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Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Motocykle Wińscy, Salon i Serwis, Olsztyn ul. Kętrzyńskiego 8, tel. (89) 512 42 93

Motocykle Wińscy - Salon i serwis
Witam Państwa.
Cieszymy się, że biorą Państwo udział w promocji „Karta Motocyklisty” zorganizowanej przez naszą firmę.
Dokładamy wszelkich starań by przebieg oraz wszelkie korzyści płynące w kierunku uczestników spełniły
Państwa oczekiwania.
Serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów oraz setek punktów zgromadzonych na karcie.
A w okresie świątecznym wygrania nagrody głównej.
Życzy obsługa i zarząd.
PPHU Wińska Danuta
Salon i Serwis, Olsztyn, ul. Kętrzyńskiego 8,
Siedziba firmy Klebark Wielki 14, 10-687 Olsztyn
Tel. stacjonarny 1.: (089) 512 42 93
Tel. stacjonarny 2.: (089) 512 42 28
Tel. kom.: 0 604 259 149
E-mail.: motory.winscy@wp.pl

Środek do czyszczenia motocykli
Total Reiniger

Uniwersalny środek do czyszczenia i pielęgnacji całego motocykla. Z łatwością
usuwa nawet silne zabrudzenia motocykla, oraz kłopotliwe osady takie jak
rozpryskany smar łańcuchowy. Środek nie zawiera kwasów oraz nie powoduje
korozji.

30 pkt!

Świeca zapłonowa NGK C7HSA

Świeca do skuterów i motorowerów 4T

41pkt!

Świeca zapłonowa NGK D8EA
Świeca motocyklowa.

50 pkt!

Kominiarka standard

Rozmiar – uniwersalny, materiał - 100% bawełna, kolor - czarny.

54 pkt!

Żarówka Philips BA20D
Extra Duty 12V 35/35W

Żarówka przednia reﬂektorowa, dwuwłóknowa, wzmocniona, odporniejsza na
wibracje podczas jazdy.

97 pkt!

Ładowarka akumulatorowa 12V

Mini ładowarka H12V1A do akumulatorów bezobsługowych AGM i GEL 12V
od 2,5Ah do 20Ah.

116 pkt!

Środek do czyszczenia kasków

Usuwa z łatwością wszelkie zabrudzenia z powierzchni jak i wnętrz kasku.
Skutecznie likwiduje nieprzyjemne zapachy, nie maskuje ich, zapewnia świeżość
na dłużej.

130pkt!

Olej Liqui Moly 4T 10W40

Zapewnia właściwe smarowanie i redukuje zużycie, utzrymuje silnik w czystości
i zapobiega ślizganiu się sprzęgła. Spełnia wymagania JASO MA-2, API SL.

143 pkt!

Smar do łańcucha S100

Smar do wszystkich typów łańcuchów rolkowych. Nowa formuła zapewnia
skuteczną ochronę elementów układu przeniesienia napędu, optymalne
smarowanie w temperaturze od 30 do 110°C. Zawiera skuteczne inhibitory korozji
oraz ekstra lepkie dodatki zapobiegające wyrzucaniu smaru pod wpływem siły
odśrodkowej. Smar osadza się i zastyga w krótkim czasie.

150 pkt!

Kominiarka BodyDry

Profesjonalna kominiarka termoaktywna wykonana w technologii
bikomponentowej. Zróżnicowana higroskopijność poszczególnych warstw
utrzymuje ciało w suchym mikroklimacie i zabezpiecza przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi. Zminimalizowana ilość szwów i doskonała
elastyczność podnosi komfort użytkowania, a zawarte w włóknie elementy jonów
srebra zapewniają trwałą antybakteryjność.

150 pkt!

Olej Liqui Moly Racing 2T

Półsyntetyczny olej silnikowy dla dwusuwowych silników motocyklowych, z
mieszanym i odrębnym systemem smarowania. Posiada doskonałe właściwości
smarujące. Spełnia wymagania API TC; JASO FC.

153 pkt!

Plandeka Premium S

Plandeka wykonana ze specjalnego, odpornego na rozerwanie i wodoodpornego
polyestru. Kolor: ciemnoniebieski + srebrny, szyta wywietrzniki, możliwośc
dodatkowego zaczepienia, rozmiar: dostosowany do przykrycia skutera,dodatkowa
saszetka do zapakowania.

163 pkt!

Kombinezon przeciwdeszczowy
Retbike
Kombinezon przeciwdeszczowy jednoczęściowy, tkanina: Gumowane PCV,
kieszenie zewnętrzne: 1 sucha, zapięcie: suwak, rzep.

163 pkt!

Impregnat do odzieży tekstylnej S100

Produkt służący do impregnowania odzieży skórzanej i tekstylnej. Zapewnia
stabilną ochronę przez przemakaniem ,chroni przed chłodem. Zachowuje
właściwości regulacyjne membran klimatycznych.Długotrwałe działanie oraz
ochrona przed promieniami UV. Zastosowanie : odzież, buty, torby i plecaki,
namioty.

153 pkt!

Kołnierz neoprenowy Retbike

Anatomicznie profilowany, nieprzewiewny, ocieplający z wysoką neoprenową
stójką, częściowo wodoodporny, zapinany na suwak kryty wewnętrzną plisą,
wierzchnia tkanina nieprzewiewna, oddychająca, wodoodporna – membranowa,
nopren, polar

196 pkt!

Plandeka motocyklowa
Premium M-L
Plandeka wykonana ze specjalnego, odpornego na rozerwanie i wodoodpornego
polyestru, kolor: ciemnoniebieski + srebrny, szyta wywietrzniki, możliwość
dodatkowego zaczepienia, rozmiar: dostosowany do przykrycia motocykla o
średniej pojemności, dodatkowa saszetka do zapakowania.

196 pkt!

Ładowarka motocyklowa 4-7Ah

Automatyczna ładowarka motocyklowa

196 pkt!

Akumulator żelowy
Outdo YTX4L-BS
Wymiary 113x70x85

216 pkt!

Plandeka Premium XL-XXL

Plandeka wykonana ze specjalnego, odpornego na rozerwanie i wodoodpornego
polyestru, kolor: ciemnoniebieski + srebrny, szyta, wywietrzniki, możliwośc
dodatkowego zaczepienia, rozmiar: dostosowany do przykrycia motocykla o
dużej pojemności, dodatkowa saszetka do zapakowania

216 pkt!

Kalesony BodyDry

Zaawansowana technologia oparta na „mapie ciała”, odzież bardzo lekka
(niewyczuwalna dla ciała), idealne przylega, dzianina bi-komponentowa
(utrzymuje skórę suchą ,nawet w trakcie silnego pocenia się), bezuciskowe
ściągacze, brak bocznych szwów, nici X-silver z jonami srebra, schnie co najmniej
2x szybciej

283 pkt!

Koszulka BodyDry

Zaawansowana technologia oparta na „mapie ciała”, odzież bardzo lekka
(niewyczuwalna dla ciała), idealne przylega, dzianina bi-komponentowa
(utrzymuje skórę suchą ,nawet w trakcie silnego pocenia się), bezuciskowe
ściągacze, brak bocznych szwów, nici X-silver z jonami srebra, schnie co najmniej
2x szybciej

283 pkt!

Akumulator żelowy
Outdo YTX5L-BS
Wymiary 113x70x105

283 pkt!

Kufer 37,5*36*25,5 cm

Kufer z płytą umożliwiającą szybki montaż i demontaż

296 pkt!

Akumulator żelowy
Outdo 12N5L-BS
Wymiary 122X63X140

296pkt!

Akumulator żelowy
Outdo YTX7A-BS
Wymiary150x87x93

330 pkt!

Ładowarka do akumulatorów
motocyklowych 12V 2-90 Ah
Automatyczna ładowarka motocyklowo samochodowa

416 pkt!

Kask LS2 Roket II

Powłoka kasku wykonana w technologii thermoplastic technology , szyba
dopasowana, zgrana z resztą kasku, łatwo otwierana, posiada anti-scratch
wykonana z polycarbonatu 3D, wygodne wnętrze sprawia miłe wrażenie, kask
zapinany na szybkozłącza , posiada certyfikaty ISO9001:2000 oraz ACER22-05,
E13,waga: 1300g.

399 pkt!

Rękawice skórzane Ozone Hill

Skóra bydlęca, piankowe ochraniacze kostek palców, podwójna warstwa skóry
w miejscach szczególnie narażonych na przetarcie, wzmocnienia z odpornego na
wycieranie materiału w miejscu styku rękawicy z manetką, zapięcie regulowane
paskiem z rzepem.

463 pkt!

Kufer SHAD 2600

Pojemność ok. 26 L, wymiary: 282x400x405 mm, wykonany jest z wysoko
wytrzymałego tworzywa odpornego na uszkodzenia, w standardzie znajduje się
centralna podstawa adaptacyjna umożliwiająca błyskawiczny montaż i demontaż
kufra, wyposażony jest w zamknięcie na zamek, w komplecie dwa kluczyki.

496 pkt!

Olej Motul 5100 ester
10W40 4T 4L
Olej do silników czterosuwowych, technologia wzbogaconych estrów, spełnia
wymagania API SG/SH/SJ/SL, JASO MA

553 pkt!

Kask LS2 FF350.1 singli mono

Szyba z systemem zapobiegającym samoczynnemu otwarciu i powłoką ANTIUV, odporna na zarysowania dzięki zastosowaniu polycarbonate 3D shield,
system wlotów powietrza zapewniający znakomitą wentylację, komfortowe
zapinanie, kask posiada certyfikat ECE 22.05, waga kasku: 1550g.

627 pkt!

Kufer SHAD 2900

Pojemność ok. 29 L, wymiary: 380x400x30 mm, wykonany jest z wysoko
wytrzymałego tworzywa odpornego na uszkodzenia, w standardzie znajduje się
centralna podstawa adaptacyjna umożliwiająca błyskawiczny montaż i demontaż
kufra, wyposażony jest w zamknięcie na zamek, w komplecie dwa kluczyki.

596 pkt!

Kurtka tekstylna Retbike Super

Tkanina zasadnicza: Heavypolyester, membrana: Tuffetex, ochraniacze: barki,
łokcie, plecy; elementy odblaskowe: ramiona; regulacja obwodu: pas; kieszenie
wewnętrzne: 1 sucha; kieszenie zewnętrzne: 2; zapięcie: rzep, suwak, napy i
napa przy szyi; możliwość dopięcia spodni.

746 pkt!

Buty motocyklowe Retbike Route

Wysokiej jakości syntetyczna skóra, wodoodporna membrana HIPORA, wnętrze z
materiału chłonnego, zapewniającego komfort w wysokiej temperaturze, wstawki
elastyczne na zgięciach, wzmocnienia w okolicach palców ułatwiające zmianę
biegów, solidna antypoślizgowa i absorbująca wibracje podeszwa, wzmocnienia
chroniące kostkę, odblask, zapinane po wewnętrznej stronie na zamek z klapką
zapinaną na rzep.

933 pkt!

Kask Nitro 992FF Dynamo
Wht/Gun
1163 pkt!

Atestowana skorupa wykonana z mieszaniny tworzyw sztucznych, zapewniająca
-maksymalną ochronę głowy, wnętrze z chłonnego materiału zapewniającego
absorpcję wilgoci oraz doprowadzanie świeżego powietrza do skóry twarzy,
szyba odporna na zarysowania, mechanizm umożliwiający szybki demontaż
i montaż szyby, regulowany układ wentylacji zapewniający chłodzenie górnej
części głowy, oraz nawiew na szybę, deﬂektor na nos – ograniczający parowanie
szyby, zapięcie na zatrzask, waga 1450g.

Kurtka Retbike Target czarna

Tkanina zasadnicza: Heavypolyester, membrana: Tuffetex, podszewka: siatka,
ocieplacz: wypinany, otwory wentylacyjne: 5, ochraniacze: CE (barki, łokcie,
plecy), elementy rozciągliwe: pod pachami, ramiona, regulacja obwodu: w pasie,
kieszenie wewnętrzne: 3 w tym jedna w podpince, kieszenie zewnętrzne: 2,
zapięcie: suwak
możliwość dopięcia spodni

1166 pkt!

Spodnie Retbike Comfort

Tkanina zasadnicza – propolyester, membrana Biotex – wypinana, podszewka
siatka, ocieplacz wypinany, otwory wentylacyjne 2, ochraniacze kolana, biodra,
elementy odblaskowe nogawka – udo, elementy rozciągliwe nad kolanem,
nerki, talia, regulacja obwodu w pasie, kieszenie zew. 2, zapięcie suwak, rzep,
możliwość dopięcia kurtki, antypoślizg.

1763 pkt!

Kurtka Retbike Voyage czarna

Tkanina zasadnicza – propolyester, membrana Biotex – wypinana, podszewka
siatka, ocieplacz wypinany, otwory wentylacyjne 5, ochraniacze CE (barki,
łokcie, plecy), elementy odblaskowe klatka, barki, plecy, elementy rozciągliwe
prawy i lewy bok, regulacja obwodu pas, rękawy, ściągacze uszczelniające krok, boki na dole, kieszenie wew. 2 w tym jedna w membranie, kieszenie zew. 2
górne (suche) + 2 dolne + tylna kieszeń, zapięcie suwaki, rzepy, napy, możliwość
dopięcia spodni, odpinany kołnierz.

2096 pkt!

Motocykle Wińscy, Salon i Serwis, Olsztyn ul. Kętrzyńskiego 8, tel. (89) 512 42 93
www.motocyklewinscy.pl

