převratnou novinkou v poměrně
konzervativním a ustáleném designu cyklistických treter, které se
zdály být po mnoho let unášeny jakýmsi středním proudem bez sebemenší
známky vlivu celosvětových trendů
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Fort RO.7005.SLC Tretry nebo kopačky?
zatím nabízely, že je to vyneslo až na
stránky našeho prestižního magazínu.
Na nových designech treter není nic,
co by ovšem už nemělo svůj základ v jiných odvětvích obuvního průmyslu.
Stalo se tedy, že se design bot na kolo
hodně přiblížil moderním keckám pro
basketbalisty nebo běžce či fotbalisty.
Scott dal svým střevíčkům do vínku navíc i tvrdé podrážky, prodyšné a díky
efektnímu střihu i dobře tvarově přizpůsobitelné svršky bot a u nejvyšších modelů dokonce i nové stahování. To spo-

lečně se střihem rozděleným na pruhy
zajišuje ideální obepnutí nohy bez míst
s výrazně vyšším tlakem na nárt, který
může být nepříjemný.
Samotné stahování na silničních i bikových botách Limited je od Pumy
a Scott jej používá v originálním provedení, tedy dokonce s původním logem.
Ostatní modely jsou podle výkonnosti
vybaveny dvěma či třemi suchými zipy
a na bikových tretrách nechybí ani hodně hrubá podrážka.
Mara

Triple Ti Egg Beater
áte-li potřebu jít s dobou a pořídit si pro nadcházející sezonu něco, abyste
byli „IN“ a váš starý faborit s beranama a klínkovým středem už pomalu odchází, bude nezbytné ohlédnout se po kombinaci dural/karbon. Česká značka Fort má v nabídce silniční rám, který využívá právě spojení těchto dvou atraktivních materiálů a přitom se jeho cena vyšplhá na pouhých osm a půl tisíce korun. Jako materiál předního rámového trojúhelníku posloužila hliníková slitina třídy 7005,
vzpěry zadní stavby jsou vyrobeny z již zmíněného karbonu. Hlavová trubka je přizpůsobena pro montáž integrovaného hlavového složení. Výrazně profilovaná spodní rámová trubka se stará o patřičnou boční tuhost rámu a lehce esovité karbonové
zadní vzpěry poskytnou naopak určitou dávku pohodlí. Vybavení rámu tvoří výměnná patka přehazovačky, navářka na přesmykač, podsedlová objímka a samozřejmě
opěrky pro řadicí bowdeny, umístěné z boku hlavové trubky. Pokud patříte mezi exhibicionisty a chcete něco extra, přímo pro vás je připravena například americká varianta (na snímku). Za takový výstřední lak ovšem připlatíte částku dva tisíce korun.
Pokud byste na tomto rámu měli rádi přímo váš osobní návrh, bude suma ještě o jeden tisíc vyšší. Originalita je ovšem originalita.
Tento rám má slopingovou geometrii a vyrábí se ve třech velikostech (52–54,
56–58, 60–62). Hmotnost nejmenší velikosti je 1650 gramů. Pokud rám doplníte odpovídající karbonovou vidlicí, přidáte nějaké to kampáňolo, na jaře budete jistě zářit.
Text a foto: Honza
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v obuvním módě, je nová kolekce treter
Scott. Jejich design je natolik odlišný od
všech cyklistických bot, které se na trhu

šlehačích už bylo napsáno snad
všechno. Zajímavá není jen samotná funkce, kterou už jsme měli možnost probrat dost detailně, ale také
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koncepce, s jakou se snaží své výrobky
Crank Brothers prodat. Balení v kovové
zlaté krabičce, pod kterou se skrývá dokonale vyrovnaný penál, přináší nejdražší
titanovou verzi. Jde o nejlehčí pedály nabídky (185 gramů pár) a naleznete zde
všechno. Za 9900 korun se také není če-

mu divit. Co přesně se v ryzím futrále
skrývá, lze vyčíst pouhým okem, nebo se
podívat, co jsme vytáhli my:
Pedály: 2 kusy
Kufry standard: 2 kusy
Kufry pro silniční tretry: 2 kusy
Šrouby: 12 kusů

U levnější verze Twin Ti Egg Beater
budete postrádat kufry pro silniční tretry
a čtyři šrouby.
text a foto: Tereza

