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eská značka Ravo není ve vývoji
cyklistických rukavic žádným nováčkem. Již několikátý rok nabízí
modely jak letní kolekce, tak i zimní. Novinka pro jaro 2003 nese název Ravo
Komfort 813 a jedná se o výrazně zdokonalený model z loňského roku s názvem Komfort. Kvalitní zpracování je
značce vlastní, a proto ani u nového
modelu ničím nepřekvapí. Dlaň rukavice
je tvořena materiálem Amara. Jedná se
o syntetickou kůži, která má oproti té
přírodní řadu předností. Tou první a nejdůležitější je její vyšší životnost, nebo
po namočení a následném vyschnutí
neztvrdne, a nedojde tak k jejímu
popraskání. Druhou neméně důležitou

Č

výhodou tohoto materiálu je velikostní
stálost. A poslední důvod, proč si pořídit
rukavičky s dlaní z tohoto umělého materiálu? Nemusí kvůli pohodlí vašich rukou umírat další nevinná zvířátka!
Samozřejmostí je důkladné vypolstrování styčných bodů dlaně s gripem
gelovou výplní.
Hřbet rukavice je tvořen kombinací
klasické lycry, která zajišuje tvarovou
přizpůsobivost, a pevné síoviny. Ta se
stará o odvětrání svršku rukavice. Pro
horké letní dny, kdy z jezdcova čela často teče pot proudem, je určena vrstva
materiálu froté. Ta jistě dobře poslouží
i čuňatům, kteří ji využijí místo kapesníku. Zakončení rukavice je vyřešeno

proužkem neoprenu a zapínání zajišuje suchý zip, na jehož vrchní
straně je velice zdařile zpracované bílé logo výrobce.
Rukavice sedí velice příjemně na ruce, na čemž
má zásluhu jednak dvojí materiál hřbetu, ale
také neoprenové stahování okolo zápěstí.
Díky tomu se rukavice Ravo
dokonale přizpůsobí tvaru vaší ruky.
Častým problémem levnějších rukavic
bývá jejich řezání mezi jednotlivými prsty. To je v tomto případě vyřešeno volnější lycrou, a proto zde k takovému jevu nedochází. Pro delší životnost rukavice bude jistě přínosem vyztužení
materiálu mezi palcem a ukazovákem,
které zasahuje až do svrchní části.
Doporučená maloobchodní cena rukavic Ravo Komfort 813 je 390 korun,
což je jistě velice příjemné. Za použité
materiály i kvalitní zpracování by se nemusely stydět ani rukavice podstatně
dražší. Nabízené velikosti jsou od XS do
XL. To znamená, že vy i vaše přítelkyně
či přítel můžete mít stejný model, a nebudete se tak hádat, že má jeden z vás
něco lepšího. Ale o tom, že je vaše ikstéerko nesrovnatelné s alívkem vašeho
protějšku, se raději nezmiňujte. Raději
podotkněte, že červené kolo je lepší než
modré. Stejně jako z velikostí můžete
vybírat také z barevných kombinací,
které zahrnují šedou, šedo-modrou, šedo-červenou a šedo-černou.
Text a foto: Honza

ášlapné pedály už dávno přešly mezi drtivou většinou jezdců do standardu.
Snad ve všech kategoriích cyklistiky, ve kterých jde o rychlost, se používají
a výjimkou není ani sjezd.
Zatímco mezi bikrosaře se SPD dostala až v posledních letech, sjezdaři, dříve se
rekrutující z prostých bikerů či jezdců XC, si zvykli využívat rychlého startu i lepšího
spojení s kolem v těžkých technických úsecích už v dobách počátku nášlapných pedálů. Dnes dozrála doba, kdy se tento potřebný komponent dá koupit i na kolech
s cenou pod dvacet tisíc, a tak se i samotné pedály dostávají do nižších cenových
hladin.
Výtečnou ukázkou spojení potřebné kvality, odolnosti proti zdemolování a kvalitní
funkce jsou pedály Oddysey Twisted Click. Výrobek pocházející z továrny Wellgo,
má tradiční kvalitu zpracování i patřičné parametry. Na oboustranných pedálech je
masivní dvojdílná nezávislá výkyvná ohrádka, vracející se do počáteční polohy pomocí pružinky. Na ohrádce nechybí potřebné vyosení pedálů dopředu, ani mírné výstupky zvyšující adhezi k podrážkám. Utěsněná ložiska a tvrzená osa z chrom-molybdenové oceli dávají pedálům dobré předpoklady pro slušnou životnost, zkrátka
jim nechybí na funkci či vzhledu nic, co by pedály Twisted Click výrazně dělilo od
špičkových pedálů pro DH.
Na výběr je ze čtyřech barevných provedení (černá, žlutá, červená, stříbrná), společná je ovšem váha 620 gramů i příznivá cena 1590 korun.
Mara
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