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Koloběžka,
to je rytmus,
který milujem:



Odraz, popojet,
odraz, popojet



Hop, šššššš, hop, šššššš. 
A tak pořád dokola. 
Do práce, na výlet, za 
prvenstvím, za zážitky.



Jsme taky tak 
trochu blázni. 
Jdeme vlastní 
cestou.



Rovně a poctivě.
Už více než 40 let. 



Vlastní cestou znamená 
především jinudy. 
Jinak. Po svém. 
Bez ohledu na ostatní.





Na kvalitu dbáme 
od prvního 
momentu.
A je to poznat.













Konstrukce
Ocelový rám

Kola
Profi Novatec

P: 20" + Z: 20"Alu 32

dvoustěnný ráfek, P+Z

Brzdy
čelisti Shimano 4000

brzdové páky Shimano 4000

O koloběžce
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi.





Koloběžka, to je cesta:



Odrazit se, popojet, odrazit, popojet



Odrazit se, popojet, odrazit, popojet



LOGOTYP



Nepotřebujeme 
mít „drsné“ logo

Nepotřebujeme 
být jako ostatní.

Děláme věci přímočaře. 
Jednoduše. Srdcem.

Protože naše koloběžky
mluví za nás.

Proto se neřídíme tím, 
jak „to ostatní kreslí“

Proto i logo je takové



LOGOTYP

Výrazně horizontální kompozice skvěle řeší nedostatek 
místa na samotných koloběžkách

Výrazná typografie koresponduje se sebevědomou firmou

Jednoznačně (ale ne prvoplánově) zachycuje jakousi esenci koloběhu 
a nezapadá v záplavě jiných logotypů v „jednostopém“ odvětví.



BAREVNOST

Vizuální styl je jednoduchý, 
černobílý, barvu dodávají 
výrazné koloběžky.

... atd



OZNAČENÍ MODELŮ













mibo
family
společně na cestě



SAMOLEPKA AUTO

kolo-------- běžec
kolo-------- brndič
kolo-------- běžník
kolo-------- bourák

Samolepky, 
které si
každý
přizpůsobí?





Společně ----------------------------- dojedeme
            nejdál



Dotankuj------------------------------------ a makej dál!
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To je vše ---------- 
------- vyrazíme?




