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Author značně roz
nabídku přileb.

Výstaviště v pražských Letňanech opět přivítalo výstavu
Sport Prague. Ta se letos konala ve dnech od 26. února
do 1. března. Ač se stále mluví o tom, že konkrétně
cyklistika na této výstavě ustupuje, realita toto tvrzení
až tak přesvědčivě nepotvrdila. I když ubyla nějaká část
vystavovatelů, přibylo i několik nových značek. Pro
návštěvnost výstavy byl jistě přínosem i fakt, že se na
výstavišti ve stejném termínu konala i výstava aut nebo
například kosmetiky. Kdo má rád kola, většinou ho
zajímají i auta. Z toho pravděpodobně pořadatelé do jisté
míry vycházeli. Kosmetiku si pak lehce spletete
s autokosmetikou a jsme doma.
Letošní Sport Prague ničím výrazně nepřekvapil, na
druhou stranu ani nezklamal. Některé největší firmy
našeho kolečkářského průmyslu samozřejmě nemohly
chybět, tak se rozhodně bylo na co koukat. Stánky
většiny vystavovatelů, jak se zdá, už dospěly, a tak si
zákazník mohl velké množství věcí osahat nebo
vyzkoušet. Bez toho se zkrátka prodávat nedá a naštěstí
už na to firmy přišly. Ubylo tudíž různých
nepřístupných vitrín a přepážek, a tím se vystavené
exponáty přiblížily návštěvníkům. Stále více
vystavovatelů se snaží oprostit od montovaných
typových systémů stánků a raději věnuje svůj
drahocenný čas přípravě a realizaci vlastního návrhu,
který bude lépe vyhovovat image nabízených kol. Nebyly
tedy výjimkou dřevěné stánky plné různých lávek ŕ la
North Shore nebo ocelové, surovým dojmem působící
konstrukce, které se postaraly o zvýraznění
vystavovaných kol. Jestliže chcete něco prodat, musíte
to také patřičným způsobem prezentovat. A to je
základním kamenem veškerých podobných veletrhů.
Text: Honza

Čistá ševcovská práce v podání Adidasu.
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Domácí značka Anlen
před
také kvalitní silniční mod stavila
el Ultralite.

Park Tool představil
jako
i takové lahůdky,
pro
je frézka na patku
kotoučovku.

Detail z dresu od G-Sportu.
Design pochází z dílny studia
Wet Cat.

Novinkou na trhu jsou
kola
se dají koupit pouze pros Canyon, která
třednictvím
objednávky na internetu
.

První viděné kolo se zlatou
verzí Shimana LX, dokonce
včetně bowdenů, byla Merida.

Kdo nesnese kompromisy,
snadno pﬁekroãí svoje hranice.

speciál pro extrémní freeride >> vysoce pevn˘ rám
GT i-Drive™ Freeride Edition 6061 >> prÛmyslové loÏisko hlavního
ãepu >> pﬁední i zadní náboj s pevnou osou >>
mûniteln˘ zdvih zadní stavby (positioning chip) >> mûniteln˘ rozvor kol (two way chip)
>> hmotnost 17,5 kg

V˘hradní dovozce pro âR a SR >> Aspire, v.o.s, TraÈová 1, 619 00 Brno, tel.: 547 126 911, fax: 547 126 909,
e-mail: aspire@aspire.cz, www.bikecentrum.cz
Distribuce v SR >> KASKO s.r.o., Slobody 1075, âadca, tel.: +421 41 4324 767, e-mail: kasko@kasko.sk, www.kasko.sk

VyÏádejte si zdarma katalog u svého
prodejce nebo na uveden˘ch adresách.
Více informací na www.bikecentrum.cz.

Ruckus i-Drive 1.0
GT, i-Drive a Eccentric jsou americké ochranné známky.

GT i-Drive Freeride Edition >> celoodpruÏen˘

cena 114.990,- Kã

rám GT i-Drive Freeride Edition 6061
vidlice Psylo SL Tulio
tlumiã FOX Vanila RC
kliky Truvativ Holzfeller
pﬁehazovaãka Shimano LX
brzdy Hayes Hydraulic 8“ DH
zadní náboj Hadley, 12mm pevná osa
ﬁidítka a pﬁedstavec Tioga DH
ráfky a plá‰tû Tioga Factory DH

www.bikecentrum.cz

