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ovinek je u české značky Superior pro příští rok připravena celá řada. Zásadní je pro ni
vstup mezi profesionální týmy, nebo svými špičkovými modely vybavila náš přední tým Česká spořitelna MTB. Od toho se odvíjí nejen
nabídka kol nejvyšších tříd, ale ze
spolupráce se závodníky samozřejmě těží celá produkce značky.
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Série Profi
Tato série obsahuje tři modely, z nichž nejvyšší nese označení XP 950. Jedná se o totožné kolo, jaké využívají závodníci týmu Česká
spořitelna MTB. Rám je vyroben z duralu
s označením U6 Ultralight se zeslabovanou
stěnou. Váha samotného rámu se pohybuje
okolo třinácti set gramů. Přes fantasticky nízkou hmotnost je rám velice pevný. O dlouhou
životnost se stará mimo jiné dvojice výztuh
v okolí hlavové trubky. Odpružená vidlice Rock
Shox SID Team s uzamykáním z řídítek, osazení Shimano XTR a komponenty Ritchey WCS
nenechají nikoho na pochybách, že se jedná
skutečně o to nejlepší. Maloobchodní cena tohoto stroje je 72 999 korun.
Druhý nejvyšší model XP 930 nabízí podobný rám, vidlici Manitou Skareb Super a novou
sadu Shimano Deore XT. Výsledná cena tohoto
modelu je 43 499 korun. Třetí model XP 910 je
osazen kombinací sad Deore XT a LX. Odpružená vidlice Axon je novinkou od firmy Suntour
a nabízí rovněž systém lock-out. Devětsetdesítku si budete moci pořídit za baovských
29 999 korun.

XP 919

XP 950
Série 29"
Úplnou novinkou v nabídce značky Superior
jsou biky na 29" kolech. Jelikož UCI povolila od
ledna 2004 použití těchto kol na závodech, nic
nebrání jejich masovějšímu rozšíření. Superior
nabízí hned dvě devětadvacítky označené XP
919 a XP 839. Dural třídy 6061 s tepelnou
úpravou posloužil v obou případech k výrobě
rámu. Dražší model za dvacet šest tisíc je vybaven kombinací sad Deore LX a XT. Zajímavostí na jeho rámu je masivní spodní trubka
a trojúhelníková profilace použitá u zadní stavby. Levnější XP 839 nabízí komponenty Deore
a Suntour za cenu 15 500 Kč. Oba typy využívají odpruženou vidlici Suntour s uzamykáním.

Série Woman Sport
Jak z názvu jasně vyplývá, tato kola ocení
všechny ženy. Nejlepší dámský model XP
910w je vybaven, stejně jako nejvyšší typy, rámem z duralu označeného U6. Opět je využita
oblíbená skladba komponentů sad Deore XT
a Deore LX a odpružená vidlice Suntour Axon.
Ženám bude vyhovovat nejen speciální geometrie, ale také výborné dámské sportovní
sedlo Fi'zi:k Vitesse. Žádná žena rovněž nepřehlédne zajímavý design. Kombinace matných
odstínů bledě modré, fialové a stříbrné připomíná na první pohled hračku a nejedna bikerka
se do takového kola doslova zamiluje. Cena tohoto modelu je 26 999 korun.
Další dva dámské modely opět
vynikají vydařeným designem
a příznivou cenou. V případě
modelu XC 830w s osazením
Deore a Suntour je to necelých
čtrnáct tisíc. Jen málo značek
nabízí speciální dámský model
i v levnější třídě. Základní typ
Superior série Woman Sport je
vybaven kvalitním duralovým
rámem, sadou Alivio a odpruženou vidlicí Suntour XC-60.
Jeho výsledná cena se nepřehoupne přes deset tisíc!
Série Sport a Adventure nabízejí kola od vyloženě sportovních až po základnější turistické modely. Všem těmto kolům je
vlastní nejen příznivá cena, ale také vydařený
design. Díky kvalitní povrchové úpravě a zajímavým nápadům se na první pohled zdá, že
většina kol patří do vyšší třídy, než je tomu ve
skutečnosti.

XP 910 W
Nová kolekce,
nové prvky
Pro sezónu 2004 si pro nás
Superior připravil novinky
v podobě představců, řídítek
a sedlovek se svým logem.
I když tyto komponenty pravděpodobně nebudou samostatně v prodeji, kolům vlastní značky nepochybně sluší. Několik tříd těchto součástek přesně odpovídá jednotlivým kategoriím kol. Nejvyšší třídu s označením Superior
Light charakterizuje nízká váha a precizní zpracování. Představec s leštěnou odlehčenou
přední objímkou je na první pohled velice podobný známému Ritchey WCS. Kovaná sedlovka s logem Superior představuje jednoduché a spolehlivé provedení s maximálně
odlehčeným zámkem.
Kde nezůstal kámen na kameni, je bezesporu nový design kolekce 2004. Zajímavé prvky
představuje kombinace matné barvy a laku napodobujícího eloxování. Často je použit leštěný

povrch s bezbarvým lakem.
Jednotlivá loga nejsou většinou příliš výrazná a mnohdy je
tvoří pouze tenká kontura. Nápadná jsou naopak velká eska
blízko přechodů jednotlivých
odstínů. Charakteristickým znakem celé modelové řady Superior 2004 jsou také malá označení jednotlivých typů, která se nalézají na horní trubce těsně před spojem se sedlovou. Nám
se toto řešení rozhodně líbí a všechny zvědavce přinutí přistoupit blíže ke kolu. Po designové
stránce tato kolekce podle našeho názoru
předběhla dobu. Podle toho se k novému barevnému provedení také musí přistupovat. Superior nyní nabízí své charakteristické prvky, jako je tomu u řady velkých světových značek.
I když se design na první pohled může zdát extravagantní, každé podobné řešení se sluší přivítat. Bez takových kroků by za krátkou dobu
byla všechna kola stejná.
Text a foto: Honza

