
PODARUJ  MU  NOWE  ŻYCIE ! 
CZY  TWÓJ   SPRZĘT  NIE   DZIAŁA  JUŻ?



NASZA  PRACA  -   NASZA PASJA

Nasz zespół składa się z kilku osób, które połączyła ogromna pasja 

do rowerów, jazdy i szeroko rozumianej „wolności”.  

Wierzymy, że dzięki połączeniu naszej pasji

 i wiedzy, dokładnie wiemy jak sprostać Twoim oczekiwaniom.



Specjalizujemy się w serwisie

zawieszenia  i kompleksowej

naprawie rowerów

Jesteśmy autoryzowanym

serwisem wielu wiodących

marek, m.in. X-Fusion, Fox,

Rock Shox, Manitou,

Marzocchi oraz Cannondale,

Suntour i RST.

Zapewniamy dostęp do części
zamiennych i komponentów.

WWW.SPIDERSPORTS.PL



Regularnie prowadzimy

szkolenia z serwisu

amortyzatorów 

i mechaniki rowerowej



WIEDZA  I  DOŚWIADCZENIE

Prowadzimy szkolenia dopasowane 

do Twoich potrzeb.

W ciągu ostatnich lat 

wyszkoliliśmy kilkadziesiąt osób 

z zakresu specjalistycznego serwisu

amortyzatorów oraz szeroko pojętej

mechaniki rowerowej.

Część to szkolenia otwarte - warsztaty.

 

 Inne, to zamknięte szkolenia 

w naszej siedzibie

lub zamawiającej je firmy.

Zapytaj o ofertę dedykowaną



Jesteśmy dystrybutorem marki



Sprzęt przyjęty do naszego serwisu jest dokładnie sprawdzany, 

a wyeksploatowane elementy wymieniane są na nowe. 

Serwis wykonujemy według określonych procedur zalecanych przez producenta.  



Znamy

każdy 

detal 

Twojego

roweru



SMART TV

It's important when

designing using a

responsive web design

that the desktop

experience isn't degraded

SMARTWATCH

This is a mobile device

with a touchscreen

display, designed to be

worn on the wrist. It is

portable and wearable.

CONSOLE

They are played on a

device specially made for

game play called a video

game console. The player

uses a controller.

SMART TV

It's important when

designing using a

responsive web design

that the desktop

experience isn't degraded

SMART TV

It's important when

designing using a

responsive web design

that the desktop

experience isn't degraded

Każdy serwisowany sprzęt

traktujemy jednostkowo, 

z naszym pełnym osobistym

zaangażowaniem, kładąc

przy tym szczególny nacisk

na dostosowanie sprzętu

do Twojego indywidualnego

stylu jazdy. Wierzymy, że

najlepszym wyznacznikiem

standardu naszych usług jest

stale rosnąca liczba

zadowolonych klientów

w kraju, jak i za granicą.

PROFESJONALIZM

SMART TV

It's important when

designing using a

responsive web design

that the desktop

experience isn't degraded

Pracujemy dla Ciebie według

najwyższych standardów

jakości, wykorzystując

najlepsze rozwiązania.

Zdajemy sobie sprawę jak

ważny jest dla Ciebie Twój

sprzęt, dlatego też, poza

tradycyjnymi formami

kontaktu, udostępniamy 

Ci również elektroniczną

platformę, dzięki której

możesz na bieżąco śledzić

stan naprawy. 

FACHOWA OBSŁUGAPARK MASZYNOWY

Nasz warsztat wyposażony

jest w najlepsze narzędzia,

m.in.: Park Tool, SATA Tool,

Fox Racing Shox, Rock Shox,

Marzocchi, Manitou,

Cannondale. Projektujemy 

i wykonujemy sami

narzędzia, które są nam

potrzebne. Stosujemy 

najwyższej jakości oleje,

smary i podzespoły, by

utrzymać Twój sprzęt

w najlepszej formie!



NAPRAWIONYCH   AMORTYZATORÓW

PONAD

8000



Z naszych usług korzystają 

 - entuzjaści jazdy rekreacyjnej, 

- fani sportów wyczynowych, 

j- zawodowcy.

Dostrajamy 

sprzęt

do Twoich 

potrzeb



PRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI

Z naszych usług korzystają zarówno entuzjaści jazdy rekreacyjnej, fani sportów
wyczynowych, jak i zawodowcy.  Współpraca z zawodnikami wymaga znajomości

najnowszych rozwiązań, technologii.

 Dzięki temu doświadczeniu, dokładnie wiemy jak sprostać Twoim oczekiwaniom. 

Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie!

Dotychczas mieliśmy przyjemność współpracować z:

Volkswagen Samochody Dostawcze
MTB Team

JBG2 CryoSpace CST 7R MTB Team



Hurom Sławno Accent Team Anna Sadowska -Sukces zaczyna
się w głowie

Katarzyna Solus- Miśkowicz

Dawid Godziek Szymon Godziek Bartosz Giemza



Paweł Bernas Jan "Elvis" Kiliński Michał Śliwa

Arkadiusz Perin i ABC TeamSonia Skrzypnik Dorota Juranek (Mamba on bike)



Patrycja Świerczyńska Natalia Staniewicz Mateusz "Mozartt" Domagała



Spider Sports to lubiane miejsce wśród
entuzjastów dwukołowców. 

Sprawdź co piszą o nas w mediach



NAPISALI  O  NAS

 

Jak wykona� serwis Fox RP23
 (Grudzień, 2015)

https://www.youtube.com/watch?v=9f5jAnS6qpY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ustawienie zawieszenia bez tajemnic – wywiad
z ekipą Spider Suspensions
(Styczeń, 2018)

https://www.redbull.com/pl-pl/wywiad-spider-suspensions-rowerowe-zawieszenia-bez-

tajemnic
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 kroków do rowerowego ZEN – prawidłowe
ustawienie zawieszenia w rowerze
(Czerwiec, 2018)

https://mambaonbike.pl/ustawienie-zawieszenia-w-rowerze/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katarzyna Solus – Miśkowicz i jej współpraca 

z Spider Suspensions
(Sierpień, 2018)

https://velonews.pl/posts/5865-katarzyna-solus-miskowicz-i-jej-wspolpraca-z-spider-
suspensions
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  



Spider Suspensions – serwis z pasją
(Listopad, 2018)
https://43ride.com/people/2018/spider-suspensions-serwis-z-pasja/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katarzyna Solus Miśkowicz (KSM Trek Racing): 

“jestem perfekcjonistką oraz indywidualistką”
 (Czerwiec, 2019)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocza wizyta w Spider Suspension w Rudzie
Śląskiej!
 (Grudzień, 2019)

https://magazynbike.pl/2019/12/19/robocza-wizyta-w-spider-suspension-w-rudzie-slaskiej/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Black Friday w Spajderze
(Marzec/Kwiecień, 2020)



NAPISALI  O  NAS



Kontakt

Spider Sports

ul. 1 Maja 251/1, 

41-710 Ruda Śląska

www.spidersports.pl

biuro@spidersports.pl

tel. 513 323 323

Zadbaj o swój sprzęt i ciesz się jazdą! 


