Doby, kdy se Klein zásadně vymykal
ostatní produkci jsou sice už pryč, ale
starý Gary nelení ani dnes a vytváří elegantní kola. Karbonová stavba zakomponovaná do rámu z materiálu Gradient
ZR9000 je doplněna o celokarbonovou
vidlici Klein Aeros High Modulus a komponenty Bontrager, kola a doplňky Race
Lite. Nenarušená sada Shimano Ultegra
a opět sedlo Selle San Marco Era, i to
jsou důvody k ceně 89 001 koruna.

Scott Pro

Na svá silniční kola si Scott nechává
dělat speciálně tenčené trubky označené
jako Scott Superlite. Materiál Al 7005 je
doplněn vidlicí Scott HMF Carbon a mírným slopingem. Masivní a elegantně začištěný rám je vyveden ve sportovním designu a i z vlastních zkušeností můžeme
potvrdit jeho kvality. Kola Shimano R-535
na pláštích Schwalbe Stelvio o šíři 23 milimetrů doplňují Ultegru a komponenty
Scott a Ritchey. Cena je 68 390 korun.

Zástupcem progresivních designů je
Specialized Allez Comp. Hodně moderní
slopingovou geometrií se pyšní kompletní řada silničních bojovníků klanu Allez.
Výbava je opět pod absolutní kontrolou
Shimana Ultegra a rám z materiálu Columbus SLX doplňuje Specialized C-3
karbonová vidlice a sedlovka. Zebrovaný
démon je v nabídce i v matně šedé a na
nákup před příštími závody budete potřebovat 79 990 korun.
Author a6603

Specialized Allez Comp
Giant TCR Composite
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Trek 5200

Na kompozitovém rámu ze 120 karbonu (tzn. 120 gramů vážící metr čtvereční
tohoto materiálu) k nám valí Trek 5200.
Doplněn je karbonovou vidlicí Bontrager
Race Lite kompletní sadu Ultegra doplňuje výbava Bontrager ve složení: kola Race Lite s 20 a 24 dráty a váhou páru 1860
gramů. Třiadvacetimilimetrové obutí Bontrager X Lite a sedlo Selle San Marco Era
dávají téhle silničce skutečně sportovního ducha. Cena je 95 990 korun.
Klein Q-Pro Carbon
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GALERIE KOL 2003

Agresivně designovaný kompozitový
monokok od Giantu se může pochlubit
mírným slopingem a typickou plochou
sedlovkou. Giant už upustil od výškově
nastavitelných představců a kola tím vyloženě poskočila na vyšší úroveň. Sadu
Shimano Ultegra tentokrát doplňují kola
Mavic Cosmos a uznávané a oblíbené
tradiční sedlo Flite od Selle Italia. Cena
ostře vyhlížejícího temného TCRka je
81 990 korun.

Domácí silniční stroje začínají mít také
patřičnou úroveň. Model a6603 je postaven na rámu Columbus Aiplane se zadní
karbonovou stavbou a vidlicí Carbotec.
Kompletní Shimano Ultegra doplňují kola
WH-R540 a komponenty Ritchey Pro
a WCS společně se sedlem Selle San
Marco Era. Pořádnému klopení jsou nakloněny pneumatiky Panaracer Stradius
Extreme a nákupu tohoto stroje zase cena 54 990 korun.

ářadí skryté v modré bikerské futuristicky vyhlížející KáPéZetce od Park
Toolu obsahuje snad všechno, co lze
na běžně udržovaném kole v terénu potřebovat. Dvojdílné nářadí s klíčem na pedály, třemi
centrklíči, třemi očky, osmi imbusy, křížovým
i plochým šroubovákem, hvězdovým klíčem
T25 na kotouče a pilkou poslouží i jako montpáky, nýtovač nebo otvírák na láhve. Kompletní dvaadvacetidílný, téměř Bondovský set
si můžete dopřát za 990 korun.
Mara
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TAM KDE OSTATNÍ SKONČILI MY ZAČÍNÁME
Proto si Vás dovolujeme pozvat do právě otevřeného zákaznického centra firmy

Nabízíme Vám kompletní sortiment rámů RB, setové sady RB vybavené tlumiči FOX a komponenty RACE FACE.
Jako jediné autorizované centrum ve střední evropě provádíme záruční a pozáruční servis tlumičů a vidlic FOX.
U příležitosti výstavy SPORTPRAGUE 26. 2. – 1. 3.
otevřeno 10.00 – 19.00
Roztylské náměstí 9, 141 00 Praha 4, Spořilov
tel.: 272 770 556

