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Tubolight
Profesionálové již otes-

tovali vložky Tubo light 
EVO, které přichází na čes-
ký trh. Nová koncepce 
a materiál, a to při zachová-
ní nízké hmotnosti, umož-
ňuje lepší nastavení tlaku v plášti a nevyžaduje spe-
ciální ventilek. Provedeni XC 29“, DH 29“ a 27,5“.

www.vokolek.cz

CYKLOSTAR ORIGINAL 
Výhodné, eko-

nomické, více eko-
logické a celkově 
zajímavé řešení pro 
doplňování nebo 
servisní a týmové potřeby. Ideální na čtyři náhradní 
aplikační náplně a také servisní a týmové použití. 
Ke snadnému opakovanému doplňování 500 ml 
obalu slouží šroubovací uzávěr s rozprašovačem. 
MOC 299 Kč (extra carbon). Dvoulitrové balení 
pro produkty EXTRA CARBON NEW a také pro 
PERFORMANCE & SERVIS.

www.cyklostar.cz

Brašna pod sedlo 
AUTHOR SuMo X9 

Velká podsedlová braš-
na AUTHOR SuMo je 
předurčena pro velké ces-
ty. Vezměte si ji kamkoliv 
a budete spokojeni – snad-
né a pevné uchycení pro 
extrémní zatížení. Rolovací 
zakončení se suchým zi-
pem pro snadnou změnu 
objemu 6–12 l, zpevněné boky brašny pro zvýšení 
pevnosti a snadné vložení přepravovaných věcí, dva 
popruhy pro pevné uchycení na sedlovce, vhodné 
i pro karbonové sedlovky, popruhy pro uchycení 
dodatečných přepravovaných věcí. Materiál Nylon 
600D / 420 D s PU zátěrem je tkanina s vysokou 
pevností, vodě a otěru odolná, hmotnost 335 g, 
MOC 895 Kč.

www.author.cz

Good Year
Good Year je obrovská společnost v oblasti au-

tomobilových pneumatik, o které jste už pravdě-
podobně slyšeli, zvláště pokud sledujete jakékoli 
automobilové zá-
vody. Dříve tato 
společnost vyrábě-
la pneumatiky pro jízdní kola. V roce 2015 se vrá-
tila na cyklistický trh s plášti pro silniční cyklistiku, 
gravely i horská kola, které byly velmi dobře přijaty. 
Momentálně se značka zaměřuje na pláště té nej-
vyšší kvality a cílem je konkurovat těm nejlepším 
značkám na trhu. Už se moc těšíme, až vám budeme 
moci v průběhu jara tyto produkty nabídnout.

www.jmctrading.cz

Penco® VITAMÍN D3  
Méně než 1 % osob má 

dostatek vitaminu D z obvyk-
lé české stravy. Vysoký obsah 
vitamínu D3 ve formě pasti-
lek rozpustných v ústech. Ta-
to unikátní forma vitamínu 
D3 umožňuje rychlejší nástup 
účinku a jednoduché používaní. Pastilka se rych-
le rozpouští na jazyku, kde zanechává příjemnou 
pomerančovou chuť. Doporučujeme pro podporu 
imunity. Bez přidaného cukru.

www.penco.cz

NOVINKA: Enervit Isocarb 2:1
Enervit přichází s novinkou v po-

době energetického nápoje, vyvinu-
tého ve spolupráci s úspěšnými pro-
fesionálními cyklistickými stájemi 
UAE Team Emirates a Trek-Segafre-
do. Enervit Isocarb 2:1 dodává velké 
množství energie ze sacharidů díky 
optimální kombinaci maltodextrinu 
a fruktózy. Energie je v průběhu času 
stabilnější díky speciálnímu druhu maltodextrinu 
(DE1 Agenanova). Není třeba nic složitě počítat, 
stačí namíchat nápoj v požadovaném ředění a zajis-
tit tak tělu 30, 60 nebo 90 gramů sacharidů pro 
sportovní výkon.

Novinku můžete objednávat u společnosti VI-
TAR Sport (obchod@enervit.cz nebo 725435549).

Brašny a košíky nejen 
na elektrokola

Na elektrokolech značek jako KTM nebo Spe-
cialized najdeme nosiče Racktime se systémem 
upevnění brašen SnapIt. 
Je to krásný jednoduchý 

a rychlý způsob, jak při-
pevnit brašnu nebo košík k nosiči. Jde především 
o brašny určené pro cykloturistiku případně pro do-
jíždění do práce, ovšem kvalita, zpracování i funk-
ce je příslovečná německá a brašny i koše se svým 
provedením k vyšší třídě elektrokol více než hodí. 
Distributorem značky Racktime v ČR i SR je uher-
skobrodský AZUB.

Přehled produktů najdete na www.racktime.cz 
a objednávat můžete na b2b.azub.cz

Kola Proterra
Novinkou v nabídce WTB jsou zaplete-

ná kola Proterra společně s karbonovými 
a hliníkovými ráfky CZR a HTZ. Zaple-
tená kola WTB Proterra 
jsou dostupná ve dvou 
šířkách – i30 Tough 
a i23 Light. 30mm 
verze vyniká odolnos-
tí, zatímco verze 23 mm splní nároky na rychlá 
a lehká zapletená kola. Vlajkovou lodí WTB jsou 
nekompromisní karbonové ráfky CZR v šířkách 
i23 a i30. Na elektrokola využijete odolné hliníkové 
ráfky HTZ. Tyto novinky najdete již nyní skladem 
na www.zookee.cz.

čně s karbonovými 
R a HTZ. Zaple-
ra 

Fidlock
Německý výrobce magneticko/

mechanických uchycení FIDLOCK 
přichystal pro své zákazníky spoustu 
novinek, které by neměly chy-
bět na žádné prodejně s cyklis-
tickým zbožím. Nově v nabídce 
naleznete také držáky a kryty 
pro mobilní telefony, toolboxy 
a podsedlovou brašnu ve dvou 
velikostech.

Více na www.bikeaction.cz.

Oblečení HEAD
Cyklistické oblečení HEAD 

pravidelně testují jezdci UCI 
týmu HEAD PRO TEAM Opa-
va. Ve stejném designu HEAD 
TEAM můžete koupit dres, kraťa-
sy, vestu a bundu. To vše v pán-
ském i dámském provedení. I vy 
jistě oceníte celopropínací přední 
díl pro snadné oblékání, výrazně 
delší zadní díl se silikonovým prouž-
kem, který najdete také na rukávech. Nic neklouže, 
vše sedí tam, kde má.  Stoprocentně využijete tři 
hluboké kapsy na zadním dílu, v pravé je gumička 
s karabinkou, na které je přichycen pevný nepromo-
kavý sáček, ve kterém povezete pěkně v suchu svůj 
mobil, bankovky nebo doklady. Vybírat můžete 
z velikostí XS–XXL.

Více na www.head-bike.com.

VITAR Sport už nabízí kompletní 
portfolio Royal Bay

Kompresní oblečení Royal Bay 
patří od loňského prosince pod 
křídla společnosti VITAR Sport, 
ofi ciálního distributora sportovní 
výživy Enervit v Česku. Ke kompres-
ním lýtkovým návlekům a podkolen-
kám na začátku letošního roku přibyly 
i sportovní ponožky (nízké i vysoké) 
a kompresní stehenní a pažní návleky. 
Nabídka se rozrostla i o další typy 
kompresních podkolenek – Th erapy 
se zdravotní kompresí (např. pro spor-
tovce s křečovými žílami) a Relax s vysokým podí-
lem bavlny (pro regeneraci i dlouhodobé nošení).

Všechny produkty Royal Bay objednáte u spo-
lečnosti VITAR Sport – využít můžete e-mail ob-
chod@royalbay.cz nebo telefon 725 435 549.

-
ly 
ké) 
. 

Jarní novinky u fi rmy 
CYKLOŠVEC

S koncem zimy začíná v jihočeském velkoobcho-
du naskladňování novinek. Z hamburského Steven-
su dorazily karbonové hardtaily Sonora v provedení 

ES s kompletním 12rych-
lostním Shimanem XT 

a karbonové silničky 
Izoard jsou na ces-
tě. Od značky 
Galaxy dorazila 
na sklad široká 

barevná škála oblí-
bených koloběžek Trifi d (20/16“), Zenit (16/12“) 
a Calypso (12/12“) a elegantní dámská městská 
kola Juliet v retro designu s 3rychlostním nábo-
jovým řazením Nexus. Nezahálí ani italská Deda, 
která nastoupila na populární gravelovou vlnu s no-
vým typem karbonových řídítek Gera a designovou 
omotávkou Loop. Průběžně dochází k naskladňová-
ní zboží dalších značek, jako je např. Nexelo, popu-
lární výborným poměrem ceny a kvality.

www.cyklosvec.cz

Staňte se PRO měřícím centrem 
a dostaňte zákazníky do sedla

Sedlo je jednou z nejdůležitějších součástí kola, 
a právě proto je potřeba věnovat jeho výběru nále-

žitou pozornost. 
Nabídněte svým 
zákazníkům nad-
standardní služby 
a staňte se PRO 
měřícím centrem. 
Pomocí měřící 

kostky, která zohledňuje anatomii jezdce, snadno 
vyberete zákazníkovi sedlo „na míru“, které si zá-
kazník má možnost otestovat po dobu 30 dní. A to 
není všechno! Více informací, jak se stát PRO mě-
řícím centrem, naleznete na našich stránkách www.
paul-lange.cz.

POC Kortal
Svou rozšířenou ochra-

nou a výjimečným odvě-
tráváním posouvá nová přilba 
POC Kortal laťku přileb pro trail 
a enduro zase o něco výš. Design 
je navržen tak, aby pásek od brýlí 
nepřekrýval žádný ventilační otvor. 
Pod polohovatelný kšilt, který lze i sejmout, můžete 
vložit sjezdové brýle. Ačkoli je přilba primárně na-
vržena pro horskou cyklistiku, má i certifi kaci pro 
přilby na elektrokola. Cena: 5590,- Kč.

www.pocsports.com

lba 
trail 

Design
d brýlí

Firma Schindler distributorem 
Santini

Seznam distribuovaných značek společnosti 
Schindler, spol. s r.o. se v letošním roce rozšířil o fi r-
mu Santini, jednoho z nejznámějších výrobců cykli-
stického oblečení. 
Firma Santini šije 
cyklistické oble-
čení už od roku 
1965 a o jejích 
kvalitách svědčí 
třeba fakt, že je už 
od roku 1988 partnerem UCI. Známý pruhovaný 
dres pro nejlepšího jezdce tak vzniká v Itálii právě 
ve fabrice Santini. Dodává dresy pro profesionální 
tým TREK Segafredo, oblékají je národní reprezen-
tace Argentiny, Slovinska, Austrálie nebo Slovenska. 
Kompletní nabídku cyklistického oblečení na sezó-
nu jaro/léto 2021 najdete v B2B Schindler.

www.schindler.cz
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Asi nejvýraznější česká značka cyklis-
tického a sportovního oblečení, co se 

týká barevných provedení napříč celou její 
kolekcí, je Haven. Není to ale jen o ob-
lečení, nýbrž také o sortimentu doplňků, 
batohů, přileb, celkově obsáhlejší nabíd-
ce nebo dost netradiční podpoře prodeje 
s výměnou zboží po sezóně. Jak se projevil 
loňský rok postižený pandemií koronaviru 
a obecným nárůstem poptávky v cyklistic-
kém segmentu a jak se připravují na ten le-
tošní, na to jsme se zeptali majitele značky 
Vojtěcha Buriánka.

Všechny cyklistické fi rmy za loňský 
rok hlásí nárůst obratů díky zvýšené po-
ptávce, promítlo se to i do oblečení a do-
plňků Haven?

Ano, obraty byly v roce 2020 vyšší díky 
zvýšené poptávce a naší skladové politice, 
neboť máme naskladněné zboží nikoliv 

na jednu sezónu, ale na jednu a půl až dvě 
sezóny. Díky tomu jsme byli schopni stá-
le nabízet skladové položky, a to i během 
podzimu. Samozřejmě velikosti a barvy do-
chází, ale stále je co objednávat. Bylo to ale 
dáno také tím, že nám stoupl export v řá-
dech vyšších desítek procent, a to hodně 
skladem zahýbe.

Většina fi rem bojovala se zpožděním 
dodávek zboží a aktuálně jsou termíny 
posunuté skoro o půl roku nebo rok zcela 
běžným jevem, jak jste na tom vy?

Situaci, kdy se zastavil život od polovi-
ny března do konce dubna, jsme pocítili 
dost razantně, když objednávky od našich 
obchodníků klesly asi na 20 % běžného 
stavu. Bezprostředně poté se ale vše rozje-
lo několikanásobně rychleji a ihned kon-
cem května jsme zadávali výrobu pro rok 
2021, tedy podstatně dříve než obvykle. 
Díky tomu máme již téměř vše vyrobeno, 
a i když musíme nějaké položky posílat le-
tecky, abychom zákazníky uspokojili včas, 
vypadá to slibně. Takže zpoždění nikoliv, 
pouze u nějaké té položky výjimečně, ale 
je pravdou, že zboží nebude hodně. Le-
tecké zásilky, které jsme již dostali, jsou 
téměř vyprodány a kontejnerové dodávky 
dlouho nevydrží. Asi je to již fráze známá 
od výrobců kol, ale opravdu by se obchod-
níci měli zásobit dříve, než jak jsou zvyklí 
v průběhu sezóny.

Zachováte i letos vaši specialitu s vý-
měnou zboží po sezóně?

Samozřejmě, tohle je dlouhodobá stra-
tegie podpory maloobchodníků a stále pla-
tí, že co si obchodník zakoupí od značky 
HAVEN v maloobchodní ceně vyšší než 
500 korun, může po letní sezóně vyměnit 
za cokoliv jiného dle svého výběru z naší 
kompletní nabídky. Neriskuje tedy, že mu 
cokoliv, co není schopen prodat, zůstane 
na obchodě! Takhle mu odpadá starost 
s „ležáky“, na které má zákazníky třeba jiný 
obchodník v jiném regionu.

Dochází k nějakému ovlivnění cen va-
šich produktů s ohledem na cenu dopravy 
či kurzy měn?

Ceny by vyšší být měly, 
předně z důvodu dopravy, 
která je trojnásobně dražší 
u námořní přepravy a jednou 
až dvakrát dražší u letecké pře-
pravy. My jsme ale měli vloni 
dobrý rok a katalogy s cenami 
tiskneme předem. Ano, ceny 
zůstanou v 99 % stejné a sníže-
nou marži pokryjeme se zisků 
z loňského roku, snažíme se ce-
ny neměnit v průběhu sezóny 
nebo těsně před sezónou. Naše 
obchodní politika je jednodu-
chá: náš obchodník musí mít 

jistotu, že v nás má stabilního partnera, 
žádné zbrklé kroky, rychlé slevy, jiné marže 
či úplně nové kolekce každý rok. Obchod-
níkům, kteří u nás dělají předobjednávky, 
poskytujeme nadstandardně výše zmíně-
nou možnost vrátit nám po sezóně zboží, 
které se jim neprodává.

Zdražíte pro maloobchodní odběrate-
le, nebo stáhnete svoji marži a jim zacho-
váte ceny?

Ceny zůstanou zachovány, nezvyšuje-
me MOC, ani obchodníkům nezhoršíme 

marže. Vše zůstává 
stejné. Je tedy jen 

na obchodnících, 
kdy si zboží kou-

pí, aby byli vyzásobe-
ni. To už my neovlivníme.

Bude dostupná celá nabídka 
nebo jen omezená část?
Bude dostupné vše, řekněme, v plném 

rozsahu, ale opravdu se nám nyní stává, že 
se najednou objedná jedna velikost v jedné 
barvě u jedné položky a potom celou sezó-

nu není. Naši skladovou zásobu ale mohou 
obchodníci sledovat NOVĚ přímo u nás 
na www.haven.cz v B2B, kde vidí přesný 
počet kusů, a tak vědí, co je třeba si ob-
jednat ihned, a čeho máme naopak třeba 
sto kusů. Toto jsme zavedli právě během 
korony, vzhledem k rychlejšímu ubývání 
skladových zásob, a také proto, aby nám 
obchodníci viděli pod pokličku a objedna-
li si to, u čeho váhají, když jsou skladem 

třeba poslední kusy. Toto se opravdu setka-
lo s úspěchem!

Změní se nějak termíny dodání, pří-
padně to bude nějak víc rozkouskované či 
zpožděné?

Vzhledem k množství položek máme 
termíny dodání rozkouskované bohužel 
každý rok. Tento rok bude drtivá většina 
v dostatečném množství naskladněna ko-
lem 20. 3. (samozřejmě již dříve, ale jak 
vy říkáte rozkouskovaně). Začátek sezóny 
stíháme.

Řešíte s ohledem na světový vývoj 
výrobu jinde, nebo zůstáváte u svých do-
davatelů?

Tak jako neměníme obchodní pod-
mínky, neměníme ani dodavatele, protože 

veškerá spolupráce je běh na delší do-
bu, takže se snažíme postupně vylepšo-
vat. Rychlé změny totiž dost často zname-
nají krok zpět. 

Co pro vás znamená absence veletrhů?
Dnešní doba je nakloněna e-commer-

ce, samozřejmě, ale veletrhy nás moc mrzí, 

protože nejlepší konfrontace je přímá, a to 
právě na veletrzích, závodech atd., kde má-
te možnost mluvit s konečnými zákazníky, 
a oni vám řeknou, co se jim líbí, nebo ne-
líbí, hezky od plic. A to jsou ty nejlepší, 
nezkreslené informace, které vás posunují.

Nějaké zásadní novinky ve vašem 
B2B?

Na naší domovské internetové stránce 

www.HAVEN.cz se, musím říct, oprav-
du dřelo. Během roku 2020 jsme koneč-
ně provázali účetnictví s webem, takže se 
ukazuje opravdu reálné množství kusů 
skladem, každý důležitý produkt má své 
krátké video (každý model, každá barevná 
kombinace), takže celkem je na stránkách 
více než 600 krátkých videí, která pomo-
hou zákazníkovi s lepší orientací. Přece jen 
fotka se dá různě přebarvit, retušovat, ale 
video poskytne přesnější představu.

Zlepšeno je také vyhledávání, kde stačí 
zadat naše ID číslo položky nebo jen název 

výrobku, případně jeho část, a velmi rych-
le jej najdete. To samé platí pro zrychlené 
zadávání do košíku, stačí pouze zadat číslo 
nebo název produktu nebo opět jen jeho 
část. Nemusíte se tedy složitě proklikávat 

celou nabídkou, samozřejmě stále platí, 
že se vám ukáže počet kusů skladem i při 
tomto zrychleném zadávání.

Obchodníci si mohou samozřejmě naše 
zboží natáhnout k sobě na e-shop pomocí 
několika různých XML feedů, které jsou 
k dispozici, a pro větší obchodníky je do-
konce připravena možnost vložení objed-
návky, kterou jim poskytne jejich účetní 
systém v jejich formátu přímo do našeho 
košíku, kde se spáruje s našimi položkami, 
a dlouhou objednávku mají hotovou bě-
hem několika sekund.

Dále obchodníkům zasíláme akční na-
bídky pro daný měsíc jak e-mailem, tak 
v tištěné verzi k objednávkám.

Přibydou nějaké zásadní novinky v ko-
lekci?

Spousty novinek máme naskladněno 
již od podzimu, například kompletní řa-
da kraťasů, dresů, bund RIDE-KI nebo  
NALISHA a bikové dámské a pánské ko-
šile AGNESS nám přišly na Vánoce. Ano 
novinek je hodně a jsou již skladem, pří-
padně se dovyrábí, protože se již částečně 
vyprodaly. Takže snažíme se mít hlavně 
dost zboží a stále dovyrábět, protože ob-
jednávky, které jsme dělali v květnu, byly 
prostě jen odhad prodejů do konce roku 
a vynásobeno dvěma. V listopadu bylo 
jasné, že to nebude stačit, takže se znovu 
rozjížděla výroba. No a včera jsme zjistili, 
že za leden se prodalo tolik letních pono-
žek, že to opravdu není v zimě normální, 
takže tu sedím nad čísly pro další výrobu 
kvalitních českých ponožek.

Ze zajímavostí, které mohu obchod-
níkům doporučit jsou to dvě věci. První, 
z důvodu navýšení výroby a naskladnění 
vyššího množství zboží, než je běžné, dě-
láme výprodej starších kolekcí oblečení. 
Na B2B v sekci slevy si můžete naklikat 
starší modely nebo modely, se kterými již 
nebudeme pokračovat, a nakoupit si je se 
slevou 20–50 %. To je taková zajímavá věc 
v době, když je zboží spíše nedostatek.

Druhou věcí, která je aktuální, jsou 
trenažéry – válce Rassine, které spojují vý-
hody válců a klasického trenažéru s upnu-
tím předního kola, a tudíž minimalizaci 
možnosti pádu. Řada cyklistů kvůli růz-
ným omezením trénuje doma, a poptávka 
po trenažérech obecně narostla, takže toto 
je zajímavá alternativa.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně 
spolupráce nebo nabídky či výměny zboží 
po sezóně mohou obchodníci kontaktovat 
naše obchodní zástupce. Pro Čechy je to 
Petr Hanák 731 516 5267 a pro Moravu 
a Východní Čechy Jan Dolejš 602 640 645.

Obchodníkům chci popřát pevné nervy 
s návalem zákazníků a vysvětlováním, že ko-
la už opravdu, ale opravdu nebudou, a ná-
slednou příjemnou ventilaci někde v příro-
dě, třeba na tom našem oblíbeném kole!

Děkuji za rozhovor.
Jiří Uždil

HAVEN, prodej bez starostí!
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Acepac rozšiřuje sortimentPro letošní rok si česká značka Acepac, 
známá dosud především výrobou 

brašen na bikepacking, připravila kom-
pletní řadu batohů cílících tentokráte 
na trailové a enduro jezdce. Dlouholeté 
zkušenosti s vývojem a výrobou batohů 
mateřské značky Pinguin se promítly 
do kvalitních a promyšlených konstrukcí 
nové řady Acepac. Zde ale bylo nutné zo-
hlednit nároky trail a enduro jezdců, pro 

něž je batoh často nejen zavazadlem, ale 
i chráničem páteře. Zkušenost s batohy 
Acepac mají značkou podporovaní prů-
vodci na Trutnov Trails nebo řada domá-
cích jezdců, jako je třeba Richard Gaspe-
rotti, Přemek Tejchman nebo František 
Žilák. 

Zákazník dnes nekupuje pouze kolo, 
ale také řadu doplňků, a batoh je jedním 

z nich, takže ucelená kolekce vystavená 
na prodejně mu nabídne možnost výbě-
ru kousku odpovídajícímu jak převozu 
většího nákladu pro celodenní túru, tak 
základních věcí pro půlden na trailech. 
Řada elektrobikerů dnes bez batohu 

nevyjede a pro mnoho z nich je to také 
možnost, jak převážet druhou náhradní 
baterii nebo nabíječku. Na tohle všechno 
nová kolekce Acepac batohů myslí a na-
bízí alternativu pro každého.

Batohy o objemech od šesti (dětský 
batoh Flite 6) do dvaceti litrů s možností 
doplnění o chránič páteře Sas Tec zau-
jmou řadou promyšlených detailů a tech-

nických prvků (připevnění XC a integrál-
ní přilby, možnost skrytí nepoužívaných 
popruhů, dělené ramenní popruhy pro 
komfortní nošení, osvědčený E3D odvě-
traný zádový systém, odpružený bederní 
pás atd.). Vychytávek je zde vážně dost, 

protože batoh musí vycházet vstříc uži-
vateli, a ne aby jezdec musel omezit své 
potřeby kvůli technickým nedostatkům.

Zajímavostí je model ZAM 15 EXP, 
vyvíjený společně s freeriderem Richar-
dem Gasperottim. Batoh ZAM, pojme-

novaný po sérii bikových expedic pořáda-
ných „Gaspim“, slučuje bikový a městský 
batoh, navíc zaujme designově jednoduš-
ším, ale univerzálním provedením. Pro 
náročné trailisty a enduristy je určen 
model Edge 7, který doslova na hraně 
kombinuje minimální objem nutný pro 
základní vybavení, 3L vodní vak a mož-
nost vložení chrániče páteře. Hodně po-

dařeným kouskem je Flite 15, se kterým 
se již pohodlně sbalíte na celodenní trai-
lování. Dětský Flite 6, designově vychá-
zející z objemnější „dospělácké“ verze, si 
určitě najde své příznivce mezi jezdci již 
od 130cm výšky, i zde se počítá s ochra-
nou páteře od německé značky Sas-Tec. 
Neméně zajímavými doplňky nové řady 
batohů jsou i transportní „kufr“ na ces-
tování s kolem, pouzdro na přídavnou 

baterii e-biku nebo převlékací podložka. 
Kompletní katalog nových produktů 
Acepac naleznete na www.Acepac.bike, 
kde najdete také kontakty na obchodní 
zástupce, s nimiž lze probrat případnou 
spolupráci a dostupnost produktů, které 
budou naskladněny koncem března to-
hoto roku.

(red)



pro osmadvacítkové pláště je až do pro-
vedení 45C (s blatníky 42C), na menší 
sedmadvacítky pak lze nazout až 47C. 
Kotoučové brzdy, dvojice závitů pro 
košíky a samozřejmě Trail Mount závi-
ty pod horní trubkou, nic zde nechybí. 
Zajímavé je použití silnější 30,9mm 
sedlovky, což nahrává třeba teleskopic-
kému, případně odpruženému prove-
dení.

V případě pohonu jde o osvědče-
ný zadní motor Mahle X35 s točivým 
momentem 40 Nm, jenž se zapíná tla-

čítkem integrovaným do horní trubky 
a 250Wh baterie má nabíjecí konek-
tor na spodní trubce nad středovým 
pouzdrem. Dojezd ohlášený až na 75 
kilometrů samozřejmě závisí na profi lu 
trasy i váze a výkonu jezdce, nicméně 
s ohledem na hmotnost kola okolo čtr-
nácti kilogramů (eSilex) nebude pro-
blém dojet za svoje.

Zmínili jsme jeden rám pro tři ka-
tegorie, takže začněme silniční verzí 
v jediné specifi kaci eScultura 400, po-
stavené na sadě Shimano 105 2×11. 
Ta má karbonovou vidlici bez mon-
tážních závitů a vpředu průchodnost 
maximálně pro pláště 700×35C, to vše 
s hmotností 13,4 kg. Dvě modifi kace 

gravelu eSilex pak v lepší sedmadvacít-
kové verzi eSilex+ 600 sází na karbono-
vou vidlici s montážními závity a sadu 
GRX 1×11 s kazetou 11–42 a hmot-
ností 14 kg, v dostupnější verzi eSilex 
400 s osmadvacítkovými koly na GRX 
2×11 s kazetou 11–36 a převodníky 
46/30 při hmotnosti 14,11 kg. Třetí 
možnost představuje fi tneska eSpeeder 
osazená karbonovou vidlicí bez závitů 
a v dražší variantě eSpeeder 400 EQ už 
v základu s blatníky i nosičem. Osaze-
ní mixuje sadu Deore 1×10 s kazetou 
11–46 s klikami FSA s převodníkem 
o dvaačtyřiceti zubech, vybaveným 
vnějším krytem, hmotnost je díky 
osazení 15,47 kg. Dostupnější verze 
eSpeeder 200 (13,89 kg) má devítkové 
Alivio a vzadu o deset zubů méně.

Merida tak v podstatě dokončila 
elektrifi kaci celé kolekce, tedy pokud 
nepočítáme cyklokrosové, triatlonové 
nebo dětské modely a dotáhla přepra-
cování všech celoodpružených modelů, 
kde může s ohledem na nadvládu de-
větadvacítek zase začít inovovat u svých 
stočtyřicítek i stošedesátek, které jsou 
aktuálně na sedmadvacítkách.

(už)
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Inovace u MeridyV posledních letech nás značka 
Merida zásobuje svými novin-

kami většinou v určitém segmentu 
její nabídky, a jak je aktuálně zvykem 
u většiny výrobců, inovace konkrétních 
modelů dostaly přednost před změnou 
celé kolekce. Výčet změn v nabídce 
Meridy na letošní rok je ale poměrně 
výrazný, navíc v několika odlišných ka-
tegoriích, takže se je pokusíme na ná-
sledujících řádcích představit.

Ninety-Six a Big.Trail
Zažili jsme už několik podob tohoto 

závodního modelu, a ta nejnovější není 
jen faceliftem předchozí verze, nýbrž je 
naprosto dospělým a v řadě detailů od-
lišným modelem, jejž s předchůdcem 
spojuje snad jen název a pozice tlumiče 

pod horní rámovou trubkou. Karbo-
nový rám tentokrát sází pouze na jeden 
hlavní čep zadní stavby a namísto zad-
ního čepu pružnost karbonu nazvanou 

P-Flex Pivot, doplněnou va had lem 
přepákování na tlumič. Jednoduchost 
systému, místo pro dva košíky na bi-
don, nepřehlédnutelná profi lace hlavo-
vé partie i lomení spodní trubky. Tohle 
„oboostované“ kolo se stovkovým zad-
ním zdvihem nabízí vše, co má závodní 

stroj mít, a vlastně i něco navíc. Merida 
totiž už s modely One-Twenty nabídla 
variaci jednoho rámu pro různé použití 
a podobně je tomu i s Ninety-Six, která 
je v provedení s přívlastkem RC ryze 
XC závodním modelem na stovkových 
zdvizích se 68,5° hlavovým úhlem, 

kdežto jediná varianta bez „ercéčka“ 
disponuje vpředu 120mm zdvihem 
a více trailovým 67° úhlem hlavy.

Rám přitom zvládne devětadvacítky 

do šíře 2,3 palce a oproti předchůdci 
získal kromě položenější hlavy i vzpří-
menější sedlový úhel pro lepší stoupa-
vost, nižší pozici středového pouzdra 
nebo delší reach, tedy vše pro stále 
náročnější sjezdové pasáže závodních 
tratí. Vybrané šrouby se na rámu dota-
hují torxem T30 pouze z jedné strany, 
aniž by bylo nutné je z druhé strany 
jistit, což je trend nastavený předtím 
už u modelů One-Twenty, jímž se 
značka snaží usnadnit servis. A jelikož 
dnes řada výrobců nabízí různé úložné 
prostory v rámu, Ninety-Six dostala 
dvojici závitů Trail Mount hned za hla-
vovou trubkou pro montáž úložného 
boxu na duši a multiklíč. A hmotnost, 
tedy parametr u závodního stroje tak-
řka zásadní? Nejvýše postavený model 
9000 (v nabídce pět modelů) se sadou 
XTR, odpružením Fox a výplety DT 
Swiss XRC1501 by měl vážit 10,29 kg, 
a to včetně teleskopické sedlovky Fox 
Transfer se zdvihem 125, 150 nebo 
175 mm, podle velikosti rámu.

V hardtailech je hlavní novinkou 
model Big.Trail jenž je opravdu „hard“ 
tailem, jelikož jde o pevný trailbike 
s delší geometrií hliníkového rámu, 
vyšším předním 140mm zdvihem 
a průchodností až pro 2,5" devětadva-
cítky. Dostupný trailbike, tak bychom 
jej mohli nazývat, jelikož parametry 
geometrie příliš nezaostává za celood-
pruženými modely One-Forty či One-
-Sixty, ale absencí zadního odpružení 
nabízí jednodušší údržbu a nižší cenu. 
Tahle kategorie kol je aktuálně hod-
ně na vzestupu a Merida přichystala 
hned čtveřici modelů, jimž je společný 
65,5° hlavový úhel, delší reach a krátká 
435mm zadní stavba.

Elektrifikace silnice
Jestliže na rok 2020 dostaly nové 

luxusní rámy e-biky eOne-Forty a eO-
ne-Sixty, pak vězte, že na aktuální se-
zónu u nich nedochází krom vylepšení 
některých variant motory Shimano 
EP8 či e-bike specifi c vidlicemi Fox 38 
nebo Bomber Z1 k výraznějším změ-
nám. Kolekce elektrických hardtailů 
jako eBig.Nine či eBig.Seven nebo tre-
kingů i městských elektrokol je nabitá 

modely, ovšem svoji pozornost značka 
zaměřila zcela opačným směrem, tedy 
na silnici a rozhodla se elektrifi kovat 
tam. Výsledkem je koncept jednoho 
rámu s integrovanou baterií a zadním 
pohonem, schopného pokrýt silnici, 
gravel i fi tness, respektive všechny tři 
kategorie s přívlastkem „e“. Merida 
zde ale nejde cestou „top“ provedení 

za vysokou cenu, nýbrž nabídkou ce-
nově příznivého řešení, ovšem se stále 
zajímavou hmotností. Základem je hli-
níkový rám s kónickou hlavovou trub-
kou se spodním 1,5" průměrem, jenž 
je zde kvůli předpokládané vyšší zátěži 
dané elektropohonem. Montážní zá-
vity na zadních patkách počítají s no-
sičem i blatníky, vpředu pak varianty 
vidlic nabídnou závity či jejich absenci 
podle provedení modelu. Průchodnost 

eSILEX PLUS 600

eSCULTURA 400

Ninety-Six RC 9000

BIG.TRAIL 600

eSPEEDER 400 EQ
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Ghost Lector FS bude!S obecným nedostatkem cyklistického materiá-
lu trpící současnosti zní oznámení společnosti 

Schindler, spol. s r.o. o dostatečném předzáso-
bení celoodpruženými novinkami Ghost Lector 
FS, skoro jako zázrak. Tahle novinka navazující 
na svého sourozence s pevným rámem má tak 
pro letošek nakročeno k tomu být silnou zbraní 
pro náročné XC okruhy nebo ještě lépe pro ma-

ratony a plně respektuje současný 
trend strojů pro stále náročnější terén. 
Lector FS spojuje komfort, efektivitu a rychlost 
v jednom celku. Je to XC speciál pro náročné, 
jenž vyniká celou řadou propracovaných detai-
lů a nejmodernějších technologií. Byl vyvinutý 
ve spolupráci s továrním profi  týmem, tak-
že nepřekvapí řada pódiových umístění 
v loňské sezóně.

Nicméně tohle všechno je jen 
obecná charakteristika, a pokud chce 
zákazník moderní závodní full, je 
třeba mu k tomu poskytnout úplné 
informace a vysvětlit mu všechny vý-
hody, proč si pořídit takhle propraco-
vaný stroj schopný překročit hranice své 
kategorie, a ne zůstávat u něčeho, co už je 
překonané. Lector FS by měl být lákadlem ne-
jen díky letos trochu ojedinělé dostupnosti, ale 
především kvůli vyspělým technologiím a celko-
vému pojetí tohoto stroje.

Celokarbonový rám už na pohled vyniká del-

ším předním trojúhelníkem v kombinaci s krát-
kým představcem, což je celé dohromady geomet-
rie SUPERFIT, zaměřená na navýšení sjezdových 
schopností kola. Nízké těžiště, položenější hlavo-
vý úhel, a naopak strmější sedlová trubka pro lep-
ší stoupavost. Jednodílná karbonová zadní stavba 
s boost roztečí a dvojice karbonových vahadel 
systému virtuálního čepu TractionLink® jsou zde 
pro maximální tuhost a nízkou hmotnost. Navíc 

osa zadního kola se pohybuje kolmo vzhů-
ru, nikoliv po kružnici, takže by měla 

efektivněji zahlazovat nerovnosti, což 
ještě umocňuje 115mm zadní zdvih, 
jenž je v XC kategorii opravdu nad-
standardem. Vpředu mu sekunduje 
vidlice se 120mm zdvihem, takže 
komfortu bude mít jezdec ve sjez-
dech opravdu maximum. Navýší 
mu jej také integrovaná teleskopic-
ká sedlovka Eightpins (u výše posta-

vených modelů) nebo ergonomicky 
střižené gripy. Pro maximální výkon 

nechybí možnost uzamčení obou pruži-

cích jednotek páčkou z řídítek, a pokud zákazník 
hledá důležité detaily jako montážní košík na bi-
don, zde najde rovnou dva páry, jeden klasicky 
na spodní trubce, druhý pak pod horní trubkou. 

A pozice spodních ložisek tlumiče v rámu? Tam 
nechybí otvory pro případný odtok vody a nečis-
tot, takže i na tenhle detail bylo myšleno, stej-
ně jako na vnitřní vedení kabeláže s rozměrným 
servisním otvorem před středovým pouzdrem. 

Navíc se vstupy s jištěním kabeláže proti pohybu 
v rámu a nechtěným zvukům, i to jsou totiž vě-
ci, které prodejce, potažmo jeho mechanik, musí 
často řešit.

Když jsme nakousli téma servisu, tak dal-
ším bonusem jsou kvalitní ložiska SKF MTRX 
s dlouhou životností nebo hlavové složení Block 
Stop chránící horní trubku před případným po-

škozením od řídítek. Krása je v detailech a Lector 
FS je jimi opravdu nabitý. Třeba zadní Disconne-
ct úchyt třmenu brzdy pro 160 nebo 180mm ko-
touč nasazený jednou částí přímo na osu náboje 
pro lepší rozložení sil vznikajících při brzdění. 

Přestože je Lector FS závodním speciálem, 
celkem pětice modelů, z nich tři ve dvou barev-
ných variantách, nabídne jak nekompromisní 
„top“ provedení, tak cenově příznivější varianty, 

nicméně všechna překračují stotisícovou hra-
nici. Nejdostupnější verze Essential ve dvou 
barevných provedeních za 104 990 korun 
v obchodě nabídne odpružení Fox Perfor-
mance (vpředu F34) a mix dvanáctirych-
lostních komponentů Deore XT a Deore. 
Dražší Universal, pouze v olivovém odstínu 
za 121 990 korun, naopak sází na jednot-
ky Rock Shox SID a sadu Sram GX Eagle. 
Dvě barevné varianty Advanced už mají rám 
s dodatkem UC z lepšího materiálu a stojí 
142 990 korun, přičemž u nich pruží opět 
Rock Shox SID, ale v lepší plus verzi, a po-
hon i řazení jsou Sram GX či X01 Eagle. Mo-

dely PRO a World Cup Replica pak jsou výklad-
ní skříní za 179 990, respektive 209 990 korun. 
PRO spoléhá na sadu Shimano XTR a odpružení 
DT Swiss, zatímco nejdražší model má nejlepší 

verze jednotek SID a elektronické bezdrátové řa-
zení Sram AXS XX1 Eagle. Tohle už je dost širo-
ký výběr pro náročné zákazníky, co říkáte?

(red)



5P Ř E D S TAV U J E M E

Force ve World TourČeská značka Force se postupně 
posouvá do vyšších a vyšších pa-

ter, a to nejen kvalitativním zaměře-
ním svých produktů, ale i vlastním 
účinkováním v profi pelotonu. Letoš-
ní sezóna znamená nové partnerství 
s World Tour týmem Wanty-Gobert, 
tudíž budeme mít možnost vidět logo 
Force na největších a nejslavnějších eta-
pových závodech světa, včetně Tour de 
France. Kromě toho ovšem Force rov-

něž materiálně podporuje mnohé do-
mácí formace, například týmy Elkov, 
CK Příbram, SKC Pardus Tufo Pros-
tějov a další. My bychom se ale vedle 
účinkování Force v profesionální cyk-
listice také rádi dozvěděli něco o no-
vinkách značky pro rok 2021, případně 
o plánech do budoucna. Vyzpovídali 

jsme proto majitele společnosti KCK 
Cyklosport Mode, producenta Force, 
Dalibora Kmentu a Andreu Mrázek 
Kmentovou.

Začněme profesionálním World 
Tour týmem Wanty-Gobert, můžete 
jej blíže představit třeba i čtenáři, kte-
rý se úplně nezajímá o profi -cyklisti-
ku?

Jedná se o belgický tým, který zís-
kal licenci World Tour teamu od tý-

mu CCC. S týmem jsme v loňském 
roce navázali kontakt ohledně možné 
spolupráce a po pár jednáních jsme se 
dohodli na dvouleté spolupráci a mož-
ná budeme pokračovat i déle. Velkým 
lákadlem pro nás byl i český jezdec 

Jan Hirt. Dostat se do World Tour, 
tedy pomyslně nejvyšší mety, které 
lze v cyklistice dosáhnout, byl náš cíl 
a krásně nám to vyšlo v rámci našeho 
30tiletého působení na trhu.

Které doplňky či díly Force jezdci 
této stáje používají?

Jezdci vyzkoušeli více přileb i brýlí, 
ale nakonec jsme se dohodli na spolu-
práci v rámci modelů přileb Orca, Lynx 
a nového modelu NEO. Právě NEO 
bude určitě top modelem letošní sezó-
ny. Co se týká brýlí, tak zde si vybral 

každý jezdec dle svých potřeb, ale ve-
směs se jedná o modely Ombro, Enig-
ma, ale u profi  jezdců uvidíme i nové 
modely jako je třeba Creed.

Pokud se nepletu, tak jste si přilbu 
Orca vyvinuli kompletně sami a totéž 
se týká řady dalších doplňků Force.

Ano přilba Orca byla kompletně vy-
vinuta v naší režii, počínaje grafi ckým 
návrhem, přes 3D modely až po za-
jištění samotné výroby. To samé platí 
i pro již zmíněný model NEO. Popr-
vé se tato přilba představila v loňském 
roce na Tour de France, ve spolupráci 
s francouzským týmem BB hotels Vi-
tal concept. Letošní rok bude přilba 

NEO opět zářit na závodech World 
Tour. Absolutní novinkou je i navázá-
ní spolupráce s fi rmou a značkou Mips 
a tento systém také zavádíme do našich 
modelů přileb.

Loni jste se osobně zúčastnili Tour 
de France, jakožto důležití partneři 
jedné z profi stájí.

Přesně tak, jednalo se právě o zmí-
něný kontinentální tým BB hotels 
Vital concept, který v loňském roce 
získal divokou kartu pro účast na Tour 
de France. Byl to pro nás velký úspěch 
a dobrá prezentace značky.

Mít své logo na takto velkých závo-
dech je jistě velká prestiž, po níž touží 
každá značka…

Ano, to určitě. Navíc vidět své pro-
dukty na profi  jezdcích na těch nej-
slavnějších závodech nám říká, že to 
děláme dobře a naše úsilí v práci to jen 
posiluje.

Přesuňme se k vaší kolekci. Již 
v posledních sezónách bylo jasně pa-
trné vaše postupné směřování do top 
segmentu, tedy karbonové kompo-
nenty a zapletená kola, závodní tretry 

a podobně. Budete v tomto trendu 
pokračovat?

Jednoznačně ano. Zhruba před mě-
sícem proběhly i online prezentace pro 
obchodníky jak v Česku, tak i v zahra-

ničí, tedy představení našich novinek 
a plánů pro rok 2021. Určitě směřuje-
me kvalitativně na vyšší úroveň a chce-
me naši značku v tomto směru výrazně 
posunout.

Takže další karbonové komponen-
ty s důrazem na nízkou hmotnost?

Budeme představovat novou řadu 
karbonových řídítek, oproti předcho-
zím modelům je zde nový, více aerody-

namický tvar, ale představíme i novou 
řadu představců a dalších doplňků. 
Jediné úskalí pro letošní rok je fakt, že 
Covid zamával s dostupností a cenou 
vstupního materiálu, což se bohužel 
odrazí na dodacích termínech, ale čás-
tečně i cenách produktů.

Celková fi losofi e fi rmy se tedy mě-
ní, nebo pouze rozšiřuje? Bude Force 
nadále klást důraz na co nejlepší po-
měr cena/výkon, jak byli zákazníci 
po léta zvyklí?

Tuto strategii chceme držet i nadále, 
ale celkově posunout značku na vyšší 
úroveň. Strategie poměr cena – výkon 
je pro nás hodně důležitá, ale přes ho-
bby a výkonnostní jezdce směřujeme 
svými produkty také k vrcholovým 
cyklistům.

Které další novinky z kolekce Force 
2021 byste rádi vyzdvihli?

Co se týká přileb, většinu jsme již 
zmínili výše – model NEO a systém 
Mips. V prodeji je také nová přilba 
Hawk. Segment brýlí bude výrazně 
rozšířen a prochází velkou obměnou, 
zde bychom vyzdvihli zejména mo-
del brýlí Creed, ale můžete se těšit 
na spoustu novinek. Pozadu nezůstává 
ani vývoj treter, jak turistických, kde 
máme model s Vibram podrážkou, ale 
přivádíme na trh také nové 
tretry, silniční i MTB, s kar-
bonovou podrážkou – model 
Warrior. Zásadní novinkou 
v segmentu treter budou tri-
atlonové a downhillové tretry.

A další doplňky?
Letos představíme sadu 

nářadí v elegantním kufru, 
na opravu defektu bezdušo-
vých plášťů máme opravnou 
sadu Pikado, ale můžete se tě-
šit třeba i na nový trenažér.

Pro loňskou sezónu jste připravili 
kompletně novou kolekci oblečení, 
bude se ještě rozšiřovat?

Výrazně rozšiřujeme doplňky jako 
čelenky, šátky, nákrčníky, ale i ruka-
vičky. Segment ponožek a „kompre-
sek“ prošel kompletním redesignem 
a nabídneme spoustu nových modelů 
z kvalitnějšího materiálu v moder-
ním designu. Celkově se sortiment 
oblečení rozšiřuje jak v dámském, tak 
i v pánském provedení. Můžete se těšit 
na spoustu nových modelů dresů – tzv. 
matching designů – tedy stejné nebo 
dobře ladící designy dámského a pán-
ského provedení. Jedná se například 
o modely Charm, Pure, Vision, Game 
a podobně. Tyto matching designy se 
budou objevovat i v dětské kolekci. 

Výrazně rozšiřujeme nabídku kraťasů, 
ale nabídneme také nové vesty, bundy, 
spodní prádlo, ale i civilní doplňky 
jako jsou tenisky, trička nebo bunda 
a vesta Chill.

A nějaké další plány do budoucna?
Pokračovat v práci, neustále hledá-

me nové produkty a v souvislosti s tím-
to chceme rozšiřovat také síť obchod-
ních partnerů po celém světě. Hodně 
významná je pro nás například spolu-

práce s japonským distributorem.

Letošní rok je váš jubilejní. Může-
me očekávat nějaký výroční doplněk, 
například se zlatou stylizovanou tři-
cítkou?

Je to tak, letošní rok slavíme třice-
tileté výročí naší společnosti a k této 
příležitosti jsme připravili několik pro-
duktů. Jedná se o láhev, brýle, tričko, 
mikinu a podobně. Ale budeme mít 
také limitovanou edici dresů v černo-

-zlatém designu k příležitosti 30ti let 
na trhu a rovněž i retro design dresu.

Děkuji za rozhovor.
Jan Kadečka

Přilba NEO a brýle Creed, novinky 
2021.

Pozdrav z loňské Tour de France.

Dámská zimní top-kolekce Bright.

Civilní kolekce Force – brýle Scope, 
tepláková souprava Rocky.

Brýle Scope, bunda Chill, opět civilní 
Force.

Kolekce Bright, zimní top řada oblečení 
Force.

Letošní týmové soustředění na Mallorce.
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100% Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
34R BMX Co. DaJ Sport www.daj.cz
34R BMX Co. BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
3F 3F Vision s.r.o. www.3fvision.com
4EVER 4EVER s.r.o. www.4EVER.cz
4Race Helios Race s.r.o. www.4race.cz
8FUN BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

A
A2Z Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

ABUS ABUS Czech, s.r.o. www.abus.cz
Acepac Activent 365 s.r.o. www.acepac.bike
Adriatica Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Aerozine Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Alhonga Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Alhonga BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Alligator Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Altima Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
American Classic Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Answer Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Apache DaJ Sport www.daj.cz
Apache BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ashima Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Atlantic Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Author Universe Agency, s.r.o. www.author.cz
Avid Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
AXA Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
AXA Zookee www.zookee.cz
AXA Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Axman Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Azub Azub Bike www.azub.cz

B
Bar Fly Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Baradine Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Barbieri Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Barbieri Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Barbieri HAVEN SPORT sro www.haven.cz
Basil Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Basil JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
BBB Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
BBB JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
Beast components Airoo www.airoocycling.cz
Beld Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Bell Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz
Bellelli KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Beto Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Beto Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Beto Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
BIKE AHEAD 
COMPOSITES Airoo www.airoocycling.cz

Bike Citizens Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Bike Hand Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Bike Ribbon Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Bike Ribbon Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
BikeworkX Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Biologic Azub Bike www.azub.cz
BionX Azub Bike www.azub.cz
Black Jack Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Blackburn Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz
Blank BMX DaJ Sport www.daj.cz
Blank BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Blue Fly Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Bottecchia Lom Trading www.lomtrading.cz
Briko Lom Trading www.lomtrading.cz
Brooks Azub Bike www.azub.cz
Brunox Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Brunox KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Burley Azub Bike www.azub.cz
Busch und Müller Azub Bike www.azub.cz

C
Camelbak Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz
Cateye Universe Agency, s.r.o. www.cateye.cz
Catlike Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Ciamillo Airoo www.airoocycling.cz
CicloSport Pells www.pells.cz
CicloSport Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Clarks BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
cnSpoke Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Columbus Tubi Airoo www.airoocycling.cz
Connex KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Continental Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Continental Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Continental DaJ Sport www.daj.cz
Continental BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Controltech KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Conway 4EVER s.r.o. www.4EVER.cz
Corima Airoo www.airoocycling.cz
Coxa Carry Bikeaction www.bikeaction.cz
Crankbrotherrs Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz
Cratoni Schindler spol. s r.o. www.cratoni.cz
Crono DaJ Sport www.daj.cz
Crono BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Crops Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
CST Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
CST Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Cube Cyklosport RIK s.r.o. www.cube-bikes.cz
Cult BMX DaJ Sport www.daj.cz
Cult BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cycle Clinic Universe Agency, s.r.o. www.cycle-clinic.eu
CyclingCeramic Airoo www.airoocycling.cz
Cyclo Tools DaJ Sport www.daj.cz
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Cyclo Tools BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cyclon JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
Cyklostar DaJ Sport www.daj.cz
Cyklostar BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cyklostar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Cyklostar Everstar s.r.o. www.cyklostar.cz,
www.everstar.cz

Cyklostar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
ČZ Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
ČZ DaJ Sport www.daj.cz
ČZ BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

D
DDK Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Deda Elementi Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Deda Elementi Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Dedacciai Tubi Airoo www.airoocycling.cz
DEDACCIAIstrada Airoo www.airoocycling.cz
Dedatre Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Delfi Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Demolition BMX DaJ Sport www.daj.cz
Demolition BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Dirt Wash DaJ Sport www.daj.cz
Dirt Wash BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Driven Helios Race s.r.o. www.driven.cz
DSI DaJ Sport www.daj.cz
DSI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
DVO Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Dynaplug Bikeaction www.bikeaction.cz

E
E*thirteen Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Easton Cycling Bikeaction www.bikeaction.cz
Eddy Merckx Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Effetto Mariposa Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Echowell Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Echowell Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Electra Schindler spol. s r.o. www.electra-bike.cz 
Elite Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Elite Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Elite Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Enervit VITAR Sport s.r.o. www.enervit.cz
Enervit Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Enervit Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Enervit KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Enervit BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ergon Zookee www.zookee.cz
ESI grips Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
ESI grips Schindler spol. s r.o. www.esigrips.cz
Ethicsport KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
EverStar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
EverStar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Extrawheel Azub Bike www.azub.cz
Exu Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Exustar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Exustar Schindler spol. s r.o. www.exustar.cz

F
Fabric Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Favero KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Feedback Sports Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Fenix Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Ferdus Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Ferdus Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ferdus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Ferdus DaJ Sport www.daj.cz
Ferdus BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Fi'zi:k Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz
Fidlock Bikeaction www.bikeaction.cz
Finish Line Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz
Fist gloves DaJ Sport www.daj.cz
Fist gloves BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
FLR Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
FLR HAVEN SPORT sro www.haven.cz
Force KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Foss Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Foss HAVEN SPORT sro www.haven.cz
Fox Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Freegun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
FRM Airoo www.airoocycling.cz

G
Gaerne Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Galaxy Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
GARMIN Garmin Czech s.r.o. www.garmin.cz
GARMIN KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Gepida KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
G-Form Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz
Ghost Schindler spol. s r.o. www.ghost-bikes.cz
Giant Progress Cycle, a. s. www.giant-bicycles.cz
Gipiemme HAVEN SPORT sro www.haven.cz
Giro Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz
Goldfren Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Good Year JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
Gore Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz
Grip Grab Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Gu Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz

H
Haibike Winora www.haibike.com
Hamax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
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Hamax KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Hamax DaJ Sport www.daj.cz
Hamax BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Haven Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Haven HAVEN SPORT sro www.haven.cz
Hayes Vokolek Import www.vokolek-import.cz
HEAD Novus Bike s.r.o. www.head-bike.com
Hiplok Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
HJC Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Hota Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Hota BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
HQBC Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
HTI Leopard Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Husqvarna Bike Icon s.r.o. www.bikeicon.cz
Hutchinson KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Hydrapak Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

CH
Chain BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Challenge Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Chaoyang Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Chimpanzee Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Chimpanzee Zookee www.zookee.cz

I
Ibera DaJ Sport www.daj.cz
Ibera BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
iiSuper Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Infi ni Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Isostar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Isostar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Isostar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Isostar BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
ITM KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

J
Jagwire Vokolek Import www.vokolek-import.cz
JetBlack Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
JetBlack HAVEN SPORT sro www.haven.cz
Joe's No Flats Zookee www.zookee.cz
Joe's No Flats Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Joe's No Flats HAVEN SPORT sro www.haven.cz

K
Kask Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
KED Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
K-Edge Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kenda Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Kenzel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kettenmax KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Kinetic DaJ Sport www.daj.cz
Kinetic BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
King Kong BMX DaJ Sport www.daj.cz
King Kong BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
KMC Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
KMC Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
KMC DaJ Sport www.daj.cz
KMC BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Knog Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Knog Schindler spol. s r.o. www.knog.cz
Kool Stop Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kool Stop DaJ Sport www.daj.cz
Kool Stop BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kovys Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Kovys Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kovys KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Kovys DaJ Sport www.daj.cz
Kovys BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kryptonite Schindler spol. s r.o. www.kryptonite.cz
KTM KTM www.ktm-bikes.cz

L
Lapierre Schindler spol. s r.o. www.lapierre-bike.cz
Lazer Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
LAZER Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Leader Fox Bohemia Bike www.leaderfox.cz
Leader Fox Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Lezyne Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Lezyne Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
LFE - Leader Fox 
Energy Bohemia Bike www.leaderfox.cz

Limar DaJ Sport www.daj.cz
Limar BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Liv Progress Cycle, a. s. www.liv-cycling.cz
Lizard Skins Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Longus Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Look Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Look Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

M
Magnum Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Mach Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Mach 1 KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Maloja Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Manitou Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz
Marwi DaJ Sport www.daj.cz
Marwi BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Marzocchi Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Master Lock Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Maxbike Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Maxxis Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Maxxis Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Maxxis KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Maxxis DaJ Sport www.daj.cz
Maxxis BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
MCFK Airoo www.airoocycling.cz
Menabo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Merida Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
Met Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Met Zookee www.zookee.cz
Mico Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Microclair DaJ Sport www.daj.cz
Microclair BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Mighty Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Mighty Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Miche Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Michelin Cyklo Žitný www.cyklozitny.cz
Minoura KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Mitas Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Mitas KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Mitas DaJ Sport www.daj.cz
Mitas BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Mitas - Elite level Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Monte Grappa Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Monte Grappa Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Moots Zookee www.zookee.cz
Mortop Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Motorex Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Motorex Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Motorex Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Motorex DaJ Sport www.daj.cz
Motorex BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
MUD Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
M-Wave Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
M-Wave Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

N
Nalini Schindler spol. s r.o. www.nalini-cz.cz
Nanoprotech Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Nanoprotech Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Neco Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Neox Lom Trading www.lomtrading.cz
NEVI Airoo www.airoocycling.cz
Nexelo Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Niner Zookee www.zookee.cz
Nokon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Norco Bike Icon s.r.o. www.bikeicon.cz
Nutrend Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Nutrend Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Nutrend KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Nutrend BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

O
O.symetric Airoo www.airoocycling.cz
Oakley Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
ODI DaJ Sport www.daj.cz
ODI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
OK Baby Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
OKO Vokolek Import www.vokolek-import.cz
OKO Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Ornate Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ortlieb Azub Bike www.azub.cz
Osprey Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Osprey DaJ Sport www.daj.cz
Osprey BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

P
Panaracer Zookee www.zookee.cz
Park Tool BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Pearl Izumi Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Pearl Izumi Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Pedemonte Airoo www.airoocycling.cz
Pells Pells www.pells.cz
Penco Penco, s.r.o. www.penco.cz
Penco Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Pepi's Tyre Noodle Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Peruzzo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Pillar Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Pinguin Activent 365 s.r.o. www.acepac.bike
POC Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Polednik Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Polednik DaJ Sport www.daj.cz
PowerBar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Pro Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Pro Grip KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Progress Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Progress Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Prologo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Promax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Prowheel DaJ Sport www.daj.cz
Prowheel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Pure DaJ Sport www.daj.cz

6 PŘEHLED F IREM

Přehled fi rem a cyklistických značek na našem trhu
Zajistěte si do své maloobchodní prodejny zajímavé a důležité zboží. V přehledu nejsou pouze výrobci nebo ofi ciální dovozci jednotlivých značek,

ale i velkoobchody, které prodej vybraných značek do cykloobchodů zprostředkovávají.

CatEye.cz
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Přehled fi rem a cyklistických značek na našem trhu
Značka Dovozce, výrobce, 

velkoobchod www stránky

Pure BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Q
Qeridoo Schindler spol. s r.o. www.qeridoo.cz

R
R&B Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
R&B DaJ Sport www.daj.cz
R&B BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
R.S.P. Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz

Race Face Zookee www.zookee.cz
Racktime Azub Bike www.azub.cz
Ralson Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Rapilock KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Rassine HAVEN SPORT sro www.haven.cz
Ravemen DaJ Sport www.daj.cz
Ravemen BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Recon Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Red Monkey Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Remerx Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Remerx Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Remerx KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Remerx DaJ Sport www.daj.cz
Remerx BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Reverse DaJ Sport www.daj.cz
Reverse BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Revoloop KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Ribbon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ridea KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Ridley Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Ritchey Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Ritchey Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ritchey DaJ Sport www.daj.cz
Ritchey BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Rock Shox Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Rock Shox Cyklo Žitný www.cyklozitny.cz
Rocky Mountain Bikeaction www.bikeaction.cz
Rodi Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Rogelli Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Rogelli Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Rosti Lom Trading www.lomtrading.cz
Roto Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Roto Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Rotor Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
Royal Bay VITAR Sport s.r.o. www.royalbay.cz
RoyalBaby Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Rozzo JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
R-Raymon Bike Icon s.r.o. www.bikeicon.cz
RSP Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
RST Universe Agency, s.r.o. www.rstmtb.cz

S
Saccon BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Salice Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Salomon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Salsa Zookee www.zookee.cz
Santini Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz

Sapim Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Scicon Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz
SDG Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Sekura DaJ Sport www.daj.cz
Sekura BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Selle Monte Grappa Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Selle Monte Grappa Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Selle Royal Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz
Selle SMP Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
Sense DaJ Sport www.daj.cz
Sense BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sense Bike DaJ Sport www.daj.cz
Sensor Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sensor Zookee www.zookee.cz
SH+ Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Shimano Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Shimano Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Shimano Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Shimano Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Shimano KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Shimano DaJ Sport www.daj.cz
Shimano BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Shocart Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Schlumpf Azub Bike www.azub.cz
Schwalbe Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Schwalbe Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Schwalbe Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Schwalbe DaJ Sport www.daj.cz
Schwalbe BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sigma KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Sigma sport Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Sigma sport Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sigma sport Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sigma sport DaJ Sport www.daj.cz
Sigma sport BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
SiS Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Sixtus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
SKS Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
SKS Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

SKS Schindler spol. s r.o. www.sks-germany.cz
SKS DaJ Sport www.daj.cz
SKS BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Slime Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Slime HAVEN SPORT sro www.haven.cz
Smart Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Smart Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Smart DaJ Sport www.daj.cz
Smart BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Solestar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
SON nabendynamo Azub Bike www.azub.cz
Sonax Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Soul Kozak Airoo www.airoocycling.cz
SPANK Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Spectro BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Spinner Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Spirit Partis a.s. www.spiritbike.cz
Sport Arsenal Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sport Arsenal Sport Arsenal, s.r.o. www.sportarsenal.cz
Sport Arsenal DaJ Sport www.daj.cz
Sport Arsenal BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sportique Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
SR Suntour Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
SR Suntour Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
SR Suntour KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
SR Suntour DaJ Sport www.daj.cz
SR Suntour BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sram Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sram Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sram DaJ Sport www.daj.cz
Sram BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Stabilus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Stereo Bikes DaJ Sport www.daj.cz
Stereo Bikes BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Stevens Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Sting Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
STrace Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Strenght Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sturmey-Archer Helios Race s.r.o. www.sturmey-archer.cz
Sundance Novus Bike s.r.o. www.head-bike.com
SunRace Helios Race s.r.o. www.sunrace.cz
SunRinglé Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Supacaz Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Super B Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Šroubárna Marek DaJ Sport www.daj.cz
Šroubárna Marek BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

T
Tacx Garmin Czech s.r.o. www.garmin.cz
Teasi DaJ Sport www.daj.cz
Teasi BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Tektro Universe Agency, s.r.o. www.author.eu
Tektro Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Tern Azub Bike www.azub.cz
Terry Zookee www.zookee.cz
TF2 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
TF2 Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
TF2 DaJ Sport www.daj.cz
TF2 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Thule Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Thun Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Thun DaJ Sport www.daj.cz
Thun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Tifosi Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz
Time KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Tomac BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Topeak Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Topeak Zookee www.zookee.cz
Total BMX DaJ Sport www.daj.cz
Total BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Totem Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Tour de France Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Tour de France Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Trailgator Azub Bike www.azub.cz
Trailgator Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Trailgator Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Tranz-X Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Trigon Wintech CZ www.biketone.cz
Truvativ Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
TSG DaJ Sport www.daj.cz
TSG BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Tubolito Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Tubus Azub Bike www.azub.cz
Tufo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Tufo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Tufo DaJ Sport www.daj.cz
Tufo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

U
ULAC HAVEN SPORT sro www.haven.cz
Unior KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Uvex Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Uvex Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

V
Vape Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Vape Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Vape DaJ Sport www.daj.cz
Vape BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
VDO Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz
Vella Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Vella Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Vella DaJ Sport www.daj.cz
Vella BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Velo Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Velo Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Velo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Velo DaJ Sport www.daj.cz

Velo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Velobel Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Velobel Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Velobel DaJ Sport www.daj.cz
Velobel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Velofl ex Airoo www.airoocycling.cz
Velogross Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Velosteel KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Velotoze KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Ventura Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Ventura Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Vitar VITAR Sport s.r.o. www.vitar.cz
Vitar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Vittoria Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz
Vittoria Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Vittoria Lom Trading www.lomtrading.cz
Vittoria BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Volume BMX DaJ Sport www.daj.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Volume BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

VP DaJ Sport www.daj.cz

VP BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

W
WD Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

WD KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Weber Azub Bike www.azub.cz

Weldtite DaJ Sport www.daj.cz

Weldtite BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Wellgo DaJ Sport www.daj.cz

Wellgo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

White industries Airoo www.airoocycling.cz

Wilier KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Winforce Bikeaction www.bikeaction.cz

Winora Winora www.winora.com

Wittkop DaJ Sport www.daj.cz

Wittkop BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Wowow BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

WTB Zookee www.zookee.cz

X
XLC Winora www.xlc.de

X-Mission Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz

X-PEDO KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Y
Yaban Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz

Yaban Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Yarrow Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Yeti Zookee www.zookee.cz

Your Air Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz

Z
Zefal Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Zefal Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Zero Flats Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Zoom Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Zoom Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Pokud hledáte malá a silná světla, toto je kombinace kterou musíte mít. 
NanoStrike přední světlo a zadní blikačka Signal. Kombinace 
výkonu a velikosti těchto světel je bezkonkurenční. Budete 
vidět ze všech stran.NANO STRIKE

COMBO
BLS-134



8 P Ř E D S TAV U J E M E

MÁME NAROZENINY!

OSLAVTE S NÁMI NAŠE 30 NAROZENINY 

MRKNĚTE K NÁM NA STRÁNKY....
A TŘEBA ZAČNETE ČEPOVAT NAŠE PALIVO, STEJNĚ JAKO 

TITO KLUCI Z PLAKÁTU..
#tankujupenco

www.penco.cz/akce

30

Při vyslovení názvu LEVELSPORTKONCEPT 
si většina cyklistických obchodníků i samotných 

cyklistů jistě vybaví dovozce exkluzivních produk-
tů POC, Maloja či Lezyne, ovšem zastupovaných 
značek je mnohem více, a to s neméně zvučnými 
jmény – například Oakley, 100%, Supacaz a mohli 
bychom pokračovat. Na následujících řádcích jsme 
se rozhodli věnovat prostor dalším z nich, a sice 
vyhlášenému odpružení DVO, sedlům SDG nebo 

tretrám FLR, kdy všechna tato loga nalezneme již 
nějakou dobu taktéž pod křídly společnosti LE-
VELSPORTKONCEPT. Důležitou značkou v na-
bídce je rovněž E*Th irteen produkující konstrukčně 
nevšední MTB kazety, úplnou novinkou v kolekci 
pražského dovozce je pak značka energetické výživy 
Veloforte, pocházející z Anglie. O všech novinkách 
daných značek, ovšem zdaleka nejen o nich, jsme 
si povídali se zástupcem fi rmy LEVELSPORTKO-
CEPT.

Začněme odpružením DVO, které je dobře zná-
mo především vyznavačům tvrdšího bikingu. Mů-
žete kolekci DVO blíže představit?

DVO je značka žijící podle svého sloganu „For 
Riders By Riders“. To je to, co je ve skutečnosti dělá 
tak zvláštními. 

Kolekce D1 je označení prémiové řady odpru-
žených vidlic s osvědčeným designem. Disponují 
výkonem a funkcemi, které od takového výrobku 
očekáváte. Dynamické odpružení řízené vysokou/
nízkou kompresí, s nastavitelným odskokem a na-
stavitelnou funkcí OTT. Toto jsou funkce společ-

né pro všechny vidlice prémiové řady D1 – 
Sapphire 34, Diamond a série Onyx.

Pokud se nepletu, tak za značkou stojí 
Bryson Martin, původně konstruktér značky 
Marzocchi.

Ano, historie ho možná zná jako člověka, 
který stál po 25 let za všemi skvělými pro-
dukty a inovacemi ve společnosti Marzocchi 
Suspension. Po majetkových změnách, které 
v této společnosti nastaly, se Martin rozhodl 
jít svojí cestou. Tak se zrodilo DVO. 

DVO je vyhlášené důrazem na jednodu-
ché nastavení i v domácích podmínkách. 
Jak je to se servisem?

V roce 2020 bylo vyškoleno prvních 
deset autorizovaných servisních center. 
V trendu rozšiřování zákaznického servisu 
s akceptovatelným termínem dodání hod-
lá distributor nadále pokračovat. Nehledě 
na to, že uživatelé mají možnost zakoupit 
si náhradní díly a běžnou údržbu můžou 
provádět svépomocí.

Přesuňme se nyní k sedlům SDG.
Sedla SDG jsou velmi oblíbená nejen díky vý-

středním designům, ale zejména díky komfortu, 
který bikerovi poskytují. V tomto směru SDG vyu-
žívá zejména pružné zadní uchycení vzpěr. 

Jaké je primární zaměření značky SDG?
Je to jízda v terénu obecně, zejména pak all-

-mountain, gravel a cyklokros. Naším bestsel-
lerem je model BA3, nabízený v bohaté 
škále barev a materiálů. 

V mírném kontrastu s přede-
šlými značkami jsou asi tretry 
FLR, které znají primárně XC 
závodníci a silničáři.

Ano, zákazníci se primárně 
etablují z těchto řad, nicméně vý-
robce má v nabídce i tretry pro tri-
atlon nebo obuv pro rekreační jízdu 
s možností použití SPD.    

Co je hlavním bonusem FLR, šířka ko-
lekce, dobrý poměr cena/výkon?

U této otázky bych mohl možná poskytnout 
osobní zkušenosti, neboť s tretrami FLR pravidelně 

jezdím. Testoval jsem tretry s karbonovou podráž-
kou a posléze knitový model, který se vyznačuje 
velkou prodyšností, což cyklisté ocení především 
v horkých letních dnech. Nyní jezdím v zimních 
tretrách, kde mě překvapil tepelný komfort, jakým 
tyto boty disponují. Tretry FLR mohu shrnout 

jako boty se skvělým výkonem za velmi pří-
znivou cenu.

Nyní už ke značce E*Th irteen, jejíž ka-
zety Helix R 12 jsou výjimečné především 
nejmenším pastorkem s pouhými devíti 
zuby. S čím vším jsou dané kazety kompa-
tibilní?

Helix funguje bezchybně s dvanáctirych-
lostními pohony Shimano™ a SRAM™, aniž 
by omezovala chod převodníku či chování 
řetězu. Navíc, pokud je vaše kolo vybaveno 
ořechem SRAM XD™ a chcete upgradovat 
na dvanáctirychlostní Shimano™, ušetříte 
nejen peníze za kazetu, ale nemusíte utrácet 
ani za nový ořech náboje. Na rozdíl od kazet 
SRAM Eagle™ mají kazety HELIX R vymě-
nitelné pastorky. To znamená, že průběžné 
náklady na servis a výměnu budou méně 

než poloviční oproti kazetám SRAM™ nebo 
Shimano™.

Helix R 12 Speed nabízí celkově 556% rozsah 
(9 – 50z), což je nejvíce ze všech kazet na trhu, a je-
dinečnou hmotnost 345 gramů. Helix R 11 Speed 
má 511% rozsah (9 – 46z) a váží jen 325 gramů.

Na konec jsme si nechali Veloforte, energetické 
tyčinky a gely. Obchodníkovi tak můžete nabíd-
nout kompletní sortiment od A do Z, tedy od vý-
živy Veloforte až po maziva BikeworkX...

Rozšíření naší nabídky o sportovní výživu 
je logickým krokem, neboť výživa je 

s cyklistikou neodmyslitelně spojena. 
V zahraničí oceňované výrobky Ve-
loforte se širokou nabídkou ener-
getických tyčinek, gelů, hydratač-
ních přípravků a dalších produktů 
výživy sportovce jsou tak pro naše 
portfolio skvělou volbou. V sou-
časné době tak můžeme obchodní-
kovi nabídnout opravdu kompletní 

pokrytí cyklistického sortimentu 
v podobě kvalitních světových značek, 

což je směr, kterým se chceme i nadále 
ubírat. 

Děkuji za rozhovor.
(red)
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Force Pikado
Sada pro opravu 

defektu u bezdušo-
vých plášťů Force 
Pikado je skvělým 
pomocníkem pro ka-
ždého cyklistu, který 
si potřebuje efektivně 
a rychle opravit defekt 
na svém kole. Sada 
obsahuje jednu čisticí jehlu, jednu jehlu provlékací 
a čtyři černé knoty pro utěsnění. Celá sada je vyro-
bena z hliníku a váží pouhých 24 g. MOC 299 KČ.

www.kckcyklosport.cz

Posviťte si na cestu
Milujete cyklistiku a chcete si ko-

nečně užít pravidelné projížďky? 
Tak se postavte tmě dlouhých 
večerů s některým z nových 
světel Pells. Přední světlo 
Helio 80 si můžete připev-
nit na řídítka i přímo na hel-
mu jako šikovnou čelovku. Zad-
ní blikačka Rubio 15 vydrží v módu jednotlivého 
blikání 25 hodin na jedno nabití. Obě světla mají 
integrované baterie a nabíjí se přiloženým USB ka-
belem.

Podrobnosti zjistíte u výrobce na www.pells.eu.

te si ko-
ďky?
h 

Lezyne Strip Alert Drive
S novým zadním světlem LEZYNE 

STRIP Alert Drive bude vaše jízda 
ještě bezpečnější. Osvědčený model je 
nově vylepšen o zabudovaný akcelero-
metr, díky němuž se svítilna s poklesem 
rychlosti jízdy více rozsvítí. Budete tedy 
lépe vidět. Velmi praktická inovace s funk-
cí alert, reagující při změně rychlosti. Cena: 
1190,- Kč.

www.lezyne.com

y 
k

B2B od Havenu
Zapracovali jsme na systé-

mu, otevřeli jsme se vám 
a v našem B2B můžete 
u každé položky, barvy 
a velikosti vidět reálný 
počet kusů skladem. Mů-
žete udělat rychlou objed-
návku a vyhnout se složité-
mu vyhledávání, když znáte 
alespoň část názvu položky, 
XML feedy, rychlé vložení ob-
jednávky z vašeho skladu přímo 
k nám do košíku atd. Z novinek  
doporučujeme tyto stretch 
košile v dámském i pánském 
provedení v různých barev-
ných odstínech.

www.haven.cz
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Stoleté výroční ShimanoSpolečnost PAUL LANGE – OSTRA-
VA, s.r.o., zastupující na našem trhu 

nejen Shimano, ale rovněž blízce provázané 
značky PRO, Pearl Izumi či Lazer, má hned 
dvojnásobný důvod k oslavám. Právě Shi-
mano letos slaví stoleté jubileum a k tomu 
je zde také šedesátileté výročí spolupráce 
Paul Lange Group právě se značkou Shima-
no. Zmíněná provázanost Shimano a PRO 
je nemalou výhodou, neboť to znamená, že 

od jediného dodavatele osadíme celé kolo 
a díky Pearl Izumi či přilbám Lazer zákaz-
níka oblékneme od hlavy k patě. Vyjme-
nované značky v portfoliu PAUL LANGE 
– OSTRAVA, s.r.o. doplňují také další, 
novinkou v sortimentu je Motorex s řadou 
Bike Line, švýcarský výrobce maziv, popří-
padě AXA, produkující zámky a osvětlení. 
Klasikou je pak značka Elite, nabízející vy-
hlášené trenažéry a doplňky.

Nyní již k produktům a novinkám. 
Na co se můžeme těšit, vyjma průběžné 
evoluce komponentových sad Shimano, 
na nichž je dneska postavena naprostá vět-
šina jízdních kol všech kategorií? A které 
novinky jsou důležité od dalších, paralelně 
nabízených značek? Na všechna tato téma-
ta jsme vyzpovídali zástupce společnosti 
PAUL LANGE - OSTRAVA.

Nemůžeme začít jinak nežli stoletým 
výročím značky Shimano. Přichystala si 

značka nějaký dárek k výročí?
První dárek, který Shimano přichystalo 

pro všechny cyklistické nadšence v souvis-
losti se 100. výročím, je rozšíření spolu-

práce s organizací A.S.O., kdy se Shimano 
stalo neutrální servisní podporou na všech 
závodech pořádaných touto organizací. 
Další překvapení budou následovat, ale za-
tím nechceme být příliš konkrétní.

Jednou z důležitých novinek je elek-
tropohon EP8, které další nové e-bikové 
komponenty stojí za zmínku?

Elektropohon EP8 byl očekávanou no-

vinkou 2020/2021 a vedoucí pozici na trhu 
v oblasti e-MTB si zajistil raketovou rych-
lostí. Shimano STEPS je však kompletní 
systém, který zaštiťuje všechny kategorie 

v oblasti elektrokol. Hlavní před-
ností Shimano STEPS je skloube-
ní tří důležitých vlastností, které 
e-bikové komponenty mají mít, 
a to kvalitní hardware, spolehlivý 
software a nejnovější technologie.

Shimano nabízí také obuv ne-
bo oblečení.

Obuv Shimano je dlouhodobě 
velmi úspěšným artiklem a nabí-
zí zastoupení prakticky ve všech 
kategoriích – silniční, MTB, 
Downhill, Enduro, Trail, Flat pe-
dal a nově také speciálně E-bike, 

a to v pánském i dámském provedení. Ob-
lečení a doplňky zastupují převážně silnič-
ní a MTB kategorii, ale je zde stejně jako 
u obuvi nově vytvořená řada pro E-bike.

Co nového si pro sezónu 2021 přichys-
tala značka PRO?

Nově se značka PRO profi luje v katego-
rii Gravel, a to řadou DISCOVER, zastou-
penou nejen řídítky, představcem či sedlov-
kou, ale třeba i brašnami pro 
jízdní kola. Samozřejmě ani 
tentokrát nelze opomenout 

kategorii E-bike, pro kterou byla 
speciálně vyvinuta řídítka s možností inte-
grace displeje Shimano. Je tady však ještě 
jedna věc, která stojí za zmínku – sedla. 
Zákazníkům nabízíme možnost otestovat 
si sedlo a v případě nespokojenosti do 30 

dnů vrátit. Stačí navštívit naše partnery 
s označením PRO měřící centrum. 

Nakolik již zákazníci vnímají, že PRO 
je provázáno se Shimanem? 

Značka PRO je hojně používána Pro 
Tour týmy, které zároveň používají kompo-

nenty Shimano, to je zřejmě hlavní atribut, 
pomocí kterého si zákazníci spojují PRO 
a Shimano. Vývoj i testování produktů 
PRO probíhá ve spolupráci se špičkovými 
závodníky či týmy, což se promítá do vlast-
ností i kvality.

Značka PEARL iZUMi byla vždy vní-
mána jako velmi luxusní, snaží se pod 
Shimanem více přiblížit i běžným hobby 
cyklistům?

Pojem „velmi luxusní“ si zřejmě značka 
PEARL iZUMi vydobyla nepříliš rozšíře-
ným povědomím mezi zá-

kazníky, kdy se možná 

v široké nabídce zprvu trochu ztráceli. Sor-
timent a produktové řady byly v počátku 
velmi početné. Pod společností Shimano se 
nabídka zúžila, zpřehlednila, a to bez ztráty 
jedinečných technologií, kterými PEARL 
iZUMi vyniká. 

Které novinky byste vyzdvihli u Lazeru, 
jenž je také součástí koncernu Shimano?

V prosinci 2020 Lazer představil MTB 
přilbu JACKAL, jež vyniká vychytávkami 
v podobě nastavitelného hledí, univerzál-
ního zadního držáku, ultralehkou a snadno 
ovladatelnou magnetickou sponou či držá-
kem kamery. Druhou novinkou je silniční 
přilba SPHERE, vybavená patentovaným 
systémem Lazer Advanced Rollsys® s 360° 
retencí a vertikálním nastavením.

Motorex je synony-
mem maziv, nabízí i cyk-
lokosmetiku?

MOTOREX ve své 
řadě BIKE LINE, která 

byla speciálně navržena pro 
jízdní kola, nabízí komplexní 

sortiment snadno použitelných, mimo-
řádně účinných a ekologicky šetrných kva-
litních maziv. Řada BIKE LINE zahrnuje 
i cyklokosmetiku v podobě ošetřovacích 
produktů, čímž pokrývá celou škálu potřeb 
uživatele jízdního kola.

A nějaké další novinky, na které se mů-
žeme těšit?

Nechceme předbíhat a všechno hned 
„vyklopit“, ale naznačit něco můžeme. Ne-
jen Shimano slaví důležité jubileum, letos 
také naše společnost oslaví své 25. naro-
zeniny, proto doporučujeme sledovat náš 

Facebook a Instagram, kde se vždy dozvíte 
všechno jako první.  

Děkuji za rozhovor.
(kad)
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www.maloja.de

www.oakley.com 

www.dvosuspension.com

www.pocsports.com 

www.lezyne.com

www.ride100percent.com
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