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ZWARIOWANE ROWERY 

to odjechana atrakcja na eventy oraz imprezy integracyjne. 
Dostarczymy Twoim gościom całe mnóstwo rozrywki  
i dobrej zabawy. Na terenie Twojej imprezy przygotujemy 
wystrzałowe stanowisko, które wyposażone będzie w 8 różnych 
niekonwencjonalnych rowerów. Najśmieszniejsze jest to, że 
opanowanie jazdy tymi pojazdami nie jest proste. Skręcasz  
w lewo jedziesz w prawo. Ty wstajesz rower leży. On jedzie Ty 
nie jedziesz i wiele innych zabawnych sytuacji czeka na Ciebie  
w strefie działania zwariowanych rowerów. Tej atrakcji po prostu 
nie może zabraknąć na Twoim wydarzeniu.

Gwarantuję, że 
będzie EPICKO!
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Nasze ROWERY

Sprawca całeg
o zamieszania.

ROWER PRZECIWSKRĘTNY.

Rower przeciwskrętny / Pijany rowerRower przeciwskrętny to jeden z najbardziej zwariowanych modeli ever. Serio.  

Do dzisiaj nie wiemy kto wymyślił rower, który jedzie tam gdzie chce. Ty skręcasz  

w prawo, a on w lewo. On w prawo, bo Ty w lewo. Zwariowany rower 

przeciwskrętny jedzie zawsze w przeciwnym kierunku niż ruch wykonany 

kierownicą. Najfajniejsze jest to, że skupiasz się, uważasz żeby nie popełnić błędu. 

Wysilasz do granic swoją koordynację ruchową a rower i tak wygrywa. Uwielbiamy 

konkursy z tym urządzeniem. Są one zawsze nieprzewidywalne. Zabawy 

integracyjne, humor, radość i pijany rower. Zestaw każdego udanego eventu.
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Nasze ROWERY

Jak klaun 
dał 

rade, to Ja też
!

Zapamiętam to do 
końca życia ;)

Monocykl
Zwariowany rower rodem z cyrku. 
Siedząc na arenie i podziwiając 
wyczyny cyrkowców zapewne 
nie jeden raz chciałeś spróbować 
jazdy pojazdem tak ciekawym  
i tak dziwnym. Jedno koło, jedno 
siodełko i jeden rowerzysta lub 
zwariowany monocyklista.  
Ten pojazd wymaga cierpliwości 
i opanowania, utrzymania 
równowagi i balansu ciała. Droga 
do sukcesu okupiona będzie 
setkami łez .... ze śmiechu. Nie ma 
limitu prób, nie ma limitu dobrej 
zabawy. Zwariowane monocykle 
czekają na Ciebie i Twoich 
przyjaciół.
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Nasze ROWERY

  Bicykl                                     

Rower klasy vintage, utrzymany w stylu retro. Dzięki 

niemu poczujesz klimat XIXw. Europy. Nie musisz mieć 

wąsika, cylindra i laseczki. Ważne, że masz bicykl.  

Bez zbędnych udogodnień, ale za to z klasyczną 

trąbką ostrzegawczą przy kierownicy. Titaj trąbką 

i z gracją przemierzaj teren eventu. Poczuj się 

jak arystokrata lub zamożny mieszczanin. Super 

przejażdżka tylko dzięki zwariowanym rowerom.

Miał rac
ję.

Było EPICKO!!!
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Nasze ROWERY

Rower o dwóch kierownicach.

Pojazd otoczony szczególną tajemnicą. 

Możemy powiedzieć tylko tyle, że ma dwie 

kierownice i każda z nich może zaprowadzić 

ten pojazd w inne miejsce. Więcej nie 

powiemy. Spróbuj na evencie. Wyznacz 

godziny konkursu jazdy i do dzieła.

?

Hmmm... O co tytaj chodzi???
Trzeba to zbadać!Jadę na EVENT!

Diwe kierownic
e?

Tajemnica...
Różne miejsca.

Rower???

Aparat nie zrobił zdjęcia.
 Hmmm... DLACZEGO ?
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Nasze ROWERY

Mini rower
Na opakowaniu napisali, że mini rowerem 
najwygodniej jeździ się osobom  o wzroście max 120cm. Nasz kolega, 
który ma 193 cm ustanowił rekord Pułtuska przejeżdżając 17,34m :D Mega zabawa w wersji mini. Zwariowany 

mini bike dla wszystkich. Już widzimy 
wasze uśmiechnięte miny po udanej 
przejażdżce na tym zwariowanym rowerze. 

Tylko 17 metrów??
   Ja przejadę więcej!

 NA PEWNO!

Co prawda mały. 

Ale jaki w
ariat!
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Nasze ROWERY

Tandem 
Tandem to propozycja dla tych, którzy chcą  zasmakować przyjemności jazdy na dwuosobowym rowerze. Pojazd genialny i fajny. Nasz ulubiony. Świetny na wycieczki od strefy cateringu do sceny. Wydajny, ekologiczny i szybki. Bądź pierwszy w kolejce i wybierz się z przyjaciółmi w zwariowaną wycieczkę rowerową.

Super! Jadąc z kimś
mogę nakręcić film

z imprezy
Później wrzucę go na
FB zwariowanych 

rowerów.



POWERED by SunsetEVENT www.zwariowanerowery.pl

Strefa zaskoczenia
Torqway 

Zagadka. Co to jest? Ma dwa koła z przodu 

i dwa koła z tyłu. Kijki jak z nordic - walking 

i jest made in Poland?  Torqway!!!! Lansuj 

się na evencie w pojeździe napędzanym siłą 

Twoich mięśni. Mega propozycja dla ludzi 

aktywnych i spragnionych czegoś nowego.

Symulator jazdy na rowerze 

Komputer podłączony do zwariowanego górala 

a na monitorze szlaki niczym z wyścigów MTB. Trasy 

szosowe i torowe też są. Łatwe i trudne, w słońcu i w 

deszczu. Ciągle czekamy na mapy Tour de Pologne :D 

Rywalizacja na monitorze i kilometry w nogach. 

Realnie, wirtualnie, aktywnie. 

Jedziesz na rowerze a on produkuje prąd. Nie wiemy 

jak to się dzieje, ale telewizor działa, żarówka świeci, 

muzyka gra. Możemy nawet wycisnąć sok. 

My dostarczamy sprzęt, a Ty zapłacisz mniej za prąd :D 

Rowerowa wytwórnia prądu



Nasz projekt ZWARIOWANE ROWERY jak sama nazwa wskazuje to 
również rowery trójkołowe, hulajnogi, gokarty na pedały, torqway 
i symulator jazdy na rowerze :D. Wiadomo, że nie będziemy się 
rozpisywali jakoś za dużo, no bo kto by to czytał. Polecamy sprawdzić 
projekt na żywo. ZWARIOWANE ROWERY nie potrzebują za dużo 
miejsca, działamy na każdej nawierzchni i w każdej konfiguracji. 
Tylko symulator potrzebuje prąd (zwykłe 230V) oraz 3m2 równej 
powierzchni. Działamy na terenie całej Polski i tej części Europy. 
Zapewniamy świetne konkursy i dobrą zabawę. Jeżeli samo 
stoisko Cię nie zadowala i chciałbyś więcej zrealizujemy dla Ciebie 
ZWARIOWANY EVENT :D Będzie nam miło z Tobą współpracować.

Ważne informacje, tak na serio. 
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Ekstra!!!Na reszcie zobaczęw akcji symulator jazy na rowerze! :)
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Oferta wynajmu

Ilość 
rowerów Konkurs Torqway

Symulator
jazdy na 
rowerze

1900,00 zł netto

2200,00 zł netto

2300,00 zł netto

3000,00 zł netto

3100,00 zł netto

4900,00 zł netto

Cena solo 400 zł netto 1200 zł netto 1300 zł netto 

8

8

8

8

8

8

OFERTA 

GOTOWEGO EVENTU

To co powyżej 

i dużo więcej

już od 7000,00 zł netto

Koszty transportu Zwariowanych rowerów na Twoją imprezę to 1 zł/km, liczone od Katowic.

Konferansjer też będzie epicki :D

Rowerowa 
wytwórnia 

prądu
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KONTAKT

Kasia 
505 212 017

 Z nami będzie szalony event!

zwariowanerowery

biuro@sunsetevent.pl

Marcin 

693 042 529


