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To hulajnoga o największych kółkach spośród propozycji Meteora. 
Solidny podest udźwignie użytkownika o masie do 100 kg. 
Długi, regulowany drążek kierowniczy pozwala na komfortową 
jazdę osobom o wzroście do 1,80 m.
It’s the biggest-wheel scooter in our range. Solid platform is able 
to carry 100 kgs person. Steering wheel is long and adjustable 
so it can be comfortably used by person of 1.80 m height.

Materiał: aluminium, kółka PU, łożyska ABEC-7
Material: aluminum, PU wheels, ABEC-7 bearings

Hulajnoga miejska
Urban scooter
Meteor CITY

dostępne kolory
available colours

23073
23074
23075
22800
23097

Kółka:  2x200 mm
Wheels: 2x200 mm

Scooters
Hulajnogi

Materiał: aluminium, kółka PU, łożyska ABEC-7
Material: aluminum, PU wheels, ABEC-7 bearings

Hulajnoga miejska
Urban scooter
Meteor RACER

dostępne kolory
available colours

23069
23070
23071
23072

Ta hulajnoga to szybki i ekologiczny pojazd. Jest łatwa w obsłudze, 
składa się w mgnieniu oka. Przednie koło jest amortyzowane dzięki czemu 
jazda po miejskich chodnikach jest przyjemna i komfortowa.
This scooter is fast and eco-friendly vehicle. It’s easy to handle and quick-foldable. 
Thanks to front wheel, ride on urban sidewalks is enjoyable and comfortable.

Kółka:  2x145 mm
Wheels: 2x145 mm

AluminumAluminum

AluminumAluminum
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Hulajnoga na pompowanych kołach to rewelacyjna 
propozycja Meteora, która miękko pokonuje 
nierówności i znakomicie je amortyzuje.
Dzięki pompowanym kołom jazda na tej dużej 
hulajnodze jest bardzo komfortowa i cicha, można 
na niej jeździć zarówno po betonie jak i po ziemi.
A kick scooter with pumped wheels is another 
amazing Meteor design, which rides smoothly 
on any bumps on the road and perfectly absorbs 
the shock.
Thanks to the air-fi lled wheels, riding becomes 
comfortable and quiet. The big scooter can be 
used both on concrete and on ground surface.

Znakomite, duże, pompowane koła i mniejszy podest. 
To propozycja nieco lżejszej hulajnogi do jazdy 
po zróżnicowanym terenie. 
Nie straszna jej kostka brukowa czy żwir.
Pompując koła do różnej twardości regulujemy 
jednocześnie stopień amortyzacji nierówności podłoża.
Superb large pumped wheels and a smaller platform. 
This is a bit lighter scooter which can be used on uneven 
terrain. It works very well both on cobblestone 
and on gravel.
By pumping the wheels to various levels 
of hardness, you can regulate the level 
of shock absorbing.

Materiał: aluminium, kółka PU, łożyska ABEC-7
Material: aluminum, PU wheels, ABEC-7 bearings

Materiał: aluminium, kółka PU, łożyska ABEC-7
Material: aluminum, PU wheels, ABEC-7 bearings

Hulajnoga miejska
Urban scooter
Meteor CITY AIR

Hulajnoga miejska
Urban scooter
Meteor CRUISER

dostępne kolory
available colours

dostępne kolory
available colours

23067

23086

Kółka:  2x200 mm
Wheels: 2x200 mm

Kółka:  2x200 mm
Wheels: 2x200 mm

airair
PNEUMATIC

WHEELS

airair
PNEUMATIC

WHEELS

AluminumAluminum
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Materiał: stal i aluminium, kółka PU, łożyska ABEC-7
Material: steel and aluminum, PU wheels, ABEC-7 bearings

Materiał: aluminium, kółka PU, łożyska ABEC-7
Material: aluminum, PU wheels, ABEC-7 bearings

Hulajnoga miejska
Urban scooter
Meteor URBAN CAKE & JUNGLE

Hulajnoga miejska
Urban scooter
Meteor LONDON

dostępne kolory
available colours

23098 Jungle
23099 Cake

dostępne kolory
available colours

23089

To najlżejsza hulajnoga spośród oferowanych o dużych kołach. 
Waży zaledwie 3,5 kg i jest stworzona dla dużych prędkości.
Znakomita frajda do zabawy na świeżym powietrzu - zapewniona.
This is the lightest big-wheeled scooter available. 
It weighs only 3.5 kg and is perfect for fast riding.
Great fun in the fresh air – guaranteed!

Kółka:  2x200 mm
Wheels: 2x200 mm

Kółka:  230 i 180 mm
Wheels: 230 i 180 mm

AluminumAluminum

Model LONDON to nowość w ofercie meteora. 
Regulowana wysokość kierownicy aż do 93 cm sprawia, 
że z hulajnogi mogą korzystać osoby o różnym wieku i wzroście. 
Aluminiowa konstrukcja jest niezwykle odporna na uszkodzenia, 
a zarazem niezwykle lekka - cała hulajnoga waży niewiele ponad 4 kg.
Wyjątkowo duże koła z odlewanego PU (przód Ø 230 mm, tył 
Ø 180 mm) są wyposażone w chromowane łożyska kulkowe 
ABEC7. 
Transport sprzętu jest dodatkowo ułatwiony przez prosty 
system składania i dołączony pasek do przenoszenia 
hulajnogi na ramieniu.

The LONDON model is a novelty in Meteor’s offer. As the height 
of the handlebar can be regulated up to 93 cm, the scooter can 
be used by people of different ages and heights. The aluminium 
construction is extremely resistant to damage and, at the same 
time, very light - the scooter weighs a little more than 4 kg.
The exceptionally big wheels made of polyurethane (front Ø 
230 mm, rear Ø 180 mm) are equipped with ABEC7 chrome ball 
bearings. 
The transport of the vehicle is very easy thanks to the simple 
assembling system and the additional belt for carrying the scooter 
on your arm.
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Materiał: stal i aluminium, kółka PU, łożyska ABEC-7
Material: steel and aluminum, PU wheels, ABEC-7 bearings

Hulajnoga wyczynowa
Stunt scooter
Meteor FREE

dostępne kolory
available colours

23088
23087

Kółka:  100 mm
Wheels: 100 mm

CITY CITY air RACER CRUISER URBAN LONDON FREE

udźwig 100 kg 100 kg 75 kg 100 kg 90 kg 100 kg 100 kg

waga 5,5 kg 5,2 kg 3,9 kg 4,0 kg 3,5 kg 4,4 kg 3,5 kg

funkcja składania + + + + + + —

rozmiar kół 20 cm 20 cm 14,5 cm 20 cm 20 cm 23 + 18 cm 10 cm

skład materiału 100%  
aluminium

100%  
aluminium

100%  
aluminium

stal 
aluminium

stal 
aluminium

100%  
aluminium

stal 
aluminium

hamulec + + + + + + +

amortyzacja przód i tył przód i tył przód — — — —

regulacja wysokości max. 83 cm max. 83 cm max. 73 cm max. 83 cm max. 75 cm max. 93 cm —

pasek do transportu + + + + + + —

stopka podpierająca + + + + + + —

Zestawienie cech technicznych hulajnóg meteor
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dostępne kolory
available colours

22801
22802
22803
22804

Hulajnoga uczy dziecko utrzymania równowagi i balansowania ciałem. Pozwala malcom cieszyć się jazdą, która do 
tej pory była zarezerwowana dla starszych dzieci. Bardzo lekka konstrukcja pojazdu sprawia, że nawet małe dziecko 
swobodnie nią steruje. Przednie kółka są większe co ułatwia jazdę i pokonywanie niewielkich nierówności terenu, 
tylne jest nieco mniejsze i zaopatrzone w hamulec uruchamiany piętą.
This scooter is great to teach children balancing the body. It allows little ones to enjoy the ride, which was reserved 
for older children. Lightweight construction, double front wheel and a heel-brake makes this scooter easy to control and 
safe in use.

Materiał: kierownica aluminiowa, podest PP+Nylon, kółka PU
Material: aluminum handlebar, deck PP+Nylon, wheels PU

Materiał: kierownica aluminiowa, podest PP+Nylon, kółka PU
Material: aluminum handlebar, deck PP+Nylon, wheels PU

Hulajnoga trójkołowa dziecięca
Kids tri-scooter
Meteor THREE-WHEEL

Hulajnoga trójkołowa dziecięca, 
regulowana z siodełkiem
Adjustable kids tri-scooter with seat
Meteor THREE-WHEEL SHIFT PLUS

Kółka: przednie 120 mm, tylne 80 mm
Wheels: front 120 mm, rear 80 mm

Kółka: przednie 120 mm, tylne 80 mm
Wheels: front 120 mm, rear 80 mm

dostępne kolory
available colours

23076
23077
23078
23079

Three-wheel scooters
Hulajnogi trójkołowe
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Materiał: kierownica aluminiowa, podest PP+Nylon, kółka PU
Material: aluminum handlebar, deck PP+Nylon, wheels PU

Hulajnoga trójkołowa dziecięca regulowana
Adjustable kids tri-scooter
Meteor THREE-WHEEL SHIFT

Kółka: przednie 120 mm, tylne 80 mm
Wheels: front 120 mm, rear 80 mm

dostępne kolory
available colours

23093
23094
23095
23096

THREE-WHEEL THREE-WHEEL PLUS THREE-WHEEL SHIFT

udźwig 30 kg 30 kg 50 kg

waga 2,2 kg 2,3 kg 2,2 kg

rozmiar kół 120 mm i 80 mm 120 mm i 80 mm 120 mm i 80 mm

skład materiału aluminium, tworzywo PP, 
nylon

aluminium, tworzywo PP, 
nylon

aluminium, tworzywo PP, 
nylon

hamulec nożny na tylnym kole nożny na tylnym kole +

regulacja wysokości + + +

łożyska ABEC 7 ABEC 7 ABEC 7

wysokość 60 cm
(mierzona od podestu)

45 cm (O) 60 cm (T)
(mierzona od podestu)

regulowana co 6 cm do 70 cm
(mierzona od podestu)

Zestawienie cech technicznych hulajnóg trójkołowych meteor
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• przeznaczenie: jazda rekreacyjna i fi tnessowa
• system EPO (EASY PUT ON) - dodatkowe pętle ułatwiające 

zakładanie 
• PUSH & SLIDE - regulacja rozmiaru
• hamulec - ze specjalnego materiału, który nie zetrze się 

po kilku hamowaniach, dłużej zapewni skuteczną ochronę
• system zapięcia 3 w 1: pozwala na dokładne dopasowanie 

buta do stopy i utrzymanie dobrego usztywnienia
   łatwe - klasycznie sznurowany but wewnętrzny 

szybkie - dolny pas na rzep
bezpieczne - mocne zapięcie na klamrę zapobiegające kontuzji

• MULTI-AERATION - specjalnie skonstruowane otwory wentylacyjne
• zgodne z normą EN:13849
• for casual and amateur usage
• EPO (EASY PUT ON) system for putting on – additional nooses 

facilitating putting skates on
• brake – made of a special material that will not wear off after 

a few times of braking, provides a long-time effective protection
• 3-in-1 locking system: allows to fi t the shoe to the foot precisely 

and maintain a good stiffening
easy – classically laced liner
fast – bottom Velcro belt
secure – strong buckle fastening, 
locking leg and preventing injuries

• MULTI-AERATION – specially designed vents
• compliance with EN:13849 norm

Adjustable 
inline & ice skates
with replaceable runner

Skorupa: tworzywo syntetyczne
But wewnętrzny: materiały syntetyczne i tekstylne
Wyściółka: materiał tekstylny
Rolka: płoza aluminiowa, kółka kauczukowe
Łyżwa: płoza ze stali i tworzywa sztucznego
Wielkość kółek: XS-64mm, S-70mm, M-72mm, L-76mm
Twardość kółek: 82A
Łożyska: ABEC-7
Shoe: synthetic and textile
Lining: textile
Frame: steel frame, rubber wheels 
Skate: steel, plastic
Wheels sizes: XS-64mm, S-70mm, M-72mm, L-76mm
Wheel hardness: 82A
Bearings: ABEC-7

Łyżworolki regulowane
Adjustable inline & ice skates
Meteor FALCON

dostępne rozmiary
 available sizes

29-32
33-36
37-40
40-43

XS
S
M
L

23744
23745
23746
23747

system EASY PUT ON
pętle ułatwiające
zakładanie łyżworolki

Klamra QUICK-LOCK

PUSH & SLIDE
regulacja rozmiaru

Hamulec

Łączenie elementów
za pomocą szwów

Otwory
wentylacyjne

MULTI-AERATION

Łożyska ABEC-7 

aluminiowa płoza

Stalowa płoza

Łyzworolki regulowane
z wymienna płoza˛ ˛

·
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Meteor BREEZE

Łyżworolki regulowane
Adjustable inline & ice skates
Meteor MINT

dostępne rozmiary
 available sizes

29-32
33-36
37-40
40-43

XS
S
M
L

23732
23733
23734
23735

Skorupa: tworzywo syntetyczne
But wewnętrzny: materiały syntetyczne i tekstylne
Wyściółka: materiał tekstylny
Rolka: płoza aluminiowa, kółka kauczukowe
Łyżwa: płoza ze stali i tworzywa sztucznego
Wielkość kółek: XS-64mm, S-70mm, M-72mm, L-76mm
Twardość kółek: 82A
Łożyska: ABEC 7
Shoe: synthetic and textile
Lining: textile
Frame: steel frame, rubber wheels 
Skate: steel, plastic
Wheels sizes: XS-64mm, S-70mm, M-72mm, L-76mm
Wheel hardness: 82A
Bearings: ABEC 7

Meteor LOLLIPOP
dostępne rozmiary

 available sizes
29-32
33-36
37-40
40-43

XS
S
M
L

23736
23737
23738
23739

dostępne rozmiary
 available sizes

29-32
33-36
37-40
40-43

XS
S
M
L

23740
23741
23742
23743
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Adjustable inline skates
Rolki regulowane

10

Rolki regulowane
Adjustable inline skates
Meteor AREA

Rolki regulowane
Adjustable inline skates
Meteor DISTRICT

dostępne rozmiary
 available sizes

30-33
34-37
38-41

S
M
L

23410
23411
23412

dostępne rozmiary
 available sizes

30-33
34-37
38-41

S
M
L

23416
23417
23418

Skorupa: tworzywo syntetyczne
But wewnętrzny: materiały syntetyczne i tekstylne
Płoza rolki: plastik
Kółka: PU
Wielkość kółek: 64/70/72 mm
Twardość kółek: 82A
Łożyska: ABEC-7 carbon
Shoe: synthetic and textile
Frame: plastic 
Wheels: PU
Wheels sizes: 64/70/72 mm
Wheel hardness: 82A
Bearings: ABEC-7 carbon

Skorupa: tworzywo syntetyczne
But wewnętrzny: materiały syntetyczne i tekstylne
Płoza rolki: aluminium
Kółka: PU
Wielkość kółek: 64/70/72 mm
Twardość kółek: 82A
Łożyska: ABEC-7 carbon
Shoe: synthetic and textile
Frame: aluminum 
Wheels: PU
Wheels sizes: 64/70/72 mm
Wheel hardness: 82A
Bearings: ABEC-7 carbon

dostępne rozmiary
 available sizes

30-33
34-37
38-41

S
M
L

23413
23414
23415
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dostępne rozmiary
 available sizes

30-33
34-37
38-41

S
M
L

23419
23420
23421

dostępne rozmiary
 available sizes

30-33
34-37
38-41

S
M
L

23422
23423
23424

Rolki regulowane
Adjustable inline skates
Meteor VOICE
Skorupa: tworzywo syntetyczne
But wewnętrzny: materiały syntetyczne i tekstylne
Płoza rolki: aluminium
Kółka: PU
Wielkość kółek: 64/70/72 mm
Twardość kółek: 82A
Łożyska: ABEC-7 carbon
Shoe: synthetic and textile
Frame: aluminum 
Wheels: PU
Wheels sizes: 64/70/72 mm
Wheel hardness: 82A
Bearings: ABEC-7 carbon

Rolki regulowane
Adjustable inline skates
Meteor SKY
Skorupa: tworzywo syntetyczne
But wewnętrzny: materiały syntetyczne i tekstylne
Płoza rolki: aluminium
Kółka: PU
Wielkość kółek: 64/70/72 mm
Twardość kółek: 82A
Łożyska: ABEC-7 carbon
Shoe: synthetic and textile
Frame: aluminum 
Wheels: PU
Wheels sizes: 64/70/72 mm
Wheel hardness: 82A
Bearings: ABEC-7 carbon
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Rolki regulowane
Adjustable inline skates
Meteor xRIDE 100
Materiał: tworzywo sztuczne 
Płoza: aluminium
Kółka: PU 70/72/76 mm
Łożyska: ABEC-7
Material: syntetic material and plastic
Frame: aluminum
Wheels: PU 70/72/76 mm
Bearings: ABEC-7

Te rolki stworzone są do jazdy rekreacyjnej. Specjalna 
budowa pozwala na łatwą regulację rozmiaru, a dodatkowy 
zatrzask zapewnia zmianę tylko wtedy, gdy tego chcesz. 
Konstrukcja skorupy umożliwia ruch i zmianę pozycji stopy 
w trakcie jazdy, nie tracąc przy tym usztywnienia. 
Dzięki zastosowaniu połączenia płozy aluminiowej i łożysk 
ABEC-7 carbon, rolka jest lekka i wytrzymała, 
a jazda płynna i relaksująca.
Praktyczny i dobry przyrząd prezentujemy teraz w nowej 
kolorystyce. Stworzona specjalnie dla tych, którzy lubią się 
wyróżniać. Większy wybór rolek sprawia, że każdy znajdzie 
idealne dla siebie.

The skates designed for recreational skating. Special design allows for easy adjustment of the size 
and the additional latch allows to adjust it only when you want it. Shell design allows movement 
and change of the position of the foot while driving without losing the stiffening. 
With the use of a combination of aluminium skids and ABEC-7 carbon bearings, 
the skate is lightweight and durable, and the skating is smooth and relaxing.
Now we present practical and good instrument in new colours. 
Developed specifi cally for those who like to stand out. 
Larger choice of skates makes everyone fi nds something perfect.
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dostępne kolory
available colours

dostępne rozmiary
 available sizes

 S M L
31-34 35-38 39-42

 23563 23564 23565
 23560 23561 23562
 23566 23567 23568
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Rolki regulowane
Adjustable inline skates
Meteor SPRING

dostępne rozmiary
 available sizes

32-35
36-39
40-43

S
M
L

23597
23598
23599

Materiał: tworzywo sztuczne 
Płoza: aluminium
Kółka: PU 72/76/80 mm
Łożyska: ABEC-7
Material: syntetic material and plastic
Frame: aluminum
Wheels: PU 72/76/80 mm
Bearings: ABEC-7

Rolki regulowane
Adjustable inline skates
Meteor HERO

dostępne rozmiary
 available sizes

32-35
36-39
40-43

S
M
L

23591
23592
23593

Materiał: tworzywo sztuczne 
Płoza: aluminium
Kółka: PU 72/76/80 mm
Łożyska: ABEC-7
Material: syntetic material and plastic
Frame: aluminum
Wheels: PU 72/76/80 mm
Bearings: ABEC-7
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Rolki
Inline skates
Meteor HIVE

Rolki
Inline skates
Meteor ELO

Materiał: tworzywo sztuczne 
Płoza: aluminium
Kółka: PU 84 mm
Łożyska: ABEC-7 chrome
Material: syntetic material and plastic
Frame: aluminum
Wheels: PU 84 mm
Bearings: ABEC-7 chrome

Ten model polecamy panom, chcącym zrelaksować się po ciężkim dniu, 
odpocząć od pracy umysłowej lub po prostu zorganizować ciekawie czas dla dzieci i dać przykład, jak przyjemna może być aktywność fi zyczna. 
Rolki HIVE zaprojektowane są tak, by jazda na nich była praktyczna, komfortowa i bezpieczna. Mocna konstrukcja oparta na łożyskach ABEC-7 chrome sprawia, 
że rolki są bardziej stabilne, wytrzymałe i odporne nawet na duże obciążenia. Dodatkowo skorupa umożliwia ruch stopy. Kolorystyka rolek jest stonowana także 
będzie pasować każdemu.
We recommend this model to men who want to relax after a busy day, take a break from intellectual work or simply arrange time for the kids in an interesting way 
and give them an example of how enjoyable physical activity can be. HIVE skates are designed for practical, comfortable and safe skating. Robust construction 
based on ABEC-7 chrome bearings makes the skates more stable, durable and resistant even at high loads. In addition, the shell allows the movement of the foot. 
Colours of the skates are soft so they will suit everyone.

ELO to seria wyróżniająca się nie tylko oryginalnym i nowoczesnym wzorem, ale też największymi kółkami. Taka konstrukcja zapewnia wysoki poziom amortyzacji 
wstrząsów, a także płynność, szybkość i dynamiczność jazdy przy stosunkowo niewielkim wysiłku. Rolki dla ułatwienia zakładania posiadają dwie pętle po bokach. 
Dodatkowo ten model wyposażony jest w bardzo dobry system wentylacji. Precyzja i staranność wykonania czynią go wytrzymałym na intensywne użytkowanie.
ELO is a series distinctive not only with original and modern design, but also with the biggest wheels. Such design provides a high level of shock absorption, as well 
as fl uency, speed and dynamism of skating with relatively little effort. Skates are easier to put on with two nooses on the sides. In addition, this model is equipped 
with a very good ventilation system. Precision and diligence of manufacturing make it resistant to heavy use.

Materiał: tworzywo sztuczne 
Płoza: aluminium
Kółka: PU 80/82 mm
Łożyska: ABEC-7 chrome
Material: syntetic material and plastic
Frame: aluminum
Wheels: PU 80/82 mm
Bearings: ABEC-7 chrome

dostępne rozmiary
 available sizes

23469 23476
23470 23477
23471 23478
23472 23479
23473 23480
23474 23481
23475 23482

36
37
38
39
40
41
42

dostępne rozmiary
 available sizes

23450
23451
23452
23453
23454
23455

41
42
43
44
45
46

dostępne rozmiary
 available sizes

26100
26101
26102
26103
26104
26105

36
37
38
39
40
41

Łyżwy fi gurowe
Ice fi gure skates
Meteor SWAN
But: skóra syntetyczna
Wyściółka: materiał tekstylny
Łyżwa: hartowana, nierdzewna stal 
Shoe: synthetic leather
Lining: textile 
Skate: steel

dostępne rozmiary
 available sizes

26106
26107
26108
26109
26110
26111

41
42
43
44
45
46

Łyżwy hokejowe
Ice hockey skates
Meteor KOBALT
But: skóra syntetyczna
Wyściółka: materiał tekstylny
Łyżwa: hartowana, nierdzewna stal 
Shoe: synthetic leather
Lining: textile 
Skate: steel
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Deskorolki plastikowe
Plastic skateboards
Meteor
Materiał: deck PP
Truck: aluminium
Kółka: PU
Wymiary decka: 56x14,6x1-2,1 cm
Wymiary kółek: 6x4,5 cm
Łożyska: ABEC-5
Waga: 1,8 kg
Material: PP
Truck: aluminum
Wheel: PU
Deck size: 56x14,6x1-2,1 cm
Wheel size: 6x4,5 cm
Bearings: ABEC-5
Weight: 1,8 kg

Plastikowa deska slalomowo - cruisingowa z poliuretanowymi 
kołami, idealnie nadaje się do miejskiej jazdy po zatłoczonych 
i wyboistych chodnikach. Dzięki jej lekkości i małym 
rozmiarom możliwa jest prosta i szybka zmiana kierunku 
jazdy oraz perfekcyjne wykonywanie ruchów, a przenoszenie 
deski nie stanowi problemu. Antypoślizgowa powierzchnia 
uniemożliwia zsunięcie się z deskorolki, a poliuretanowe kółka 

Plastic skateboards
Deskorolki plastikowe

dostępne kolory
available colours

23688
23660
23687
23691
23692
23659
23693
23694
23690
23661
23657

Plastic skateboard for slaloming and cruising. Polyurethane wheels make it perfect 
for crowded and bumpy sidewalks. Due to small size and low weight board is very 
manoeuvrable and easy to carry. Anti-sliding surface prevents sliding off the board.

dostosowują się do podłoża amortyzując wstrząsy. Model ten stanowi reaktywację niezwykle popularnych 
winylowych deskorolek z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w połączeniu ze współczesną techniką.
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