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Koncepcja marki powstała w oparciu o kilkuletnie badania i współpracę 
z zawodnikami enduro i serwisami rowerowymi. Przygotowaliśmy 
zaawansowane, bezpieczne i skuteczne produkty do pielęgnacji rowe-
rów. Dlaczego produkty BIKE?

 •w 100% biodegradowalny skład (smary)

 •wysoce biodegradowalne składniki (pozostałe produkty)

 • autorskie receptury

 •własny park maszynowy i produkcja

 •w 100% Polska marka

 • zaawansowane surowce

 •wysoka wydajność i bezpieczeństwo użytkowania
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CZYSZCZENIE / SMAROWANIE / PIELĘGNACJA

SIMPLY GREEN  
BIKE CLEANER
Innowacyjny, biodegradowalny produkt przeznaczony do kom-
pleksowego mycia roweru. Certyfikowane surowce „no label” 
gwarantują bezpieczeństwo dla użytkownika i środowiska. Skład 
pozbawiony wodorotlenku sodu, EDTA i fosforanów, gwarantuje 
bezpieczne mycie nawet delikatnych elementów, takich jak 
karbon, aluminium czy stal. Zawiera inhibitory korozji.

Sposób użycia
Nie aplikuj w słońcu. Wstrząśnij przed użyciem. Nie dopuść do 
wyschnięcia produktu. Zastosuj w formie oprysku lub piany, 
regulując atomizer. Zwilż rower wodą. Spryskaj preparatem 
i pozostaw na 1-2 minuty. W razie potrzeby użyj szczotki, pada 
lub rękawicy. Spłucz wodą. Osusz rower.

pojemność kod produktu
cena 

brutto
kod ean

1 L BL 051Z 39,90 zł
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CZYSZCZENIE / SMAROWANIE / PIELĘGNACJA

Biodegradowalny, niezwykle skuteczny produkt w formie kon-
centratu, przeznaczony do kompleksowego mycia roweru. Cer-
tyfikowane surowce „no label” gwarantują bezpieczeństwo dla 
użytkownika i środowiska. Skład pozbawiony wodorotlenku 
sodu, EDTA i fosforanów, gwarantuje bezpieczne mycie nawet 
delikatnych elementów, takich jak karbon, aluminium czy stal. 
Zawiera inhibitory korozji. 1 L koncentratu pozwala uzyskać aż 5 L 
roztworu gotowego do użycia. Zużywasz 80% mniej plastiku.

Sposób użycia
Nie aplikuj w słońcu. Wstrząśnij przed użyciem. Nie dopuść do 
wyschnięcia produktu. Zastosuj w formie oprysku lub piany, 
regulując atomizer. Wlej 200 ml produktu do 800 ml ciepłej 
wody. Zwilż rower wodą. Spryskaj preparatem i pozostaw na 
1-2 minuty. W razie potrzeby użyj szczotki, pada lub rękawicy. 
Spłucz wodą. Osusz rower.

pojemność kod produktu
cena 

brutto
kod ean

1 L BL 051CZ 99,90 zł

SIMPLY GREEN  
BIKE CLEANER

CONCENTRATE
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CZYSZCZENIE / SMAROWANIE / PIELĘGNACJA

REVOLVE 
DRIVETRAIN 
CLEANER
Zaawansowany preparat do czyszczenia napędu. Rozpuszcza 
i usuwa pozostałości smarów, odtłuszcza układ napędowy. 
Przygotowuje do aplikacji świeżego smaru. Zapach: owocowy.

 • działa błyskawicznie
 • 100% biodegradowalny
 • bezpieczny dla czyszczonej powierzchni
 • łatwy w aplikacji

Sposób użycia
Nie aplikuj w słońcu. Wstrząśnij przed użyciem. Nie dopuść 
do wyschnięcia produktu. Nie aplikuj na lakierowane elementy 
ramy. Spryskaj układ napędowy. Odczekaj 1 minutę i rozpocznij 
pędzelkowanie/szorowanie. Spłucz wodą. W razie potrzeby 
powtórz czynności.

pojemność kod produktu
cena 

brutto
kod ean

150 ml BL-03Z 25,90 zł
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CZYSZCZENIE / SMAROWANIE / PIELĘGNACJA

Zaawansowany smar ceramiczny do łańcucha na suche warunki. 
Zapewnia idealne smarowanie, właściwości antystatyczne, 
chroni przed korozją. Zapach: ananasowy.

 • w 100% biodegradowalny
 • posiada silne właściwości antystatyczne
 • wydłuża żywotność (smarowanie co 150-250 km)
 • zabezpiecza przed korozją
 • zawiera azotek boru/zmniejsza tarcie elementów

Sposób użycia
Nie aplikuj w słońcu. Wstrząśnij przed użyciem. Wyczyść łań-
cuch Revolve Drivetrain Cleaner. Zaaplikuj smar. Pozostaw 
do wyschnięcia. Usuń nadmiar suchą, czystą szmatką.

pojemność kod produktu
cena 

brutto
kod ean

50 ml BKCMD50 29,90 zł

100 ml BKCMD100 49,90 zł

CERAMIC 
MAGIC DRY
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CZYSZCZENIE / SMAROWANIE / PIELĘGNACJA

Zaawansowany smar ceramiczny do łańcucha na mokre warunki. 
Zapewnia idealne smarowanie, właściwości antystatyczne, 
chroni przed korozją. Nielepki, niebrudzący, nie wypłukuje go 
woda. Zapach: owoców leśnych.

 • wysoce biodegradowalny
 • posiada silne właściwości hydrofobowe i antystatyczne
 • wydłuża żywotność (smarowanie co 100-150 km)
 • zabezpiecza przed korozją
 • odporny na wypłukiwanie
 • zawiera azotek boru

Sposób użycia
Nie aplikuj w słońcu. Wstrząśnij przed użyciem. Wyczyść łań-
cuch Revolve Drivetrain Cleaner. Zaaplikuj smar. Pozostaw 
do wyschnięcia. Usuń nadmiar suchą, czystą szmatką.

pojemność kod produktu
cena 

brutto
kod ean

50 ml BL-02Z 34,90 zł

100 ml BKCMW100 54,90 zł

CERAMIC 
MAGIC WET
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CZYSZCZENIE / SMAROWANIE / PIELĘGNACJA

Smar do łańcucha, przeznaczony do stosowania w każdych 
warunkach. Zapewnia idealne smarowanie, właściwości anty-
statyczne i chroni przed korozją. Odporny na wypłukiwanie. 
Zapach: owoce leśne.

 • odporny na każde warunki
 • wydłuża żywotność (smarowanie co 200-250 km)
 • zawiera azotek boru/zmniejsza tarcie elementów

Sposób użycia
Nie aplikuj w słońcu. Wstrząśnij przed użyciem. Wyczyść łań-
cuch Revolve Drivetrain Cleaner. Zaaplikuj smar. Pozostaw 
do wyschnięcia. Usuń nadmiar suchą, czystą szmatką.

pojemność kod produktu
cena 

brutto
kod ean

50 ml BL-04Z 37,90 zł

100 ml BKCFE100 59,90 zł

CERAMIC 
FOUR 
ELEMENTS
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CZYSZCZENIE / SMAROWANIE / PIELĘGNACJA

PREMIUM  
ALL WEATHER 
LUBE
Zaawansowany olej do łańcucha, przeznaczony do stosowa-
nia w zmiennych warunkach. Bezbarwny i bezwonny. Tworzy 
na powierzchni trwały film ochronny. Wpływa na gładką i cichą 
pracę napędu.

 • zapewnia wysoką odporność na niskie temperatury
 • wydłuża żywotność (smarowanie co 350-400 km)
 • o 30% lepsza płynność pracy napędu
 • o 50% wyższa trwałość napędu
 • tworzy film ochronny

Sposób użycia:
Nie aplikuj w słońcu. Wstrząśnij przed użyciem. Wyczyść łań-
cuch Revolve Drivetrain Cleaner. Zaaplikuj smar. Pozostaw 
do wyschnięcia. Usuń nadmiar suchą, czystą szmatką.

pojemność kod produktu
cena 

brutto
kod ean

50 ml BKPAWL50 39,90 zł
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CZYSZCZENIE / SMAROWANIE / PIELĘGNACJA

DISC BRAKE 
CLEANER
Odtłuszczacz do tarcz hamulcowych. Oparty na wysokiej jako-
ści alkoholach, gwarantuje bezpieczeństwo dla czyszczonej 
powierzchni. Szybko penetruje zabrudzenia. Nie zawiera chloru, 
toluenu, acetonu. Nie matowi i nie odbarwia.

 • działa błyskawiczne
 • bezpieczny dla czyszczonej powierzchni
 • łatwy w aplikacji

Sposób użycia
Nie aplikuj w słońcu. Wstrząśnij przed użyciem. Nie dopuść 
do wyschnięcia produktu. Nie aplikuj na lakierowane elementy 
ramy. Nanieś bezpośrednio na tarczę hamulcową. Przetrzyj 
czystą, suchą szmatką. W razie potrzeby powtórz czynności.

pojemność kod produktu
cena 

brutto
kod ean

400 ml BL-07400Z 39,90 zł
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CZYSZCZENIE / SMAROWANIE / PIELĘGNACJA

QUICK  
FRAME SHINE
Innowacyjny produkt do szybkiego nabłyszczenia elementów 
lakierowanych i stalowych. Posiada delikatne właściwości czysz-
czące. Tworzy na powierzchni warstwę ochronną, zapobiegając 
ponownemu przywieraniu zabrudzeń. Zapach: owocowy.

 • działa błyskawiczne
 • posiada właściwości hydrofobowe
 • przyjemnie pachnie owocami
 • łatwy w aplikacji

Sposób użycia
Nie aplikuj w słońcu. Wstrząśnij przed użyciem. Nie dopuść 
do wyschnięcia produktu. Umyj rower Simply Green Bike Cle-
aner. Osusz rower. Nanieś niewielką ilość produktu na czystą, 
suchą szmatkę. Rozprowadź po suchej i czystej powierzchni. 
Wypoleruj do uzyskania połysku.

pojemność kod produktu
cena 

brutto
kod ean

400 ml BL-06400Z 39,90 zł
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CZYSZCZENIE / SMAROWANIE / PIELĘGNACJA

TIRE  
DRESSING 
Dressing do opon na bazie wody, polimerów i nanocząsteczek 
krzemu (SiO2). Zapewnia właściwości hydrofobowe i zapobiega 
ponownemu przywieraniu zabrudzeń. Wnika w strukturę gumy, 
zabezpieczając ją przed pękaniem. Zapach: wiśniowy.

 • wysoce trwały
 • zapewnia efekt hydrofobowy
 • nie posiada silikonów w składzie
 • pozostawia satynowe, nietłuste wykończenie

Sposób użycia
Nie aplikuj w słońcu. Wstrząśnij przed użyciem. Umyj opony 
Simply Green Bike Cleaner. Rozprowadź niewielką ilość produktu 
za pomocą aplikatora. Pozostaw do wyschnięcia, nadmiar usuń 
suchą, czystą szmatką. W celu uzyskania połysku, nanieś drugą 
warstwę.

pojemność kod produktu
cena 

brutto
kod ean

150 ml BKTD150 24,90 zł
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LINIA SERWISOWA

Biodegradowalny preparat do kompleksowego mycia roweru. 
Bezpieczny dla użytkownika, sprzętu i środowiska dzięki 
zastosowaniu certyfikowanych surowców. Nie uszkadza kar-
bonu, aluminium czy stali. Zmiękcza zabrudzenia, odspaja je 
od powierzchni. Zawiera inhibitory korozji, nie pozostawia smug.

Sposób użycia
Aplikuj na chłodne elementy, nie dopuść do wyschnięcia pro-
duktu. Sprawdź w mało widocznym miejscu przed użyciem. 
Zastosuj w formie oprysku lub piany regulując atomizer. Pozo-
staw na 1-2 minuty i spłucz wodą, w razie potrzeby użyj szczotki 
lub gąbki/rękawicy. Osusz rower. 

pojemność kod produktu kod ean

5 L BL-055Z

25 L BL-0525Z

BIKE CLEANER
WORKSHOP
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LINIA SERWISOWA

Zaawansowany preparat do czyszczenia napędu. Rozpuszcza 
i usuwa pozostałości smarów, odtłuszcza układ napędowy. 
Przygotowuje do aplikacji świeżego smaru. Zapach: owocowy.

 • działa błyskawicznie
 • 100% biodegradowalny
 • bezpieczny dla czyszczonej powierzchni
 • łatwy w aplikacji

Sposób użycia
Nie aplikuj w słońcu. Wstrząśnij przed użyciem. Nie dopuść 
do wyschnięcia produktu. Nie aplikuj na lakierowane elementy 
ramy. Spryskaj układ napędowy. Odczekaj 1 minutę i rozpocznij 
pędzelkowanie/szorowanie. Spłucz wodą. W razie potrzeby 
powtórz czynności. Stosowanie produktu niezgodnie z zale-
ceniami wymienionymi wyżej wyłącznie na własną odpowie-
dzialność.

pojemność kod produktu kod ean

5 L BL-035Z

25 L BL-0325Z

DRIVETRAIN 
CLEANER
WORKSHOP
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LINIA SERWISOWA

Innowacyjny produkt do szybkiego nabłyszczenia elementów 
lakierowanych i stalowych. Posiada delikatne właściwości czysz-
czące. Tworzy na powierzchni warstwę ochronną, zapobiegając 
ponownemu przywieraniu zabrudzeń. Zapach: owocowy.

 • działa błyskawiczne
 • posiada właściwości hydrofobowe
 • przyjemnie pachnie owocami
 • łatwy w aplikacji

Sposób użycia
Nie aplikuj w słońcu. Wstrząśnij przed użyciem. Nie dopuść 
do wyschnięcia produktu. Umyj rower Simply Green Bike Cle-
aner. Osusz rower. Nanieś niewielką ilość produktu na czystą, 
suchą szmatkę. Rozprowadź po suchej i czystej powierzchni. 
Wypoleruj do uzyskania połysku.

pojemność kod produktu kod ean

1 L BL-061Z

5 L BL-065Z

FRAME SHINE
WORKSHOP
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AKCESORIA

BIKE BRUSHES Dedykowane pędzelki do czyszczenia napędu i trudno dostęp-
nych miejsc. Syntetyczne, delikatne włosie jest bezpieczne dla 
czyszczonej powierzchni. Charakteryzują się wysoką trwałością. 
Dostępne trzy długości włosia: 16, 20 i 24mm.

nazwa
kod 

produktu
cena 

brutto
kod ean

Brush Round 8 BKBR8 14,90 zł

Brush Round 10 BKBR10 19,90 zł

Brush Round 12 BKBR12 24,90 zł
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AKCESORIA

FRAME 
MICROFIBER 
CLOTH  
2 SET

Zestaw dwóch wysokiej jakości mikrofibr do osuszania i pole-
rowania roweru. 

Twist Loop Microfiber Cloth to specjalnie zaprojektowana mikro-
fibra do osuszania roweru. Technologia Twisted Loop gwarantuje 
niespotykaną chłonność.

 • wymiary: 40x50 cm
 • gramatura: 600 g/m2

Finish Edgeless Cloth to mikrofibra o dwóch długościach włosia. 
Świetnie sprawdzi się przy rozprowadzaniu Quick Frame Shine. 
Strona z dłuższym włosiem pomoże uzyskać finalny połysk.

 • wymiary: 40x50 cm
 • gramatura: 400 g/m2

kod produktu cena brutto kod ean

BL-07Z 49,90 zł
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GAMA PRODUKTÓW BIKE

TIRE DRESSING

REVOLVE 
DRIVETRAIN 
CLEANER

BIKE BRUSHES
SIMPLY GREEN BIKE CLEANER
SIMPLY GREEN BIKE CLEANER CONCENTRATE

CERAMIC MAGIC DRY
CERAMIC MAGIC WET

CERAMIC FOUR ELEMENTS
PREMIUM ALL WEATHER LUBE

DISC BRAKE CLEANER

QUICK FRAME SHINE
FRAME MICROFIBER CLOTH 2 SET



Liport Wojciech Liszega
ul. Ku Ujściu 19, Hala 1

80-701 Gdańsk
sales@liport.pl

bikebysg.pl
tel. +48 515 280 861
NIP: 586-216-70-77


