na opravu kol iBOMBO jsou uzpůsobeny k 
používání ve veřejném prostoru. Slouží nejen 
cyklistům, ale široké veřejnosti. Jsou vhodné jak do 
exteriérů tak interiérů a dají se snadno a variabilně 
instalovat. 

✓ nejrobustnější stanice určená pro frekventovaná 

místa, který je možno vybavit až 18 kusy nářadí a 

veškerými adaptéry 

✓ stanice jsou vyráběny z vysoce odolné nerezové

či galvanizované oceli

✓ vybaveny kvalitním nářadím a komponenty od 

renomovaných německých a amerických značek 

SKS, GEDORE, BONDHUS a FELO

✓ povrchová úprava práškovým lakem (komaxitem) 

či termoplastickým lakováním, které poskytuje 

nejvyšší stupeň ochrany proti environmentálním

faktorům a vandalismu (široká škála dostupných 

barev)

✓ všechny komponenty stanice jsou díky 

bezpečnostním bitům zabezpečené a zároveň 

snadno demontovatelné a vyměnitelné

✓ stanici opatříme vaší grafikou a logem, grafika na

stanici je tištěna na speciální fólii (monomer) nebo

tvrzený laminát

✓ jednotlivé prvky stanice náchylné na mechanické

poškození jsou chráněny vysoce odolnou gumou

✓ možnost instalace pneumatického držáku na 

opravu skateboardů

EUIPO no. 1447197

PATENT P.403091
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PRS – LV2
by ibombo

EUIPO no. 1447197

PATENT P.403091CENÍK

Standardní výbava:

✓ plochý šroubovák

✓ křížový šroubovák

✓ TORX šroubovák

✓ imbusové klíče |2|2,5|3|4|5|6|8|mm

✓ ploché klíče 8x10|13x15|mm

✓ nastavitelný klíč

✓ montpáka 3x

✓ hustilka |auto|dunlop|galuskový ventil| 

✓ instalační sada (4x kotva, M10, 80mm)

✓ bezpečnostní šrouby s bity

✓ práškové lakování v 19 barvách

✓ grafický design polepů s logem zákazníka

✓ čelní a boční polepy (monomer fólie) s rozměry 

|29x29|85x24|145x24|cm

PRS – LV2 (galvanizovaná ocel) : 31 800CZK

PRS – LV2 (nerezová ocel) : 43 500CZK
Všechny ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez DPH.

Doplňková výbava:

4 matice proti krádeži s patentovanými klíči 

(pro ukotvení stojanu do země) 820 CZK

pneumatický držák na skateboard 4650 CZK

otočné čepy šroubováků (obrtlíky) 410 CZK

termoplastické lakování (16 barev) 1900 CZK

práškové lakování (nadstandardní barvy) 550 CZK

2 hliníkové reklamní rámečky pro 

vyměnitelný obsah 2200 CZK

zadní polep stojanu 330 CZK

polepy z odolné fólie (monomer), tv rzený 

laminát 550 CZK

vyztužená ocelová hadice hustilky 140 CZK

píst hustilky z nerezové oceli pro vysoké 

zatížení 1350 CZK

ploché kleště (Gedore) 680 CZK

boční stojan na kolo

* galvanizovaná ocel 2450 CZK

* nerezová ocel 2750 CZK



BUSINESS DOCUMENT  This document is intended for business use and should be distributed to intended recipients only.

PRS – SV1
by ibombo

ROZMĚRY 85 x 20 x 20 cm

VÁHA 10 – 18 kg

REKLAMNÍ NOSIČ max 0,25 m2

NÁŘADÍ max 6 kusů

EUIPO no. 1447197

PATENT P.403091

ANTI-FOG

Stanice na opravu kol iBOMBO jsou uzpůsobeny k 
používání ve veřejném prostoru. Slouží nejen 
cyklistům, ale i široké veřejnosti. Jsou vhodné jak 
do exteriérů tak interiérů a dají se snadno a 
variabilně instalovat. 

✓ nejkompaktnější stanice vhodná do interiérů i 

vnějších prostor s možností fixní či mobilní montáže

✓ stanici je možné objednat ve variantě s nářadím 

nebo pouze jako pumpu,  

✓ stanice jsou vyráběny z vysoce odolné nerezové

či galvanizované oceli

✓ vybaveny kvalitním nářadím a komponenty od 

renomovaných německých a amerických značek 

SKS, GEDORE, BONDHUS a FELO

✓ povrchová úprava práškovým lakem (komaxitem) 

či termoplastickým lakováním, které poskytuje 

nejvyšší stupeň ochrany proti environmentálním

faktorům a vandalismu (široká škála dostupných 

barev)

✓ všechny komponenty stanice jsou díky 

bezpečnostním bitům zabezpečené a zároveň 

snadno demontovatelné a vyměnitelné

✓ stanici opatříme vaší grafikou a logem, grafika na

stojany je tištěna na speciální folii (monomer)

nebo tvrzený laminát

✓ jednotlivé prvky stanice náchylné na mechanické

poškození jsou chráněny vysoce odolnou gumou
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PRS – SV1
by ibombo

EUIPO no. 1447197

PATENT P.403091CENÍK

Standardní výbava:

✓ plochý šroubovák

✓ křížový šroubovák

✓ imbusové klíče |2|2,5|3|4|5|6|8|mm

✓ nastavitelný klíč

✓ montpáka 2x

✓ hustilka |auto|dunlop|galuskový ventil| 

✓ instalační sada (4x kotva, M10, 80mm)

✓ bezpečnostní šrouby s bity

✓ práškové lakování v 19 barvách

✓ grafický design polepů s logem zákazníka

✓ polepy všech stran (monomer fólie) s rozměry 

|10,5x50|10,5x54|cm

PRS-SV1 (galvanizovaná ocel) : 15 400CZK

PRS-SV1 (nerezová ocel) : 18 500CZK

PUMPA (bez nářadí – galvaniz. ocel) : 13 000CZK

PUMPA (bez nářadí - nerezová ocel) : 15 800CZK
Všechny ceny v tomto ceníku  jsou uvedeny bez DPH.

Doplňková výbava:

4 matice proti krádeži s patentovanými klíči 

(pro ukotvení stojanu do země) 820 CZK

otočné čepy šroubováků (obrtlíky) 410 CZK

termoplastické lakování (16 barev) 1100 CZK

mobilní instalační adaptér 1100 CZK

práškové lakování (nadstandardní barvy) 280 CZK

polepy z odolné fólie (monomer), tv rzený 

laminát 280 CZK

vyztužená ocelová hadice hustilky 140 CZK

píst hustilky z nerezové oceli pro vysoké 

zatížení 1350 CZK

boční stojan na kolo

* galvanizovaná ocel 2200 CZK

* nerezová ocel 2600 CZK
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Stojany na opravu kol iBOMBO jsou uzpůsobeny k 
používání ve veřejném prostoru. Slouží nejen 
cyklistům, ale i široké veřejnosti. Jsou vhodné jak 
do exteriérů tak interiérů a dají se snadno a 
variabilně instalovat. 

✓ nejkompaktnější stojan vhodný do interiérů i 

vnějších prostor s možností fixní či mobilní montáže

✓ stojan je opatřen kontejnery z nerezové 

oceli pro snadnou a praktickou úschovu nářadí

✓ součástí  je integrovaný univerzální stojan na 

bicykl z nerezové oceli

✓ stojany jsou vyráběny z vysoce odolné nerezové či 

galvanizované oceli

✓ vybaveny kvalitním nářadím a komponenty od 

renomovaných německých a amerických značek 

SKS, GEDORE, BONDHUS a FELO

✓ povrchová úprava práškovým lakem (komaxitem) 

či termoplastickým lakováním (široká škála 

dostupných barev)

✓ všechny komponenty stojanu jsou díky 

bezpečnostním bitům zabezpečené a zároveň 

snadno demontovatelné a vyměnitelné

✓ stanici opatříme vaší grafikou a logem, grafika na

stojany je tištěna na speciální folii (monomer)

nebo tvrzený laminát

✓ jednotlivé prvky stanice náchylné na mechanické

poškození jsou chráněny vysoce odolnou gumou

PRS – SV20
by ibombo

ROZMĚRY 85 x 20 x 20 cm

VÁHA 10 – 18 kg

REKLAMNÍ NOSIČ max 0,25 m2

NÁŘADÍ max 6 kusů

EUIPO no. 1447197

PATENT P.403091

ANTI-FOG
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PRS – SV20
by ibombo

EUIPO no. 1447197

PATENT P.403091CENÍK

Standardní výbava:

✓ plochý šroubovák

✓ křížový šroubovák

✓ imbusové klíče |2|2,5|3|4|5|6|8|mm

✓ nastavitelný klíč

✓ montpáka 2x

✓ hustilka |auto|dunlop|galuskový ventil| 

✓ instalační sada (4x kotva, M10, 80mm)

✓ bezpečnostní šrouby s bity

✓ práškové lakování v 19 barvách

✓ grafický design polepů s logem zákazníka

✓ polepy všech stran (monomer fólie) s rozměry 

|10,5x50|10,5x54|cm

✓ kontejnery z nerezové oceli pro snadnou a 

praktickou úschovu nářadí

✓ integrovaný univerzální stojan na bicykl z nerezové 

oceli

PRS-SV20 (galvanizovaná ocel) : 18 200CZK

PRS-SV20 (nerezová ocel) : 21 200CZK

Všechny ceny v tomto ceníku  jsou uvedeny bez DPH.

Doplňková výbava:

4 matice proti krádeži s patentovanými klíči 

(pro ukotvení stojanu do země) 880 CZK

otočné čepy šroubováků (obrtlíky) 410 CZK

termoplastické lakování (16 barev) 1100 CZK

mobilní instalační adaptér 1400 CZK

práškové lakování (nadstandardní barvy) 580 CZK

polepy z odolné fólie (monomer), tv rzený 

laminát 280 CZK

vyztužená ocelová hadice hustilky 280 CZK

píst hustilky z nerezové oceli pro vysoké 

zatížení 1790 CZK
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PROTO servisní stanice od CykloHubu!

✓ robustní a odolná konstrukce pro vysokou zátěž a proti vandalismu

✓ variabilní nabídka modelů do všech exteriérů a interiérů

✓ kvalitní nářadí od renomovaných výrobců, hustilky s koncovkou pro

všechny typy ventilků a anti-fog manometrem

✓ chytrá řešení pro snadnou obsluhu i údržbu, systém bezpečnostních

bitů, velmi jednoduchá a nenáročná instalace

✓ dobíjecí modul pro elektrokola, praktické kombinované servisní a

dobíjecí řešení

✓ evropsky patentovaný design a konstrukce

✓ stanice opatříme vaší grafikou, logem či znakem, široký výběr barev,

QR kódy s informacemi a video návody na správnou údržbu bicyklů

✓ v ceně stanice individuální grafický design a doprava kamkoliv po ČR
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KONTAKT

CykloHub s.r.o.

www.cyklohub.cz

info@cyklohub.cz

Jan Moravec

jan.moravec@cyklohub.cz

+420 602 170 124

Filip Votava

Filip.votava@cyklohub.cz

+420 737 480 766


