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Arek Bike Center jest w branży profesjonalnego projektowania 
i budowania tras rowerowych najbardziej doświadczoną firmą     
w Polsce. 

Od 14 lat zdobywamy doświadczenie tworząc tory, bike parki, 
trasy i ścieżki rowerowe o różnej specyfice.

Współpracujemy z szerokim gronem odbiorców, począwszy 
od firm prywatnych i państwowych, poprzez ośrodki sportowe           
i miasta, aż po gwiazdy sportu. 

Specjalizujemy się w budowie tras typu:
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easy
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Do tej pory zbudowaliśmy ponad 65  tras o różnej charakterystyce. 
Posiadamy na swoim koncie realizacje wielu polskich bike parków,
tars oraz torów:

Pump Track Czarny Groń Rzyki

Tor Mistrzostw Świata Motocross Super Enduro

72 km singeltracków Pasmo rowerowe Olbrzymy

Pump Track Zabrze

Bielszowice Trails Ruda Śląska 

Bike Park Czarna Góra

Pump Track Kasina Wielka

Bike Park Kasina Wielka

2019

2020

2019

2019

2019

2018

2016-2018

2018-2020

NASZE
DOŚWIADCZENIE
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Trasy Pucharu Polski Downhill

Pump Track Bielsko-Biała

Bike Park Góra Żar

Bike Park Wisła Stożek

Trasa XC Mistrza Świata XCO Junior Piotra Brzózki

Trasy Mistrzostw Europy Downhill 

Pierwsza część trasy Twister Enduro Trials Bielsko-Biała

Trasa XC Vice Mistrzyni Olimpijskiej Mai Włoszczowskiej

Trasa XC Pucharu Europy XCO C1 w Ustroniu JBG-2 MTB Race

2015

2011

2012-2016

2006-2016

2008-2016

2016-2018

2016

2015-2016

2012-2014
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Konstruowane przez nas trasy są w 100% naturalne, wykonane z zasobów 
ekologicznych wg wytycznych IMBA, bardzo dobrze zabezpieczone przed 
wpływem warunków pogodowych. 

Oferujemy profesjonalizm w zakresie projektowania i budowy tras, a także 
terminowość i rzetelność. Jesteśmy również elastyczni cenowo – dopasowujemy 
ofertę indywidualnie do wymagań i możliwości każdego Klienta.

100%
naturalnie

Odporność
na warunki 

atmosferyczne

Projektowanie
i budowa

Terminowość
i rzetelność

Elastyczność
cenowa

NASZA OFERTA
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Dysponujemy bardzo szerokim i profesjonalnym zapleczem sprzętowym, 
umożliwiającym  nam maksymalnie wydajną pracę, realizując duże inwestycje 
w krótkim czasie. 

Dzięki doświadczeniu naszych pracowników, którzy są w większości aktywnymi 
rowerzystami, nasze trasy są dopracowane w najdrobniejszych szczegółach.

W naszym zapleczu znajdują się również wozidła samozaładowcze oraz ubijarki.

PARK
MASZYNOWY

Koparki: 
Takeuchi TB 225
Takeuchi TB 240

Quad 4x4: 
Can-Am Traxter 

1000 XT

Quad 6x6: 
Can-Am Outlander 

1000 PRO

Wozidło 6T Przyczepa ATV 
1420 kg
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Podczas kilkunastu lat naszej działalności zdobyliśmy zaufanie wielu sportowców  
reprezentujących światowy poziom kolorastwa górskiego. Jednym z nich jest 
Maja Włoszczowska, Mistrzyni Świata i dwukrotna Vice Mistrzyni Olimpijska XCO 
– zbudowaliśmy dla niej trasę, na której organizuje zawody sygnowane własnym 
nazwiskiem.

Stworzyliśmy również trasę XCO o przeznaczeniu szkoleniowym dla sportowców 
korzystających z usług hotelu Podium w Wiśle, należącego do Mistrza Świata XCO 
Piotra Brzózki.

Wykonane przez nas trasy służyły pod zawody rangi Pucharu Polski, Mistrzostw 
Polski DH, Mistrzostw Europy DH, Zawodów XCO rangi UCI C1, zawody Downhill rangi 
UCI C1, a więc spełniają wszystkie europejskie wymogi jeśli chodzi o profesjonalną 
organizację zawodów kolarskich. 

BUDUJEMY ZAUFANIE
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W roku 2019 podjęliśmy się rozbudowy bike parku na zboczach Czarnej 
Góry w Siennej. Efektem jest Bike Park Czarna Góra oferujący aktualnie                              
12 tras o zróżnicowanym stopniu trudności. Powstał też ogródek Skill Arena 
z 5 zróżnicowanymi liniami przejazdu, służący do poprawy umiejętności 
technicznych na rowerze.

NAJNOWSZE
REALIZACJE
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Rok 2019 jest również przełomowy ze względu na to, że nasza firma została wybrana jako 
jedyna wykonująca tor na Mistrzostwa Świata Superenduro. W roku 2020 obsługiwać 
będziemy 2 takie imprezy.
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Końcówka roku 2019 postawiła przed nami kolejne wyzwanie. 
Inwestycja miasta Ruda Śląska w formule zaprojektuj i wybuduj mini bike parku 
na terenie Parku Strzelnica. Rewitalizacja okazała się dużym sukcesem i cieszy 
sie sporą frekwencją rowerzystów.

TO NIE 
WSZYSTKO...
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W lipcu roku 2019 rozpoczęliśmy budowę, a w 2019 roku otworzyliśmy ponad 70 km sieć ścieżek 
rowerowych typu singeltrack na terenach miasta Jelenia Góra i gmin ościennych Podgórzyn, 
Piechowice. Czas przeznaczony na wykonanie zlecenia był ekstremalnie krótki, wynosił zaledwie       
8 miesięcy. Zarządzanie oraz utrzymanie tras w dobrej kondycji gminy również przekazały nam.
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Założyciel i właściciel firmy Arek Bike Center, jest           
jednym z najbardziej doświadczonych polskich zawod-
ników kolarstwa grawitacyjnego. Od lat z powodze-
niem bierze udział w zawodach DH i Enduro w Polsce  
i na świecie. Jest Mistrzem Polski Enduro 2015 oraz wie-
lokrotnym medalistą Mistrzostw Polski DH. Jest także 
trenerem i selekcjonerem polskiej Kadry Narodowej 
DH. Uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de 
Janeiro w 2016 r. jako jeden z trenerów Kadry Narodo-
wej XCO (srebrny medal Mai Włoszczowskiej). 

Również w obecnym sezonie współpracuje z polską 
Kadrą XCO. Jako zawodnik i właściciel teamu rowe-
rowego ABC Team z powodzeniem współpracuje 
z wieloma markami branży rowerowej i sportowej. 
Ogromnie różnorodne i bogate doświadczenia zdo-
byte przez wiele lat aktywnego uczestnictwa w ko-
larskim świecie umożliwiają mu jak najlepsze dosto-
sowanie się do potrzeb każdego Klienta i sprostanie 
najtrudniejszym wyzwaniom – zarówno w dziedzinie 
projektowania       i wykonywania tras rowerowych, jak 
i w kwestii ich promocji.

ARKADIUSZ
PERIN





ul. Lipowa 59
 43-450 Ustroń

 +48 509 781 123
 +48 512 839 742

 info@arekbikecenter.com

www.arekbikecenter.com


