
W naszym sklepie przy ul. Wałbrzyskiej 
znajdziecie nie tylko rowery, ale również 
bogatą ofertę odzieży narciarskiej marki 
SCOTT Sports - w tym kaski, które są jednym 
z najważniejszych elementów wyposażenia 
w każdym sporcie.

Narciarstwo jest niekwestionowanym 
liderem w sportach zimowych. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, 
renomowana firma Scott wprowadziła 
serię profesjonalnego sprzętu i ubrań, 
przeznaczonych specjalnie dla amatorów 
jazdy na nartach. W związku z tym, że 
świadomość zachowania bezpieczeństwa na stoku nieustannie rośnie w naszej ofercie, poza 
podstawowym sprzętem narciarskim, można znaleźć zabezpieczenia i ochraniacze na ciało. 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu!  

Pro-Bike ul. Wałbrzyska 1B
Godziny otwarcia sklepu  

Poniedziałek – Piątek: 11 – 19
Sobota: 10 – 15

Kontakt:
Tel: 71 368 89 89

Kom: 796 55 22 33
sprzedaż i serwis:  

walbrzyska@pro-bike.pl
PARKING:  

W najbliższej okolicy 20 miejsc

Pro-Bike ul. Piękna 24
Godziny otwarcia sklepu  
w okresie letnim:
Poniedziałek – Piątek: 11 – 19
Sobota: 10 – 15 
w okresie zimowym:
Poniedziałek – Piątek: 10 – 17
Soboty: nieczynne
Kontakt:
 Tel: 71 336 28 54
Kom: 601 976 740
Fax: 71 793 71 49
sprzedaż: info@pro-bike.pl 
serwis: serwis@pro-bike.pl
PARKING:  
W najbliższej okolicy 30 miejsc

Pro-Bike ul. Litewska 16H
Godziny otwarcia sklepu  

w okresie letnim:
Poniedziałek – Piątek: 11 – 19

Sobota: 10 – 15
Tel: 71 75 68 453

Kom: 601 717 438
sprzedaż i serwis:  

litewska@pro-bike.pl
PARKING:  

W najbliższej okolicy 20 miejsc

www.rowerywroclaw.pl

Pro-Bike 
Wrocław

Sprzedaż rowerów Scott, 
Unibike, Kross, Ktm, 
Puky, Cossack NS Bike 
i innych marek. Od 1997 
roku specjalizujemy się 
w sprzedaży rowerów. 

W naszym sklepie przy ul. 
Wałbrzyskiej znajdziecie 
nie tylko rowery, ale 
również zimową kolekcję: 
Helly Hansen oraz Scott. 
W tym: odzież, kaski, gogle, 
kijki, rękawiczki oraz buty 
narciarskie.



Nasz oferta – Rowery Pro-Bike
Kolarstwo to niezwykle dynamiczna branża, która stale się zmienia i rozrasta. Z każdym 
sezonem pojawiają się nowe style jazdy, systemy i technologie skrywane w rowerach. 
Podążamy za trendami, więc nasz asortyment jest niezwykle szeroki i różnorodny.
W ofercie posiadamy rowery:
• górskie i szosowe (zarówno dla amatorów, jak i zawodowców) 
• do ekstremalnego MTB (downhill, freeride, dirt, enduro, all mountain) i BMX 
• rowery miejskie (wygodne i stylowe, ale też nowoczesne) 
• crossowe i trekkingowe 
• dziecięce (znajdziemy coś dla malutkiej damy i aktywnego brzdąca) 
Poza rowerami, udostępniamy do nabycia części oraz akcesoria rowerowe – pokrowce, 
bagażniki, pompki i wiele więcej. Ponadto sprzedajemy elementy odzieży i sprzętu 
rowerowego, w tym kaski oraz buty.
Nasze sklepy we Wrocławiu to jeden z oddziałów renomowanej firmy Pro-Bike, 
posiadającej punkty handlowe i hurtownie także w innych miasta Polski, m.in. w Jeleniej 
Górze, Warszawie i Łodzi. Dzięki temu mają Państwo pewność, że jesteśmy marką godną 
zaufania.
Wszystkich odwiedzających nas Klientów obdarzamy miłą i fachową pomocą. Personel 
Pro-Bike pomoże Państwu dobrać rower odpowiedni do potrzeb i preferencji – dobry 
jakościowo i w atrakcyjnej cenie. 

FootBalance - personalizowane wkładki do butów

Poszukując jak najlepszych, najskuteczniejszych rozwiązań w dziedzinie dopasowania 
butów oraz personalizacji, szukając przyczyn różnic anatomicznych i kontuzji. Znaleźliśmy 
rozwiązania fińskiej firmy FOOTBALANCE.

FOOTBALANCE to system wkładek do butów, tworzonych indywidualnie do każdej 
stopy, wywodzący się i funkcjonujący w branży medycznej. Nasze stopy to najbardziej 
skomplkowany system mechaniczny ludzkiego szkieletu, kości stóp to 25% wszytkich 
kości naszego organizmu. Łuk poprzeczny stopy odpowiada za postawę i amortyzację 
całego ciała, kondycję ścięgien, stawów i kręgosłupa. Stopa jest jednym najważniejszych 
elementów łańcucha kinematycznego ludzkiego organizmu. Odpowiadając na pytanie 
- Dlaczego tak się dzieje, że niemal wszyscy mamy jakieś różnice w budowie stopy, które 
mogą powodować różne dolegliwości? Odpowiedź jest prosta -  cywilazacja, obuwie, tryb 
życia, podłoże po jakim chodzimy powodują, że mięśnie stopy się osłabiają i zmienia się 
ułożenie kości.

Wkładki FOOTBALANCE są tworzone na podstawie badania komputerowego na 
podoskopie, określa się typ stopy oraz miejsca wymagające wsparcia. Następnie wykonuje 
się indywidualnie dopasowaną wkładkę, która  wspiera stopę, pobudza mięśnie do rozwoju, 
w konsekwencji poprawia łańcuch kinematyczny naszego ciała. Wkładki FOOTBALANCE to 
cały wachlarz rozwiązań dla sportowców, których stabilność,amortyzacja i transfer mocy, 
zwiększają biomechaniczną efektywność organizmu i pozytywnie wpływają na stan zdrowia.

Zapraszamy narciarzy, kolarzy, biegaczy, 
miłośników gier zespołowych oraz osób 
poszukujących wkładek korygujących do 
codziennego obuwia.  

Scott Bike-Fitting – rower szyty na miarę
Na czym polega fitting?

To proste – zbieramy dane, mierzymy długości i kąty, a także parametry ciała każdego zawodnika 
i zawodniczki. Wykorzystujemy przy tym najnowszą technologię, sprzęt i laser. Dane te pozwalają 
nam dokładnie ustalić, jak powinien być skonfigurowany rower i jak zoptymalizować sylwetkę ridera/
riderki. O czym mowa? Np. ustawienie siodła, kierownicy, kąt kokpitu, czy długość ramion korby. 
Dopasowanie pozwala przejść na poziom totalnego maksimum możliwości – zarówno w kwestii 
wykorzystania sprzętu, swoich rowerowych możliwości oraz wygody i komfortu jazdy na nowym 
jednośladzie.
System dostępny jest w naszym najnowszym salonie klasy Premium, który mieści się przy  
ul. Wałbrzyskiej 1B. Po kontakcie z naszym specjalistą poznacie więcej detali dotyczących Bike-
Fittingu.
Polecamy – ta inwestycja szybko przyniesie wymarzone skutki!

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego profesjonalnego serwisu 
rowerowego. Gwarantujemy Państwu opiekę serwisową gwarancyjną 
i pogwarancyjną. 
Pracujemy na najlepszych narzędziach takich firm, jak Kovys, Park Tool czy Shimano.

Oferujemy:
• okresowe przeglądy rowerów wszystkich marek 
• składanie rowerów na zamówienie 
• wymiany: od dętki do ramy 
• przeglądy i naprawy amortyzatorów:

– FOX
– RST
– SR SUNTOUR
– MARZCOCHI
– RockShox, MANITOU, MAGURA i innych

Zachęcamy do kontaktu: serwis@pro-bike.pl
Osobom ceniącym sportowe przeżycia i pasjonującym się jazdą na rowerze, rekomendujemy 
członkostwo w naszym teamie Pro-Bike Scott Wroclaw.
Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, zachęcamy do kontaktu z Pro-Bike już dziś!
Serdecznie zapraszamy!


