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Recorro paisatges
sense soroll,
llargues distàncies
sense dependències.
És bonica la bici,
el meu cavall,
em fa més lliure.



Som un projecte d’economia social i 
solidària arrelat al Vallès.
Des del 2017 dissenyem productes que 
ens facin la vida en bicicleta més pràctica 
i plaent, i els produïm i personalitzem 
sosteniblement en col·laboració amb 
proveïdors de proximitat.

apunta’t al plaer de la bici!



Fabricades en cartró 
microondulat
d’alta qualitat.

adaptables a tot tipus 
de bici i patinet.

ALFORGESde cartro

Alforges estampades
MK 18001

Alforges llises
MK 18000

per a
la bici! pinta-les

al teu gust 
`



CISTELLESde cartro per a la 

bici i el 

patinet!

Fabricades en cartró 
microondulat
d’alta qualitat.

adaptables a tot tipus 
de bici i patinet.

1 cistella
per a bici i patinet

+ 
5 retoladors

amb punta
de pinzell

Cistella llisa
MK 19000

Cistella “maraki”
MK 19001

Cistella estampada
MK 19002

`



NOVETAT

bicibosses.
DE COTÓ

en dos clics es posa i 
treu del manillar! CLIC!

Il·lustració
de marakiper a la 

bici i el 

patinet!

Bicibossa S
“Maraki”
MK 20001

SM

Bicibossa S
“Llisa”
MK 20005

Pinta-la com 

vulguis!



Il·lustració
d’elly Blue

estampat
tradicional
del poble
aixanti

Bicibossa M “Feminist Machine”
MK 20004

Bicibossa M “Aixanti”
MK 20003

COTÓ
sostenible i de

proximitat! 



lots de nadal

PERSONALITZACIo

a partir de 25 unitats

alforges, cistelles i bicibosses
serigrafiades amb el teu disseny.

alforges i cistelles
per a regals ciclistes, 
lots de productes 
ecològics, ...

`



maraki
il·lustració

“coses que podries fer
si passéssin menys
cotxes pel teu carrer”

Pin ciclista
MK F010

Il·lustracions
“maraki”
MK F011

MK N02

Nines retallables
cada sobre conté
2 làmines a5

Serigrafiades i
pintades a mà
sobre fusta

MK N04

MK N07

MK N06 MK N05

MK N08
MK N03MK N09
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