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Schindler nově zastupuje 
značku Kryptonite

Od  května 2017 společnost SCHINDLER 
rozšířila sortiment zámků, kde v rámci výhradní-
ho zastoupení nabízí nově také americkou značku 
s více než 40letou tradicí – KRYPTONITE. 

Velký výběr typů a  modelů klade důraz na 
ochranu proti krádeži, zároveň je možné využít 
připojištění za pár dolarů, které zaručí vyplacení 
až 5000 dolarů v případě, že bude zloděj až moc 
šikovný.

www.schindler.cz

Nové světlo od BBB
Rušný provoz ve městě 

potmě vyžaduje vysokou 
viditelnost. Se zcela no-
vým světlem ScoutCom-
bo si můžete být jisti, že si 
vás všimnou. Kužel předního 
světla svítí dost daleko na sil-
nici před vámi a  jasná COB 
LED dioda na  zadní straně 
zajišťuje, že si vás všimnou 
i  vzadu. Kompaktní světlo se 
snadnou instalací na  helmu. Čtyři 
režimy svícení pro přední a 3 režimy pro zadní 
světlo. Nejlépe se hodí pro použití ve městě nebo 
na trekingové kolo. Cena 1490 Kč.

Více na www.jmctrading.cz

Dovozce Rocky Mountain 
hledá obchodní partnery

BIKEACTION hledá obchodní partnery. 
České zastoupení fi rem ROCKY 
MOUNTAIN, EASTON 
Cycling a  DYNAPLUG 
aktuálně hledá ve  ví-
ce regionech v  ČR 
a  na  Slovensku ob-
chodníky, kteří by 
rádi nabízeli zboží 
výše uvedených 
značek ve své prodejně či on-
-line na e-shopech. Pro více informací kontaktuj-
te dodavatele prostřednictvím kontaktů na webu 
www.bikeaction.cz

Muc-Off Luxury Chamois Cream 
Speciální krém 

pro sportovce pouze 
na přírodní bázi (bam-
bucké máslo, aloe vera, 
drcený zelený čaj atd.) 
vytváří ochrannou ba-
riéru, která přispívá 
k  ochraně pokožky 
před jejím poškoze-
ním, a  to zejména na  citlivých a  exponovaných 
místech, má antibakteriální účinek a rovněž na-
pomáhá k regeneraci a hojení již poškozené po-
kožky. Poskytuje dlouhodobou a  hloubkovou 
hydrataci pokožky, což přispívá k  absolutnímu 
komfortu a ochraně při dlouhých jízdách, bězích 
atd. Stoupající obliba krému mezi vytrvalostními 
sportovci jen potvrzuje jeho kvalitu.

www.halbich.cz

Novinka od Limaru
Novinka italské značky 

LIMAR, kterou vídá-
te na  hlavách jezdců 
Astana nebo Direct 
Energie, zaujme ty 
cyklisty, pro které 
je bezpečná jízda 
nade vše ostatní. 
LIMAR 797 je vy-
robena technologií 
Double Shell In-Mould - Maximum Protection 
a klade zvýšený důraz na ochranu citlivých par-
tií hlavy. K základní výbavě patří i odnímatelná 
zadní blikačka. Ať už jezdíte na silnici, nebo dá-
váte přednost kolu horskému, s  touto přilbou 
se můžete svému koníčku věnovat naplno a bez 
starostí.

www.bplumen.cz/limar

Sport Arsenal – specialista 
na cyklistické brašny a nosiče

Nabízíme veškeré spektrum cyklistických 
brašen a  nosičů na  kola. Trojice kategorií LRC 
(lehká rekreační cykloturistika), SNC (speciální 

a náročná cykloturistika) a X (expediční cyklotu-
ristika), uspokojí kvalitou i cenou každého vyzna-
vače jízdy na kole, a nejde jen o turistické brašny 
a nosiče. V nabídce je řada rámových nebo pod-
sedlových brašniček, po kterých sáhnou sportov-
ní cyklisté i závodníci, takže kompletní sortiment 
této značky na prodejně pokryje potřeby každého 
zákazníka.

Více na www.sportarsenal.cz

Fenix HL60R:
čelovka pro vaše cyklojízdy

Díky svému výkonu 950 
lumenů, dosvitu 116 me-
trů a  výdrži až 100 
hodin poslouží 
čelovka Fenix 
HL60R coby 
hlavní i  do-
plňkové světlo 
i  na  ty nejná-
ročnější cyklo-
jízdy. Osazena je 
nejmodernější špičkovou LED Cree XM-L2 T6 
s  teplejším odstínem světla, pro věrnější podání 
barev a kontrastů. Li-ion akumulátor typu 18650 
o kapacitě 2600 mAh lze snadno dobíjet prostřed-
nictvím micro-USB portu. Pro snadné uchycení 
na helmu lze dokoupit držák Fenix ALG-03. Če-
lovka je plně vodotěsná (IPX8) a nárazuvzdorná. 
Cena (včetně akumulátoru) 2099 Kč.

www.kronium.cz

Nové pláště Michelin
Nové pláště Michelin jsou tu. Firma Miche-

lin čerpá z  dlouholetých zkušeností s  výrobou 

pneumatik a vyrábí ty nejlepší směsi. Ve spojení 
s elitními jezdci, jako jsou Jerome Clementz nebo 
Cameron Zink, tak vznikají zcela unikátní pláště. 
Objevte nové XC, trail a enduro pláště Michelin.

Více naleznete na www.cyklozitny.cz

ZOOKEE nové nabídky
Nově máme v nabídce distribuce ZOOKEE 

jedinečná sedla Terry. Sedla Terry jsou cyklistická 
sedla vyvíjená pod lékařským dohledem a  jsou 
konstruována s  ohledem na  dámskou anatomii 
již od roku 1994. Terry specifi kuje tři oblasti za-

tížení při jízdě na kole a soustře-
ďuje se na potlačení 
jejich negativního 
vlivu na  sedací 
partie cyklistky. 
Design a  struk-
tura každého modelu 
sedla jsou testovány v laborato-
ři Terry a pomocí moderního snímače tlaku jsou 
optimalizovány pro dosažení ideálního rozložení 
hmotnosti cyklistky. Výrazné zlepšení komfortu 
posedu při jízdě na  kole se dosahuje zaměře-
ním na  tři základní oblasti konstrukce sedla: 1. 
omezení tlaku v perineální oblasti, 2. zabránění 
vzniku bodového zatížení, 3. minimalizování po-
vrchového tření anatomickou konstrukcí tvaru 
sedla. Tvar středového tunelu sedla je navržen 
tak, aby nezpůsoboval nežádoucí tlak na nervy, 
tepny a žíly. Konstrukce sedel Terry minimalizuje 
negativní vlivy a zaručuje pohodlnou jízdu.

www.zookee.cz

ANTI-BITE SYSTEM od Bitexu
Firma Bitex, známý výrobce nábojů, přichází 

s patentovaným ANTI-BITE SYSTEM – velmi 
jednoduchým a  účinným řešením problému ži-
votnosti volnoběžných ořechů. Při větší zátěži 

dochází vlivem vyššího krouticího momentu 
a  rázům k “zakousnutí” pastorků kazety do  těla 
ořechu a tím k jeho zničení. Bitex však přináší ře-
šení, a to v podobě zalisovaných tvrzených nere-
zových plátků do hliníkového těla, které zamezují 
protlačení pastorku kazety do těla ořechu a pod-
statně tím zvyšují životnost téměř na úroveň oře-
chu s ocelovým tělem. Více informací naleznete 
na stránkách dovozce: www.biketone.cz

Nová kolekce od značky Haven
HAVEN představuje 

novou kolekci oblečení 
pro bikery 2017/18, sou-
částí je nová řada SIN-
GLETRAIL - dámské 
a pánské kraťasy, kalhoty, 
helma, rukavice, vše lze 
barevně sladit i  s ponož-
kami. Nové jsou i  pláš-
těnky a větrovky a dalších 
několik typů přileb. Dal-
ší dováženou značkou je 
FLR - cyklo obuv střed-
ní a  vyšší třídy, která pokrývá široké spektrum 
zákazníků, např. boty Bushmaster s  podrážkou 
z Vibramu konstruovanou pro chůzi, s hrubým 
vzorkem a tvrdou nylonovou mezipodešví. Kata-
log ke stažení na www.HAVEN.cz či jej dostanete 
v tištěné podobě k vaší objednávce.

Maxbike 2017
Český výrobce jízdních kol Maxbike již delší 

dobu razí směr individuálního přístupu k zákaz-
níkům, kdy prostřednictvím webových stránek 
přímo výrobce umožňuje všem zákazníkům in-

dividuální sestavení kola při dodací době do  5 
pracovních dní. U karbonových rámů nabízí Ma-
xbike, kromě zpracování individuálního designu, 
nově také barvy měnící se podle teploty. Všech-
ny tyto kroky jdou ruku v ruce s fi lozofi í značky 
„Kolo podle tebe“, kdy zákazníkům nabízí ma-
ximálně individuální přístup za atraktivní ceny.

www.maxbike.cz

PENCO®LONG ENERGY SNACK 
energetická tyčinka 
s Palatinozou™

Český výrobce sportovní výživy přichází 
na  trh s novou unikátní bezlepkovou energetic-
kou tyčinkou na  bázi sóji. Obsahuje unikátní 

disacharid Palatinosu™ s nižším glykemickým in-
dexem a postupným uvolňováním energie. Navíc 
je obohacena BCAA, Beta-alaninem a lecitinem. 
Skvělá pro sportovní výkon delší než 1,5 hodiny. 
Balení: 50g.

Více na www.penco.cz

CYKLO PROFI B2B
Je ten správný čas využít akční 5% slevu 

na  jednorázový nákup na  převodníky ABSO-
LUTE BLACK, zapletená kola 
AM.CLASSIC, na  sportovní 
výživu SIS,  cyklokosmeti-
ku a  výživu 
BORN, nářa-
dí SUPER B, 
ale i  na  kom-
pletní vybavení servisu jako lanka, brzdová ob-
ložení, kotouče a jiné od výrobců ALLIGATOR, 
GOLD FREN, A2Z a mnoha dalších.

Více info a další akce na www.cykloprofi .cz
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Cyklomax nabízí 
kompletní služby

Společnost CYKLOMAX, spol. s.r.o., patří už 
od roku 1993 mezi největší velkoobchody s velo-
materiálem v České republice. V portfoliu pro-

duktů naleznete renomované značky RockMa-
chine, Lake, Sigma Germany, Smart, Kenda, 
KED, Owleye, Zixtro nebo MACH1. Vyvíjíme 
a vyrábíme cyklodoplňky, komponenty a servis-
ní vybavení vlastní značky MAX1. Zajišťujeme 
komplexní služby více jak dvěma stům maloob-
chodních partnerů. Odborné poradenství a bez-
chybné zpracování objednávek zajišťují obchodní 
zástupci a B2B e-shop. Naším cílem je dodávat 
kvalitní osvědčené produkty, se kterými budou 
cyklisté spokojeni.

www.cyklomax.cz

Elektrokola STEVENS
a GALAXY skladem

Dovozce značek Stevens a Galaxy – CYKLO-
ŠVEC s.r.o. naskladnil vybrané modely elekt-
rokol obou značek a  další postupně doplňuje. 
Galaxy zahrnuje 5 základních modelů elektrokol 

s výběrem 2 druhů baterií. Dámský Galaxy Altair 
je i  se středovým motorem. Ostatní elektroko-
la Stevens (s motory Bosch a Shimano STEPS) 
i běžné modely kol od Stevensu dodává ze skladu 
v ČR i z Hamburku.

Více na www.cyklosvec.cz

Exkluzivní gel od Enervitu, 
který otevřete jednou rukou!

Máme pro vás zbru-
su novou sportovní vy-
chytávku – Enervitene 
Sport Gel s  exkluziv-
ním systémem otevírá-
ní, které tak zvládnete 
jednou rukou. Navíc 
máte dávku energie 
(25 ml) rozdělenou do 
dvou menších (2× 12,5 
ml), aby se dala dobře 
a  postupně dávkovat. 
Gely Enervitene jsou 
tak nyní ještě praktič-
tější a  snadněji použi-
telné! Enervitene Sport 
Gel One Hand nabízí 
variantu s kofeinem (příchuť citrusu) i bez (cola) 
a zajišťuje postupné doplňování energie v průbě-
hu sportovní aktivity.

www.enervit.cz

LEGENDA STÁLE VYRÁBĚNÁ V ANGLII

Od roku 1866

Dovozce:  AZUB BIKE s.r.o. ,  www.azub.cz,  +420 777 298 229

Značku 3F asi není nutné představovat, šířka 
její nabídky se každoročně rozrůstá a  vedle 

kvalitních brýlí v kolekci 2017 najdeme řadu do-
plňků včetně rukavic. 3F však i  nadále zůstává 
především synonymem brýlí, jak sportovních či 
ryze cyklistických, tak civilních. Domácí značka 
se pravidelně objevuje na veletrzích a její modely 
si odnášejí vynikající hodnocení z řady testů, ne-
jen pro optimální poměr cena/výkon. Zákazníci 
si značku 3F zkrátka oblíbili, 
a  pakliže si zvykli na do-
konalé usazení na obliče-
ji či perfektně fungující 
fotochromatické zorníky, 
„ty své“ nové brýle auto-
maticky hledají právě v  ši-
roké kolekci 3F.

Společnost 3F Vision 
s.r.o. vznikla v roce 2006 
a  samotná fi lozofi e je 
obsažena již v  názvu 3F 
- Feeling - Freedom - Fun 
(tedy Pocit - Svoboda - Ra-
dost). To charakterizuje vizi 
nabízet výrobky, ve  kterých 
se budou uživatelé cítit 
příjemně, a to i zásluhou 
použití nejmodernějších 
technologií a  materiá-
lů. Jak již bylo zmíněno 
v  úvodu, pod značkou 3F 
najde zákazník maximální 
kvalitu pro sportovní či mimosportovní aktivity 
a vedle klasického sortimentu je zde možnost vý-
roby i  pro privátní značky. V  současné době se 
3F distribuuje v České a Slovenské republice, Ra-
kousku, Německu, Polsku, Irsku a Nizozemsku.

Nemůže chybět důležitá podpora maloob-
chodního prodeje, mezi níž patří třeba zapůjčení 
některého z  celkem pěti druhů stojanů, podla-

hových i  pultových, a  to s  kapacitou od  deseti 
do  dvaasedmdesáti (!!!) brýlí. Všechny stojany 
jsou zamykací, čímž je eliminována možnost krá-
deží. Nejnovějším přírůstkem je moderní podla-
hový stojan kombinující plastové a kovové prvky, 
a to s kapacitou 32 brýlí. Nechybí zrcadlo a celý 

stojan je koncipovaný jako imageo-
vý doplněk vaší maloobchodní 
prodejny. Koncového zákazníka 

i prodejce nadchne šířka nabídky za-
hrnující desítky modelů, vždy v řadě ba-

revných variant či s různým provedením čoček. 
Mezi produkty podpory prodeje náleží i bannery 
či oblíbené vlajky.

Pokud se podíváme na  aktuální kolekci po-
drobněji, tak i přes postupný posun do vyšší třídy 
a začlenění špičkových technologií zůstává nadále 
zásadní poměr mezi nabízenou kvalitou a cenou. 
Za  své peníze získává zákazník maximum, při-
čemž velký důraz je kladen na životnost. Zmínku 
zasluhuje špičkové provedení polarizačních fi ltrů 

či skel Photochromic - 3F právě tyto technologie 
učinilo zákazníkovi výrazně dostupnější, než to-
mu bylo v  minulosti. Polarizační úprava čoček, 
potlačující odražené světlo, zlepšuje viditelnost 
za  mokra či na  sněhu. V  případě cyklistických 
brýlí je však podle našeho názoru ještě důležitější 
právě technologie „Photochromic“, nabízející sa-
mozabarvovací schopnost v závislosti na světelné 
intenzitě. Zásadní je i  použití vysoce odolného 
materiálu Grilamid TR 90, jenž je velmi lehký 
a  pružný, z  hlediska komfortu či životnosti tak 
předčí standardní polykarbonát. Samozřejmostí 
je použití maximálních fi ltrů pro potlačení UVA, 
UVB a UVC záření, zatmavení slunečního fi ltru 
se pohybuje v rozsahu 0 až 4. Populární jsou ta-
ké modely s výměnnými skly prodávané v pake-
tu, tedy v pevném transportním pouzdru. Jinak 
může zákazník u všech modelů počítat s jemným 
látkovým obalem sloužícím současně k vyleštění 
skel.

K  nejobsáhlejším řadám brýlí 3F patří ty 
s označením Sport Racing a Sport, přičemž mezi 
nejpopulárnější náleží modely Sonic, Leader ne-
bo Volcanic II, nechybí ani dioptrické sportov-
ní brýle či ty vyloženě civilní. Minimálně stejná 
pozornost byla věnována také bohaté dětské ko-
lekci, zahrnující přes třicet modelů brýlí a ruka-
vice v  celkem šesti barevných variantách, tedy 
například modely s kódovým označením 1606 či 
1608.

Více informací naleznete na  www.3fvision.
com

(red)

3F pro vaše oči

Kontakty:
Rudník 450
543 72 Rudník u Vrchlabí
Info@3fvision.cz

Exkluzivní cena kol od Remerxe
Společnost Remerx nabízí 

za  exkluzivní ceny moder-
ní zapletená kola střední 
třídy DRAGON LINE 
a HIT pro horská a tre-
kingová kola. Základem 
těchto pevných a odol-
ných kol je kvalitní 
dvoustěnný ráfek s op-
timálními vlastnostmi. 
Náboje Remerx, které 
jsou na kolech použity, 
se vyznačují svojí stabili-
tou a  plynulým chodem. 
Plynulý chod zajištují kva-
litní průmyslová ložiska. Paprsky 
na kolech jsou vyrobeny z nejkvalitnější nerezové 
oceli DUPLEX od společnosti SANDVIK, které 
představují vrcholnou kvalitu na trhu. Skloube-
ním všech součástí dostaneme moderní zapletená 
kola, která mají ideální poměr výkon/cena. Nabí-
zíme skvělé podmínky pro obchodníky.

Exkluzivně na www.remerx.cz.

nabízí 
er-

ní

.



Značka Devron je stále vnímána jako určitá 
novinka českého trhu, současně však musíme 

zdůraznit, že její kolekce je nejen široká z hledis-
ka nabízených kategorií, ale především zajímavá 
konkrétními modely či příznivým poměrem cena 
/výkon. Stačí zalistovat v předešlých ročnících na-
šeho partnerského časopisu Cykloservis a najde-
me hned několik testů kol Devron, jmenovitě na-
příklad povedeného 27,5“ hardtailu Zerga D5.7, 
dále silničního modelu Urbio R6.8 a  naposledy 
třeba hravého trailbiku Zerga FS6.7. Zkrátka 
neokoukaná značka, která sází na  propracované 
geometrie a konstrukce, neboť i  ve  střední třídě 
nabídne precizně zabroušené svary rámů a  další 
nadstandardní prvky. Když nám nedávno do re-
dakce známý poslal fotky z  náročné cyklistické 
expedice po Íránu, při detailnějším prostudování 
fotek jsme zjistili, že celý tým sedlal právě kola 
značky Devron, a to povětšinou krosové a MTB 
modely ve  zcela sériových specifi kacích. Začali 

jsme se tedy pídit po detailech a zjistili jsme, že 
jim tato kola slouží již čtvrtou expedici za sebou 
a že již prakticky objela svět. Což je vlastně ta nej-
lepší možná reklama.

Nyní už k aktuální kolekci a novinkám. Mo-
delová řada 2017 klade nemalý důraz na  stále 
populárnější elektrokola, u sportovních biků na-
jdeme třeba o třídu vyšší komponentové sady či 
vyladěné detaily. I sázka na spíše konzervativnější, 
elegantní designy by se dle našeho názoru měla 
vyplatit. Devron produkuje své modely v Evropě 
a stejně tak cílí především na evropské zákazníky, 
což je na aktuální kolekci rozhodně znát. Samot-
ná distribuce pak probíhá z Itálie a z Rumunska, 
přičemž na českém trhu Devron spadá do sítě In-
sportline.

Elektrokola
Čistě terénní sportovní elektrocyklistiku zastu-

puje e-bike Devron 27225, využívající výkonný 
středový motor Bafang Max drive a kola průměru 
27,5“. Praktické testy právě tento pohon s 250 až 
350 W a krouticím momentem 80 Nm označily 
za jeden z nejefektivnějších, a vedle vysokého do-

jezdu nabízí propracované ovládání s LCD disple-
jem na řídítkách a perfektně řešenou ergonomií.

O něco dostupnější formou elektro-bikingu je 
model 27227 sázející opět na 27,5“ kola, ovšem 
v kombinaci s motorem v zadním náboji, rovněž 
od  značky Bafang, a  s  baterií na  spodní trubce, 
respektující optimální rozložení těžiště.

Následující modely splňují požadavky hlavně 
na náročnou cestovní a městskou elektro-cyklistiku 
- jak maximálním důrazem na  komfortní posed, 
tak i  kompletní výbavou zahrnující lehké blatní-

ky, výkonné osvětlení, bez 
nářadí stavitelné představce, 
celoplošné kryty řetězu, 
bytelné zadní nosiče a řa-
du dalších prvků. Tato 
cestovní elektrokola 
v  sobě spojují eleganci 
s maximální praktičností, 
přičemž model 28229 ta-
ké spoléhá na špičkový středový 
pohon Bafang – po vzoru nejlepšího 
e-MTB modelu. Vysoký dojezd zde zajiš-
ťuje 14,5 Ah baterie.

Hardtaily i fully Devron
Důležitou novinkou kolekce 2017 je „plus-

kový“ hardtail Riddle H4 Plus, jehož rám nese 
společné prvky s  elitními devětadvacítkami, ov-
šem doplněný o moderní boostové osy, převody 
Sram NX 1x11 a  2,8“ skvělé pláště WTB Trail 
Blazer. V  úvodu zmíněný celoodpružený model 
Zerga FS6,7 asi není nutné detailněji popisovat, 
jeho test naleznete v časopisu Cykloservis 4/2017, 
kde si z testu odnesl velmi dobré hodnocení. Pro-

to se na  následujících řádcích zaměříme hlavně 
na  sportovní hardtaily a  hned musíme zmínit, 
že Devron zde u jedenáctkových sad nabízí dvoj-
převodník, což rozhodně chválíme. Pochvalu si 
odnáší i fakt, že tentýž model je vždy nabízen pa-
ralelně ve 29“ i 27,5“ verzi, většinou s lehce odliš-
nou barevnou kombinací.

Topmodelem nadále zůstává Riddle R7, po-
stavený na hodně lehkém duralovém rámu vyu-
žívajícím typickou konstrukci napojení sedlových 
vzpěr i nezaměnitelné rámové profi lace, přičemž 

na tentýž rám spoléhá také následující řada Riddle 
R6. Zatímco topmodel vsadil na sadu Sram GX, 
„er šestka“ pak na  kombinaci Deore/Deore XT. 
V obou případech bylo pružení svěřeno osvědče-
né vzduchové klasice Rock Shox Recon Silver.

Následuje dvojice sportovních hardtailů Zer-
ga, konkrétně modely s dodatkem D5 a D4, tak-
též s oběma velikostmi kol. Zde byl kladen důraz 
na hravou geometrii směřující na pomezí sportov-
ního XC a  trailového ježdění. Konstrukce rámu 
s výrazným slopingem a typickou výztuhou mezi 
horní a  sedlovou trubkou je opět identická pro 
obě kvalitativní úrovně, kdy dražší z obou strojů 

svým osazením prakticky kopíruje topmodel se 
sadou GX, levnější vsadil na  řadu Deore a  opět 
vidlici RS Recon Silver.

Následují sportovně-rekreační hardtaily Rid-
dle s dodatkem H3, H2, H1 či H0 a osazením 
Deore/Alivio, případně Acera/Altus. Posledně 
jmenovaná dvojice je k mání i s klasickým dám-
ským, výrazně sníženým rámem, a  to opět jak 
ve 27,5“, tak i 29“ verzi.

Pokud ještě zůstaneme u  širokých plášťů, tak 
zmínit musíme i dětské 24“ a 20“ MTB mode-
ly sázející na  duralové rámy a  především nízké 
ovládací síly u řazení i brzd. Tedy pro děti zcela 
zásadní atributy.

Městská a cestovní kola
Trojice nejvýše postavených modelů série Ur-

bio T ladí taktéž na  sportovní notu, o čemž vy-
povídají příkladně zpracované rámy s nepřehléd-
nutelným slopingem a  atraktivními profi lacemi. 
Nechybí komfortní sedla nebo lehké blatníky. Pro 
naše domácí uživatele budou však asi ještě důle-
žitější krosové modely Urbio K3, K2 a LK2, kdy 
poslední jmenovaný je dámskou verzí, nabízenou 
ve dvou líbivých barevných kombinacích. Nepře-
hlédnutelné jsou také modely „urban“ představu-
jící kombinaci mezi sportovním krosem a fi tness. 
Vyloženou „stylovkou“ jsou cruisery Urbio U2.6 
či LU2.6 (dámská verze) a  především povedená 
„festka“, tedy kolo populární kategorie fi xie. Pak-
liže se považujete za hipstera pohybujícího se přes 
město s jediným převodem, chrom-molybdenový 

rám Urbie FXO se sníženými sedlovými vzpěrami 
vás stoprocentně nadchne, a  to nejen trojicí vý-
razných barev.

Tím se dostáváme do teritoria úzkých plášťů, 
takže i ke klasickým silničním modelům. Dvojice 
modelů Urbio R vyniká sportovní geometrií se 
zajímavým průhybem horní trubky a velmi krát-
kou zadní stavbou, přičemž vsadila na sadu Tiagra 
nebo Sora. Tedy opět kombinace sportovní noty 
a příznivých cen.

Kompletní nabídku najdete na www.insport-
line.cz.

(red)
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Devron 2017

Unikátní pedály CoombeDokonalý přenos energie, minimalizace vzdále-
nosti mezi chodidlem a osou pedálu a v nepo-

slední řadě velmi nízká hmotnost. K tomu si při-
čtěme ještě extrémní odolnost konstrukce a  zcela 
výjimečný design, výsledkem jsou silniční pedály 
Millenium II americké značky Coombe. Kon-
strukční perfekcionismus z  nich přímo vyzařuje 
a unikátní provedení ložisek je pro ně stejně cha-

rakteristické jako samotný tvar. Použitá koncepce, 
bezchybně provedený systém domazávání ložisek či 
zarážka z vysoce pevné bronzové slitiny se postara-
jí o to, že nám pedály s největší pravděpodobností 
vydrží celý život.

Dokonale jisté spojení tretry s pedálem je tím 
prvním, co nás přesvědčilo o kvalitách pedálů. Pa-
tentovaný mechanismus Twist-in je prostý jakých-
koli pružin či plastových zarážek a výrobce hovoří 
o konstrukci dimenzované pro nejsilnější sprintery. 
Vytržení zarážky z pedálu se zdá být při jakékoli sí-
le prakticky nemožné! Použití veškerých klíčových 

částí z kovu navíc zaručuje nižší tendence k úbytku 
materiálu jak na těle pedálu, tak i na “kufru“.

Nakoukněme do kouzelné krabičky s cenovkou 
10 990 korun, co vše v ní najdeme? Především dvo-
jici pedálů s hmotností páru pouhých 220 gramů. 
Osa i tělo pedálu jsou vyrobeny z unikátně kalené 
nerezavějící oceli, a  to s  trojicí ložisek v  každém 
z pedálů. Najdeme zde dvojici jehličkových ložisek 
a uprostřed mezi nimi ložisko kuličkové, jež součas-
ně zajišťuje pevnou stranovou pozici těla pedálu vůči 
ose. Neméně unikátní je způsob domazávání - k tro-
jici ložisek zajistíme přísun nového maziva pouhým 
zatlačením na  těsnicí pryžovou zátku uvnitř duté 

osy. Pod ní se totiž v  ose nachází zásoba maziva.
Oboustranný mechanismus spoléhá na velmi bytel-
ný opěrný kříž, jehož podélné příčky jsou vybaveny 
zdvojeným vybráním (zobáčkem) na  každé stra-
ně. Tělo pedálu je pevným dílcem bez jakýchkoli 

pohyblivých zarážek. Zajištění mechanismu má 
na  svědomí extrémně plochá zarážka z  bronzové 
slitiny, vážící 55 gramů. Ta středovou částí s vyso-
kou přesností dosedá na křížové tělo pedálu. Zadní 
opěrný žlábek je pevný, přední využívá integro-
vaný jazýček, jenž je díky půloválné drážce v  těle 
zarážky předpružen. Díky tomu je zajištěn dobře 
čitelný okamžik našlápnutí 
i vypnutí mechanismu, a to při 
zachování stranového pohybu 
paty. Na rozdíl od většiny kon-
kurenčních systémů zde však 
není přítomna jakákoli další 
vůle. Dosednutí kufru na pedál 
je velmi těsné a  na  sebemenší 
náznak nežádoucího pohybu 
obou dílů vůči sobě při záběru 
zde zapomeňte. Při silové jízdě 
se tento pocit zdá být návyko-
vý, zvlášť uvědomíme-li si, že 
pata má i přesto vůli rovné tři 
stupně na obě strany.

Z  hlediska kvality přenosu 
energie jsou pedály Millenium 
II bezchybné. Nemalou výho-
dou je minimalizace vzdálenosti 
osa pedálu/chodidlo - mezi po-
dešví tretry a středem osy je pouhých 10 mm, při na-
šlápnutí se totiž tělo pedálu z části zanoří do zarážky. 
Mezi přímou konkurencí, tedy pedály se standard-
ními montážními body kufru, je na  tom Coombe 
Millenium II nejlépe. Ovšem aby nedošlo k omylu 
- testované pedály jsou sice kompatibilní s klasickým 
„tříděrovým“ uchycením kufru (se standardem „Lo-
ok“), ovšem využívají pouze dvojici závitů.

Zarážky nabízejí tři možné pozice předozadního 
nastavení a výhodou je i pružná podložka z tvrzené 
pryže, tvořící náběhy přední i  zadní hrany kufru. 
Podložky umožňují bezpečnější chůzi, byť hovořit 

o  plnohodnotné chůzi v  souvislosti se silničními 
tretrami nikdy úplně nejde. Nízký kufr pedálů Co-
ombe je však výhodou a noha je při chůzi stabilněj-
ší nežli u standardních silničních trojúhelníkových 
zarážek Look či Shimano.

Našlápnutí je ve  srovnání s  klasikou trochu 
netradiční, ale rozhodně není ničím, na  co by se 
špatně zvykalo. První úkon je totožný s tím, na co 
jsme po léta zvyklí, tedy položení tretry na pedál, 
kdy nás zadní zarážka kufru sama navede. V  tuto 
chvíli stačí tretru lehce vytočit patou ven, jako když 

se vypínáme z SPD mechanis-
mu, a poté vrátíme už jen patu 
a špičku zpět do osy. Jsme na-
šlápnuti, a to velmi pevně! Celá 
operace je již po první jízdě in-
tuitivní, takže nejsou na místě 
obavy ze složitosti. Uvolnění 
zarážky z  pedálu je prakticky 
totožné s tím, na co jsme po lé-
ta navyklí, oproti běžným ná-
šlapným mechanismům typu 
Look či SPD zde ale dochází 
k výraznějšímu pohybu špičky 
boty směrem ke  středu kola. 
Dobře zřetelný je okamžik za-
padnutí mechanismu do  sebe 
i jeho uvolnění.

Za největší klad testovaných 
pedálů považujeme pevnost 
spojení s  tretrou, které přímo 

vybízí k silovému záběru nejen dolů, ale také vzad 
či nahoru. I  silové jezdce pedály nabádají k  opti-
málnímu šlapání „do  kruhu“, a  dovolí tak maxi-
mální využití energie, třeba ve spurtu. Zdá se však 
neuvěřitelné, že se podařilo zachovat pohyb paty 
o  tři stupně na  obě strany. Neznáme jiné pedály, 
které by noze nabídly pocitovou volnost a současně 
zajistily takto maximální výkon.

Pokud vás zajímá funkce mechanismu pedálů 
Millenium II, můžete zhlédnout instruktážní video 
na stránkách výrobce či na www.cyklopoint.cz.

(kad)



Domácí společnost Lom Trading mají jistě cyklis-
tičtí nadšenci i  prodejci, malo či velkoobchodní, 

zafi xovanou jakožto dovozce samých luxusních ital-
ských značek. Luboš Lom, náš bývalý elitní profesio-
nální závodník, oblékající svého času i  dres prestižní 
stáje Navigare, má zkrátka k Apeninskému poloostro-
vu nadále velmi blízko. Jako důkaz stačí soupis nej-
důležitějších zastupovaných značek: Bottecchia, Briko,  
Vittoria, Rosti a  mohli bychom pokračovat. A  proč 
v  nadpisu píšeme o  klasice a  moderně? Bottecchia 
je považována bezmála za  italské národní bohatství, 
i  přes svou dlouhou historii však tato značka nemá 
tendence usínat na vavřínech a spoléhat pouze na své 
věrné příznivce, v současnosti je na samé technologic-
ké špičce. Totéž platí o značce Vittoria, jež má vedle 
nejmodernějších špičkových modelů treter ve své ko-
lekci i nádherné retro modely odkazující na více než 
čtyřicetiletou historii. Mimochodem, test právě tako-

vého retro modelu jste mohli v poměrně nedávné době 
najít na stránkách našeho partnerského časopisu Cyk-
loservis, stejně jako test zimních treter Frost (Cyklo-
servis 2/2017). Právě tyto zimní tretry si od redaktorů 
Cykloservisu vysloužily to vůbec nejlepší možné hod-
nocení, a to jak pro svou termoizolační schopnost, 
tak i za bezchybný přenos energie. Ale venku je 
jaro a velmi pozvolna se blíží léto, takže se na ná-
sledujících řádcích budeme věnovat převážně 
letní kolekci.

Vittoria samozřejmě nabízí kromě již zmiňova-
ných zimních či retro treter i klasické modely, v růz-
ných cenových úrovních, které jsou všechny vyráběny 
v Itálii. Topmodel představují tretry Ikon, jak ve verzi 
bikové, tak i silniční, které obouvají mimo jiné jezdci 
italské stále Nippo Vini Fantini. Konstrukce tohoto 
modelu maximálně využívá anatomických a  ergono-
mických zásad, přičemž koncept EFC (Ergonomic 

Fitting Concept) zaručuje bezchybný přenos energie 
z chodidla na pedál a zároveň maximální komfort uži-
vatele. Svršek má redukovány švy na minimum a uni-
kátní ošetření povrchu Soft touch. Laserem vytvářená 
perforace zlepšuje odvětrání, o dokonalé usazení paty se 
stará protiskluzový ARS systém. Karbonovou podráž-
ku Carbon UD AIR doplňuje vnitřní, zatepla formo-
vatelná stélka. Ta se přizpůsobí různým typům nožní 
klenby, čímž snižuje fyzický stres a riziko zánětu, křečí 

a podráždění šlach. Tloušťka materiálu je zde založena 
na  přesných ergonomických studiích, což umožňuje 
chodidlu zaujmout nejbližší pozici 
k  ose pedálu pro maximální efekti-
vitu šlapání. Také materiál vložky je 
maximálně prodyšný, použití speciál-
ních vláken zde zabraňuje šíření bak-
terií. Zkrátka topmodel jak se sluší 
a  patří, tretry Ikon jsou k  dispozici 
v  různých barevných provedeních - 
od konzervativní černé, přes bílou, až 
po oranžovou a zelenou.

V dalších cenových úrovních má 
Vittoria v  nabídce silniční modely 
Fusion a  Eclipse, MTB Absolute 
a MTB Captor, vždy ve dvou verzích 
upínání SSP nebo CRS, a především 
celou řadu základních modelů jak 
s  přezkou, tak na  klasické tři pásky. 

Tretry Vittoria lze doplnit dokonce i helmou a brýlemi 
shodné značky. Top model helmy Vittoria Ikon využí-
vá unikátní patentovanou technologii MIPS, zaručují-
cí maximální bezpečnost.

Z  dalších zastupovaných značek musíme zmínit 
Rosti. Pro tohoto italského výrobce je spojení „hlav-
ní proud“ zcela nepřípustným výrazem. Pokud si ještě 

vybavíte superluxusní dresy Primal Wear z  poloviny 
devadesátých let, pak je nabídka Rosti svou ideou 
v mnoha směrech podobná - tedy naprosto výjimeč-
nými designy, špičkovými technologiemi zpracování 
a v neposlední řadě dokonale padnoucími střihy. Nej-
spíš jste také zaregistrovali, že drtivá většina v součas-
nosti nabízeného cyklistického textilu mainstreamo-
vých značek si je navzájem podobná jako vejce vejci, 
neboť výrobci sázejí na v mnoha směrech univerzální 
líbivost vycházející ze zažitých, osvědčeně úspěšných 
barevných kombinací i prvků grafi ky. Rosti na to jde 
ovšem z druhé strany, a požadavkem je vytvořit grafi ku 
s motivy, jež si uživatel zamiluje. Hlavní je nápad, ná-
sledován výběrem špičkových materiálů a precizního 

zpracování do  posledního detailu. Výsledkem 
jsou dresy, po nichž budou vaši zákazníci tou-

žit, podobně jako po  superlehkém celood-
pruženém biku kultovní značky. Ano, Rosti 
je kultovním výrobcem cyklistického texti-
lu! Ostatně stačí se podívat na www.rosti.
it a okamžitě budete vědět, o čem zde pí-
šeme. Zmíněné výjimečné grafi cké motivy 

je zkrátka nutné vidět, popsat slovy jdou jen 
stěží. Pokud ale naopak zákazník upřednost-

ňuje decentnější vzhled, případně retro design, 
i zde má Rosti co nabídnout.

Značka si zakládá na výrobě přímo ve svých dílnách 

v Itálii, kde vznikají všechny produkty v malých sé-
riích, což ještě výrazně navyšuje exkluzivitu. Zde 
nejen designéři navrhnou zmíněné neopakova-
telné motivy, ale současně se ve vlastních dílnách 
textil kompletně vyrobí, a  to opět s  využitím 
nejkvalitnějších italských materiálů, jež jsou 
mnohdy produkovány přímo pro potřeby Rosti 

- nejen z hlediska struktury použitých tkanin, ale 
i svým složením. Na veškeré oblečení jsou zde proto 

používány ty nejlepší technické materiály. Budeme-li 
konkrétnější, pak se jedná o mikrovlákno s částečkami 
stříbra, které omezují množení bakterií, dále materiá-
ly výrazně napomáhající odvodu vlhkosti od pokožky 
a zaručující maximální komfort použití. Veškeré použité 
patentované textilie jsou vícesměrně elastické, pro vyso-
ký komfort uživatele, a zaručují maximální termoregu-
laci. Materiály jsou nealergické, netoxické a dlouhodobě 
testované. Nejspíš nebude žádným překvapením, že se 
značka Rosti specializuje na výrobu oblečení pro ama-
térské i profesionální cyklistické týmy.

Požadavkem u použitých materiálů je, aby se v pra-
xi chovaly jako „druhá kůže“. Tedy aby za  přispění 
propracovaných anatomických střihů jednak dokonale 
obepnuly tělo, ale současně zaručily dokonalou termo-
regulaci a zcela neomezenou možnost pohybu. Zajíma-
vostí je třeba zcela nová linie technických úpletů na-
zvaná Th ink 44, skládající se z 93% podílu polyesteru 
a 7 % Elastanu. Je typická nejen velmi nízkou gramáží, 

ale především vysokou měkkostí, výrazně nadstandard-
ní elasticitou ve všech směrech a vysokou prodyšností. 
Zmíněná kombinace tak zajistí vlastnosti mezi cykli-
stickým textilem naprosto unikátní, což je ještě pod-
trženo rychlým schnutím po  namočení. Th ink 44 je 
zkrátka jedním z  oněch materiálů dokonale vystihu-
jících pojem „druhá kůže“. Další používané materiály 
i jejich přesnou charakteristiku naleznete na stránkách 
výrobce.

Samozřejmostí je široká pánská i dámská kolekce, 
a  to s  důrazem právě na  perfektně obepnuté střihy. 
Závodní a  špičková výkonnostní cyklistika je zkrátka 
tím, kudy se značka Rosti vydala. V tomto ohledu je 
typickým zástupcem italské školy. Jinak lze vybírat 
z několika úrovní, od těch cenově dostupnějších řad až 
po ty nejluxusnější.

Úplně čerstvou novinkou v portfoliu Lom Trading 
jsou luxusní designová italská elektrokola Neox, jež si 
odbyla českou výstavní premiéru na  nedávném vele-
trhu For Bikes. Špičkový středový elektromotor zde 
doplňuje osmistupňová sekvenční převodovka, inte-
grované baterie – vše vyráběno v Itálii a vše je dokonale 
ukryto v hydroformingem konstruovaném duralovém 
rámu. Nabídku Neox je rozhodně dobré vidět, neboť 
je určena pro ty zákazníky, kteří vyžadují nejvyšší mož-
nou kvalitu v  nepřehlédnutelném, konstrukčně uni-
kátním balení!

(red)
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PENCO®LONG ENERGY SNACK 
bezlepková energy tyčinka s postupným uvolňováním energie
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Italská klasika i moderna od Lom Trading



Když bychom dnes udělali seriózní průzkum mezi 
domácími výrobci elektrokol, existovala by řada 

značek s velice omezeným počtem modelů, pak ně-
které s celkem rozumnou kolekcí a na čele by určitě 
stál s nejpočetnějším výběrem modelů Apache. Když 
vsadit na šíři nabídky, kvalitu provedení, každoroční 
inovace a  také pestrý sortiment v  podobě řady sad 
pro přestavbu stávajícího kola na elektropohon, do-
táhla to značka Apache jednoznačně na špici.

Elektro-kola
Podívejme se tedy na  průřez nabídkou, co vše 

lze v případě elektrokol a  elektrosad Apache zákaz-
níkovi nabídnout. Předně je to široká kolekce ať už 

horských, krosových nebo městských elektrokol. Le-
tošní novinkou je zcela přepracovaný design rámů, 
který je pro devětadvacítky i průměr 27,5 palce hod-
ně podobný, a využívá výrazný sloping horní trubky 
s navařenou výztuhou před sedlovou trubkou. Tyto 
rámy se pak lehce liší pode typu motoru, kdy kolekci 
vládnou modely s pohonem Bosch a to jak v nejlep-
ším provedení s motory Performance CX a 500Wh 
baterií, tak v dostupnějším provedení se slabším mo-
torem Bosch a 300Wh baterií. Všechny devěta-
dvacítky se jmenují Hawk a podle typu po-
honu a baterie pak mají různé přívlastky. 
Od nejlepších kousků na Bosch pohonu 
se dostaneme k novému rámu se středo-
vým motorem Bafang a až 16Ah rámo-
vou baterií, což je o 76 Wh větší výdrž, 
než nabídne pětistovkový Bosch. Stejně 
silnou baterii ovšem lze mít i u modelů 
se zadním nábojovým motorem, 
takže si zákazník opravdu může 
zvolit model s baterií odpovídající 
kapacitou délce jeho předpokláda-
ných cest. U sedmadvacítek se společ-
ným jménem Manitou je situace s  po-

hony a  bateriemi obdobná, tedy opět pestrý výběr 
jak výkonů a typů motoru, tak baterií, ale tuto řadu 
doslova rozzářila čtveřice dámských hardtailů Yam-
ka. Ty mají středový pohon pouze Bafang a pak zad-
ní nábojové motory, ovšem opět s  nabídkou různé 
kapacity baterií a v hodně širokém cenovém rozpětí. 

U  krosových elektrokol jsou dvě řady, konkrét-
ně Kolla s rámem více tradičního střihu v pánském 
i dámském provedení s  trubkou dole, a pak Matto 
v trochu agresivnějším designu. Jeho rám nese výraz-

nější prohnutí trubek, ovšem pro obě modelové ver-
ze je společná široká paleta modifi kací se středovými 
pohony Bosch či Bafang a zadními nábojovými mo-
tory. Situace v kapacitě baterií je opět podobná jako 
u biků, tedy Bosch v  silném i  cenově výhodnějším 
slabším provedení, Bafang s  až 16Ah baterií a  přes 
dostupnější modely se zadním motorem a  16Ah 
kapacitou baterie se zákazník dostane až k  cenově 

nejpříznivějším modelům se standardní 13Ah 
baterií. Na  nejslabší 10,4Ah baterii se 

u  kompletního kola nehraje, zákaz-
níka totiž zajímá dojezd a  kapacita 
baterie je tedy alfou a  omegou, 
navíc hodně zákazníků je ochot-
no připlatit za silnější baterii pro 
delší dojezdy, takže dražší varian-
ty téhož modelu s tímto řešením 
vítají. 

Ačkoliv městským elektro-
kolům vládne model Elegance 
s motorem Bosch, zbytek kolekce 
spoléhá na zadní či přední nábojo-

vé motory, které v tomto segmentu 
vedou především kvůli ceně a zákazník 

zde nepotřebuje tak realistický dojem při šlapání, 
jako na  sportovním elektrokole. Dámské modely 
mají nízký nástup, pohodlný posed a baterii v zad-
ním nosiči, případně u cenově dostupnějších modelů 
za sedlovou trubkou. Hlavní je zde pohodlí, snadné 
nastupování a  jednoduchost v  optimálním poměru 
s cenou. Vybírat lze z osmadvacítkových i šestadva-
cítkových průměrů kol a nechybí ani dvacítkové sklá-
dačky. Co se týče kapacity baterií, městská kola nevy-
žadují tak dlouhé dojezdy, takže s ohledem na cenu 

pak lze mít buď dostatečně naddimenzovanou bate-
rii, ale i dostupné 6Ah provedení.

Elektro-sady, konfigurací 
k jednoduchosti!

Velká poptávka je v prodejnách i servisech po mož-
nostech přestavby kola na  elektropohon a  nabídka 
sad Apache pro elektrifi kaci je opravdu nadstandard-
ní. Unikátní je konfi gurátor pro výběr elektrosady 
na  stránkách www.bplumen.cz, jenž prodejce přímo 
před zákazníkem provede pečlivě výběrem všech 
dílů sady a  zobrazí výslednou maloobchodní 
cenu. Velkoobchodní cena se objeví 
až po  dalším potvrzení, tak-
že vše logicky a  snadno, bez 
nutnosti zakrývat velkoob-
chodní cenu nebo to znovu 
nakonfi gurovat bez zákazníka. 
Výběr předních i zadních mo-
torů doplňují i  přídavné stře-
dové pohony a kromě základní 
a vylepšené Silent verze s lepší eko-
nomikou hospodaření s energií je v nabídce i výkon-
nější sada či verze Silent Plus s možností fungovat mi-

mo veřejné komunikaci v rychlosti vyšší než 25 km/h. 
Co se týče nábojových motorů, verze pro šroubovací 
kolečko nebo pro volnoběžnou kazetu jsou standar-
dem, rovněž provedení na kotoučové či ráfkové brzdy 
a jen displejů je letos hned pět typů, přičemž dovozce 
vsadil nově i na dvě malá kompaktní provedení s ovlá-
dacími tlačítky, podobně jako má na  letošek Bosch. 
Za příplatek lze objednat také baterie s kapacitou až 
19,2 Ah, což bylo ještě před pár lety téměř sci-fi , takže 
vývoj jde nezadržitelně kupředu. 

Výhodou domácí kompletace elektrosad je i mož-
nost volby samotného motoru, případně zapletení 
do  vlastního ráfku přímo prodejcem, vše je možné 
doobjednat či dořešit s  dovozcem. Množství cykli-
stických prodejen totiž má se stavbou elektrokol 
ještě minimum zkušeností a řadu problémů, přitom 
poptávka od  zákazníků každým rokem neskuteč-
ně narůstá, takže když vám nějaký systém sám určí 
odpovídající délku kabelu podle pozice baterie nebo 
zakáže kombinaci toho či onoho snímače podle typu 
propojení s brzdami nebo klikami, je to velké uleh-
čení. Samotná montáž je potom celkem jednoduchá 
skládačka, která zabere zhruba tři hodiny, jelikož 
všechny konektory mají přesné označení, protikus, 
kabely odpovídající délku a návod k montáži doslo-
va pro začátečníky. Díky výběru displejů či snímačů 
otáčení klik pak odpadá nutnost měnit řídítka nebo 
středové osy, prostě vše intuitivní a pro obchodníka 
i mechanika dobře vymyšlené. Konfi gurátor přitom 
lze najít i na stránkách www.apache-bike.cz, odkud 
návštěvníka přímo přesměruje na stránky domovské 
BP Lumen a  tam dovolí vybírat jednotlivé kompo-

nenty sady.
Apache tedy svojí pestrou kolekcí 

elektrokol myslí na  zákazníky různé 
výkonnosti a  požadavků, kterým dává 
na  výběr jak ze stylu šlapání v  závis-
losti na  pohonu, tak v  dojezdu podle 
kapacity baterie. Elektrosadami pro zá-
kazníky s vlastním kolem na přestavbu 
pak rozhodně potěší všechny prodejce 
a servismany, kterým výběr komponen-

tů a montáž svým dokonale propracova-
ným konfi gurátorem hodně zjednodušil. 
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Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

34R BMX Co. BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
34R BMX Co. BP Lumen Úpice www.bplumen.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
8FUN BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
8FUN DaJ Sport www.daj.cz
A2Z Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

A
ABUS ABUS CZECH s.r.o. www.abus.cz
Action Line KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Action-Line Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Aerozine Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Agave9 Halbich s.r.o. www.agave9.cz
Alhonga BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Alhonga BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Alhonga DaJ Sport www.daj.cz
Alhonga Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Alhonga Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Alhonga Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Alligator Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
American Classic Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Amulet Amulet www.amulet.cz
Amulet Jan Hataš - Hatty www.amulet.cz
Answer Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Apache BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Apache BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Apache DaJ Sport www.daj.cz

Aqua2Go Halbich s.r.o. www.halbich.cz/
easywasher/

Ashima Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Atlantic Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Author Universe Agency www.author.eu
Avid Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Avid Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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 BV IMPORT sro www.haven.cz
Basil Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
BBB JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
Beld Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Bellelli Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Bellelli KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Bellelli Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Beto Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Beto Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Beto Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Bike WorkX Nacházel s.r.o. www.bikeworkx.eu
Bike WorkX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Bike WorkX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Bike WorkX Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Bike WorkX KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Bike WorkX Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Biologic Azub Bike www.azub.cz
BionX Azub Bike www.azub.cz
Bitex Biketone www.biketone.cz
Black Jack Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Blank BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Blank BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Blue Fly Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Bn'B Rack Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
BOR - New Ultimate Airoo www.airoo.cz
Bottecchia Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz

Briko Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Brooks Azub Bike www.azub.cz
Brunox Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Brunox Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Brunox KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Burley Azub Bike www.azub.cz
Busch und Müller Azub Bike www.azub.cz

C
Carbotech JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
Cateye Universe Agency www.cateye.cz
Catlike Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Ciamillo Airoo www.airoo.cz
Ciclosport Pells www.pells.cz
Citadel ABUS CZECH s.r.o. www.abus.cz
Clarks BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Clarks BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Clarks DaJ Sport www.daj.cz
CN Spoke Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
CN Spoke Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Cobra Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Continental BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Continental BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Continental Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Continental Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Continental Zookee www.zookee.cz
Conway 4EVER s.r.o. www.4EVER.cz
Corima Airoo www.airoo.cz
Cratoni Schindler spol. s r.o. www.cratoni.cz
Crono BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Crono BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Crono DaJ Sport www.daj.cz
Crops Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
CST Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Cube Cyklosport RIK s.r.o. www.cube-bikes.cz
Cult BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cult BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Cycle Clinic Universe Agency www.author.eu
Cyklo Star BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cyklo Star BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Cyklo Star DaJ Sport www.daj.cz
Cyklo Star Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Cyklo Star Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Cyclo Tools BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cyclo Tools BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Cyclo Tools DaJ Sport www.daj.cz
ČZ BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
ČZ BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
ČZ DaJ Sport www.daj.cz
ČZ Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

D
D.Fenstec Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
DaBomb Pells www.pells.cz
DDK Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Deda Elementi Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Dedatre Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Delfi Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Deli Tire Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Demolition BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Demolition BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
DeRosa Ndistribution www.ndistribution.cz
Devron Seven Sport, s.r.o. insportline.cz
DHS Seven Sport, s.r.o. insportline.cz
Dirt Wash BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Dirt Wash BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Dirt Wash DaJ Sport www.daj.cz
D-Light Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Driven Helios Race s.r.o. www.driven.cz
DSI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
DSI BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Dynaplug Bikeaction www.bikeaction.cz

E
Easton cycling Bikeaction www.bikeaction.cz
Ecobike Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Effetto Mariposa Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Echowell Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Echowell Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Echowell JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
Echowell Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Echowell Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Echowell Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Electra Schindler spol. s r.o. www.electra-bike.cz 
Eleven Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Elite Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Elite Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Elite Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Enervit BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Enervit BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Enervit Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Enervit Vitar Sport s.r.o. www.enervitsport.cz
Enervit Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Enervit KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Enervit Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ergon Zookee www.zookee.cz
ESI grips Schindler spol. s r.o. www.esigrips.cz
Everstar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Everstar Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Extrawheel Azub Bike www.azub.cz
Exu Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Exu Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Exustar Pells www.pells.cz

F
Feedback Sports Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Felt JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
Fenix Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Fenix ARIGA s.r.o. www.kronium.cz
Ferdus BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ferdus BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ferdus DaJ Sport www.daj.cz
Ferdus Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Ferdus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Ferdus Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Ferdus Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ferdus Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
First Biketone www.biketone.cz
Fist gloves BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Fist gloves BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
FLR SHOES BV IMPORT sro www.haven.cz
Force KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Foss BV IMPORT sro www.haven.cz
Fox Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
FOX Ndistribution www.foxhead.cz
Freegun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Freegun BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Freerace Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
FRM Airoo www.airoo.cz

G
Gaerne Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Gaerne Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
Gaerne Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Galaxy Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Gebhardt GTP Gebhardt www.gebhardt.cz
Ghost Schindler spol. s r.o. www.ghost-bikes.cz
Gipiemme BV IMPORT sro www.haven.cz
Giyo Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Goldfren Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Grip Grab Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
GRL Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
GT maziva KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
GUEE Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Guerciotti Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz

H
Haibike Winora-Staiger GmbH WWW.HAIBIKECZ.CZ
Hamax BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Hamax BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Hamax Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Hamax DaJ Sport www.daj.cz
Hamax KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Harry Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Haven BV IMPORT sro www.haven.cz
Haven Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Hayes Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Head Novus Bike s.r.o www.head-bike.com
Hercules Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Hota BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Hota BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Hota DaJ Sport www.daj.cz
Hota Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Hota Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
HQBC Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
HTI Leopard Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
HTP Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
HTP Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Hutchinson KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Hydrapack KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Hydrapak Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

CH
Chain BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Chain BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Chain DaJ Sport www.daj.cz
Chakra Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
Challenge Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Chimpanzee Zookee www.zookee.cz

I
Ibera BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Ibera BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ibera DaJ Sport www.daj.cz
Infi ni Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Infi ni Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
inSPORTline Seven Sport, s.r.o. insportline.cz

Intense Cycles Ndistribution www.ndistribution.cz/
intense

Isostar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Isostar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Isostar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Isostar Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
ITM KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

J
Jagwire Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Javax Biketone www.biketone.cz
Jetblack BV IMPORT sro www.haven.cz
JetBlack Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
JOE'S BV IMPORT sro www.haven.cz
Joytech Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz

K
Kaiwei Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Kask Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
Kask Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
KED Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
KED Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kenda Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Kenda Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Kenda Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Kenzel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kenzel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kidzamo Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Kinetic BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kinetic BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kinetic DaJ Sport www.daj.cz
King Kong BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
King Kong BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
KMC BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
KMC BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
KMC Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
KMC Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
KMC DaJ Sport www.daj.cz
KMC Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Knog Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Knolly Bikes Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
KONA Bicycles Ndistribution www.ndistribution.cz/kona
Kool Stop BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kool Stop BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kool Stop DaJ Sport www.daj.cz
Kool Stop Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kovys BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kovys BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kovys DaJ Sport www.daj.cz
Kovys Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Kovys KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Kovys Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Kovys Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kovys Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Kross T.S.BOHEMIA a.s. www.tsbohemia.cz
KTM KTM www.ktm-bikes.cz
Kuota Airoo www.airoo.cz

L
Lake Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
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
Le Grand T.S.BOHEMIA a.s. www.tsbohemia.cz
Leader Fox Bohemia Bike www.leaderfox.cz
Leader Fox Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Levior Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Lezyne Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Lezyne LEVELSPORTKONCEPT, 
s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Lezyne Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
LFE - Leader Fox 
Energy Bohemia Bike www.leaderfox.cz

Limar BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Limar BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Limar DaJ Sport www.daj.cz
Lizard Skins Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Longus Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Look Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Look Vokolek Import www.vokolek-import.cz

M
Magnum Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Magnum Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Magura Pells www.pells.cz
Mach Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Mach Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Maloja LEVELSPORTKONCEPT, 
s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Marin Komersia www.marinbikes.cz
Marwi BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Marwi BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Marwi DaJ Sport www.daj.cz
Marwi Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Master Lock Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
MAX1 Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Maxbike Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz

Maxbike Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Maxxis BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Maxxis BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Maxxis Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Maxxis KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Maxxis Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Menabo Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Menabo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Merida Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
Met Zookee www.zookee.cz

Mico LEVELSPORTKONCEPT, 
s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Microclair BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Microclair BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Microlite DaJ Sport www.daj.cz
Mighty Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Mighty Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Mighty Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Miche Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Miche Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
Miche Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Michelin Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Mitas BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Mitas BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Mitas Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Mitas DaJ Sport www.daj.cz

Mitas LEVELSPORTKONCEPT, 
s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Mitas Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Mitas - Elite level LEVELSPORTKONCEPT, 
s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Mortop Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Motorex BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Motorex BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Motorex Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Motorex Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Moustache Azub Bike www.azub.cz
Muc-Off Halbich s.r.o. www.muc-off.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
M-Wave Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Mythiccarbon Airoo www.airoo.cz

N
Nacházel bike 
products Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz

Nacházel bike 
products Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz

Nacházel bike 
products Nacházel s.r.o. www.nachazel.cz

Nacházel bike 
products Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Nacházel bike 
products Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz

Nalgene Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Nalini Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
Nalini Pells www.pells.cz

Neco Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Neox Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Nevi Airoo www.airoo.cz
Nexelo Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Niner Zookee www.zookee.cz
Niterider Zookee www.zookee.cz
Nokon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Northwave Ndistribution www.ndistribution.cz/
northwave

Nutrend BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Nutrend BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Nutrend DaJ Sport www.daj.cz
Nutrend Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Nutrend KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Nutrend Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

O
ODI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
ODI BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
ODI DaJ Sport www.daj.cz
Öhlins Jan Halbich www.ohlins.cz
OK Baby Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
OK Baby Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Olpran Olpran s.r.o. www.olpran.cz
Olympia Cycli Bikemarast www.bikemarast.cz
OnGuard Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Ortlieb Azub Bike www.azub.cz
Osprey BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Osprey BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Owleye Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz

P
Park Tool BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Park Tool DaJ Sport www.daj.cz
Park Tool Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Pearl Izumi Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Pells Pells www.pells.cz
Penco Penco, s.r.o. www.penco.cz
Peruzzo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Pillar Biketone www.biketone.cz
Pillar Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

POC LEVELSPORTKONCEPT, 
s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Polar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Polednik BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Polednik BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Polednik DaJ Sport www.daj.cz
Polednik Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Polednik Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
PowerBar Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
PowerBar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Pro Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Pro Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Progress Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Progress Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Prologo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Promax Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Promax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Promax Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Promax Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Prowheel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Prowheel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Prowheel DaJ Sport www.daj.cz
Pure BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Pure BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Pure DaJ Sport www.daj.cz

Q
Quarq Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz

R
R&B BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
R&B BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
R&B Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
R&B DaJ Sport www.daj.cz
R.S.P. Schindler spol. s r.o. www.rsp.at
Race Face Zookee www.zookee.cz
Race One Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Racktime Azub Bike www.azub.cz
Ralson Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Ravemen BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ravemen BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ravx Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Recon Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Remerx BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Remerx BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Remerx DaJ Sport www.daj.cz
Remerx KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Remerx Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Remerx Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Remerx Remerx www.remerx.cz
Remerx Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Reverse BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Reverse BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ribbon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ridley Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Ritchey BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ritchey BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ritchey Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ritchey Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Rock Machine Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
RockShox Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Rocky Mountain Bikeaction www.bikeaction.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

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
Rollei Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Romet T.S.BOHEMIA a.s. www.tsbohemia.cz
Rosti Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Roto Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Roto Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Roto Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Rotor Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
RPZ Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz

RSP Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
RST Universe Agency www.rstmtb.cz
Rubena-Mitas KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Rudy Project Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

S
Saccon BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Saccon BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Saccon DaJ Sport www.daj.cz
Salice Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
Salice Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Salomon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Salsa Schindler spol. s r.o. www.salsa-cycles.cz
Santini Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
Sarto Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
S-bike Wear Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Sekura BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sekura BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Selle Italia Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Selle Italia Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Selle Monte Grappa Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Selle Monte Grappa Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Selle SMP Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
Sensor Zookee www.zookee.cz

SH+ LEVELSPORTKONCEPT, 
s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Shimano BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Shimano BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Shimano Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Shimano Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Shimano Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Shimano KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Shimano Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Shimano Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Shimano Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Shocart Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Shred Ndistribution www.ndistribution.cz/
shred-slytech

Schachner Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Schlumpf Azub Bike www.azub.cz
Schwalbe Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Schwalbe Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Sigma KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Sigma sport BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sigma sport BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sigma sport Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Sigma sport Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Sigma sport DaJ Sport www.daj.cz
Sigma sport Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sigma sport Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sigma sport Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Silvini Silvini, s.r.o. www.silvini.cz
Simpla Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Sinus Winora-Staiger GmbH www.staiger-fahrrad.de
SiS Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Sixtus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
SKS BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
SKS BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
SKS Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

SKS DaJ Sport www.daj.cz
SKS KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
SKS Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
SKS Schindler spol. s r.o. www.sks-germany.com
Slime BV IMPORT sro www.haven.cz
Slime Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Slytech Ndistribution www.ndistribution.cz/
shred-slytech

Smart Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Smart Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Smart Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Smart Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Smartube Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
SMP Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Solis Bikes Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
SON nabendynamo Azub Bike www.azub.cz
Sonax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sonax Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Soul Kozak Airoo www.airoo.cz
Source Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Spectro BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Spectro BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Spinner Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Sponser Food Halbich s.r.o. www.sponserfood.cz
Sport Arsenal BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sport Arsenal BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sport Arsenal DaJ Sport www.daj.cz
Sport Arsenal Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sport Arsenal Sport Arsenal www.sportarsenal.cz
Sportique Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sportourer Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
SR Suntour BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
SR Suntour BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
SR Suntour Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
SR Suntour DaJ Sport www.daj.cz
SR Suntour Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sram BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sram BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sram Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Sram DaJ Sport www.daj.cz
Sram Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sram Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Steadyrack Halbich s.r.o. www.halbich.cz
Stella Azurra Airoo www.airoo.cz
Stereo Bikes BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Stereo Bikes BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Stevens Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Sting Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
STrace 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.sundance-bike.cz
Sunrace Helios Race s.r.o. www.sunrace.cz
SunRinglé Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Super B Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Super B Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Surley Schindler spol. s r.o. www.surlybikes.com
Šroubárna Marek BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Šroubárna Marek BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Šroubárna Marek DaJ Sport www.daj.cz
Šroubárna Marek Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz

T
Tacx Universe Agency www.tacx.cz
Tange Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Teasi BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Teasi BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Tektro Universe Agency www.author.eu
Tern Azub Bike www.azub.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

TF2 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
TF2 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
TF2 DaJ Sport www.daj.cz
TF2 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
TF2 Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Thule Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Thule Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Thun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Thun BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Thun Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Thun DaJ Sport www.daj.cz
Thun Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Time Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Tiso Airoo www.airoo.cz
Token components Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Tomac BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Tomac BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Topeak Zookee www.zookee.cz
Total BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Total BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Tour de France Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Tour de France Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Tour de France Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Trail Gator Azub Bike www.azub.cz
Trailgator Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Trailgator Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Tranz-X Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Tranz-X Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Trigon Biketone www.biketone.cz
Trigon Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Truvativ Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Truvativ Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
TSG BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
TSG BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Tubus Azub Bike www.azub.cz
Tufo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Tufo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Tufo Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Tufo DaJ Sport www.daj.cz
Tufo Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Tufo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Tufo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Tufo Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz

U
UFO Plast Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Unior KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
UNO-Kalloy Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Uvex Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Uvex Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

V
Vape BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Vape BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Vape Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Vape DaJ Sport www.daj.cz
Vape Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Vape Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Vape Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Vella BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Vella BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Vella DaJ Sport www.daj.cz
Vella Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Vella Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Velo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Velo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Velo Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Velo DaJ Sport www.daj.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Velo Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Velo Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Velo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Velo Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Velobel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Velobel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Velobel DaJ Sport www.daj.cz
Velobel Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Velobel Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Velobel Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Velobel Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Velofl ex Airoo www.airoo.cz
Velogross Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Velosteel Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Ventura Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Ventura Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Vittoria BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Vittoria BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Vittoria DaJ Sport www.daj.cz
Vittoria Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Vittoria Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Volume DaJ Sport www.daj.cz
Volume BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Volume BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
VP BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
VP BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
VP Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
VP DaJ Sport www.daj.cz
Vredestein Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

W
WD KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Weber Azub Bike www.azub.cz
Weldtite BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Weldtite BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Weldtite DaJ Sport www.daj.cz
Wellgo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Wellgo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Wellgo DaJ Sport www.daj.cz
Widek Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Wilier KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Winora Winora-Staiger GmbH www.winora.de
Wittkop BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Wittkop BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Wowow BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Wowow BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Wowow DaJ Sport www.daj.cz

X
Xenofi t Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
X-IONT Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
XLC Winora-Staiger GmbH www.xlc-parts.com
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
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
Zeray pedals Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Zero Flats Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Zipp Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Zixtro Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Zoom Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Zoom Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Zoom Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Zoom Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz

haibike.de/ePerformance
Více informací na
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Tisíce prodejců kol napříč Evropou se radují z revo-
luční myšlenky, jak najít vhodnou rámovou kon-

covku nebo brzdovou destičku doslova pro JAKÉ-
KOLIV kolo!

Ve společnosti MARWI, zabývající se 
výrobou náhradních dílů, si všim-
li, že prodejce kol trápí problém 
s  výběrem rámových koncovek, 
protože jich existuje nepřeberné 
množství. Stejný problém zaregis-
trovali i u brzdových destiček. Po-
mysleli si: „Nebylo by skvělé, kdyby 
se daly jednoduše najít na  internetu, plakátu 
nebo dokonce na stránkách katalogu?“ 

A tak se do toho pustili a přesně to udělali! 

BEZPLATNÝ VYHLEDÁVAČ
Na webových stránkách společnosti MAR-

WI je umístěný BEZPLATNÝ vyhledávač, 
s pomocí kterého mohou velkoobchodníci a ma-
loobchodníci najít rámovou koncovku nebo brzdovou 
destičku, kterou potřebují. Uživatelé v něm mohou vy-
hledávat podle různých kritérií - značky, modelu, roku, 
způsobu sestavení apod. Šetří tím drahocenný čas a úsilí, 
které by ztratili hledáním správného dílu, a zvyšují efek-
tivitu provozovny. 

DÍKY MARWI JE K DOSTÁNÍ PŘES 220 
RÁMOVÝCH KONCOVEK 

Značky a výrobci kol čelí velké výzvě - vést seznam 
všech odlišných rámcových koncovek kol, která vyrábějí. 

Společnost MARWI má ve své nabídce v současné době 
více než 220 druhů rámových koncovek, které jsou ob-
chodníkům k dispozici.

PLAKÁT & KATALOG ZDARMA
Společnost MARWI nabízí obchodníkům velký 

plakát (80 cm × 110 cm), který zobrazuje celkovou 
škálu rámových koncovek a  brzdových destiček. 
Plakát je dostupný v mnoha různých jazycích a je 
skvělou pomůckou každé prodejny, protože vás 
zbaví trápení s  hledáním správného dílu. Plakát 
také uvádí seznam velkoobchodníků, se kterými 
společnost MARWI spolupracuje, takže je mecha-
nik může snadno kontaktovat, pokud chce díly 
zakoupit. 

V  současné chvíli je plakát distribuován jako 
doplněk k nejoblíbenějším prodejním časopisům. 

Společnost MARWI dodává obchodníkům 
ZDARMA také katalog, který obsahuje komplexní 

nabídku dílů a  spoustu dalších informací. Katalog 
můžete získat od některého z velkoobchodníků uve-

deného na výše uvedeném plakátu. 

O SPOLEČNOSTI MARWI 
Společnost MARWI Group, založená v roce 1995, je 

jedním z předních výrobců náhradních dílů kol MARWI 
Group. Její pobočky se nacházejí v USA, Evropě a Asii. 
V současné době je největším výrobcem pedálů, kterých 
ročně vyrobí přes 30 milionů párů. Společnost MARWI 
vyrábí také sedla, košíky na láhve, titanové špice či osvět-
lení.

Marwi vyřeší váš problém 
s rámovými koncovkami
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Rakouský výrobce maziv, čistících prostředků, provozních 
kapalin a  aditiv navržených výhradně pro potřeby cyklistů.

RADIKÁLNĚ JINÝ DRUH PÉČE O KOLO

 SLICK KICKTM

Speciální vazelína pro 

vidlice, tlumiče, kluzná 

pouzdra, těsnění 

pro hladký chod. 

Neobsahuje lithium. 

Balení: tuba 50 g 

nebo 500 g

 BIKE & CHAIN CLEANER Bike and Chain cleaner je špičkou mezi 

odmašťovacími prostředky a byl speciálně 

vytvořen pro použití s r.s.p. mycím stolem 

MICROCLEAN. Odstraňuje i těžko 

odstranitelné nečistoty jako tér, mazací tuky, 

zbytky lepidel a zároveň chrání komponenty 

před korozí. Neobsahuje kyseliny, žíraviny, 

emulgátory a detergenty. 

Balení: 10 l

 MICROCLEAN MYCÍ A ODMAŠŤOVACÍ STŮL

Díky inovativnímu designu je MICROCLEAN 

extrémně ekonomický a 10 l náplně vydrží 

dlouhou dobu. Je kompaktní a je vyroben 

z plechu potaženého plastem. Vhodný 

pro umístění na pracovní stůl nebo k pověšení 

na zeď. Čistící pistole s kartáčem umožňuje 

rychlé a efektivní čištění. Kapalinu lze použít 

opakovaně a je tak šetrný k životnímu 

prostředí.

Rozměry: 780 x 590 x 400 mm

 JACKY CHAINTM

Čisticí prostředek určený na řetězy. Smývá 

olej, tuk a nečistoty a vytváří antikorozní 

fi lm. Neobsahuje kyseliny, louhy, žíraviny, 

emulátory ani smáčedla. Je vhodný do všech 

praček na řetězy. 

Balení: 500 ml
Možnost zakoupení sady s pračkou řetězu.

WWW.SCHINDLER.CZ

S tímhle jménem si každý znalý cyklista 
bude nejspíš navždycky spojovat značku 

Specialized, kterou u  nás Zdeněk od  zá-
kladů vybudoval a  dovedl až k  osmnácti 
tisícům prodaných kol ročně. Jenže Zdeň-
kovy aktivity po  odchodu od  této značky 
směřovaly trochu jinam, aby nakonec zase 
natrefi ly na cyklistický byznys. Aktuálně je 
jeho jméno spojeno poslední dva roky s fi r-
mou N Distribution, kde roztáčí obrátky 
nejen v prodejích kol Kona, ale také oble-
čení Northwave, Fox a  nově, od  prvního 
června, rovněž kol švýcarské značky BMC. 
Dozvědět se od něho, co stojí za úspěchem 
té které značky a  jak to v  byznysu chodí, 
to stojí za  poslechnutí, protože zjistíte, že 
nestačí mít jen štěstí na dobrý produkt, ale 
hlavně je za vším velká spousta práce. 

Nedá mi nezačít ohlédnutím zpátky, 
těžíte z minulosti i ve spojení s Konou 
a aktuálně nabízenými značkami?

Mě si lidé vždycky budou spojovat 
se Specialized, protože to, co se nám tam 
povedlo, svědčí o  kvalitě odvedené práce. 
Ke mně to prostě patří a já tuhle etapu se 
Specialized budu mít vždycky rád, proto-
že když jsem jej budoval, chtěl jsem tu být 
jedničkou na trhu, což se nakonec v tomhle 
segmentu povedlo. Tohle je velká devíza, 
protože když dnes obchodníci jednají s ná-
mi, vědí, že se na  mě mohou spolehnout 
a mají určitou jistotu, že to všechno bude 
fungovat. I proto jsme byli osloveni mnoha 
značkami s nabídkou na spolupráci.

Neměl jste u „spešlu“ tak trochu štěstí 
na dobrý produkt a marketing?

Na jednu stranu určitě ano, protože mě-
li dobré produkty, silný marketing a hlavně 
byli zvyklí hodně pracovat a přicházet stále 
s něčím novým. Já jsem zvyklý tvrdě makat 
a snažím se k tomu strhnout i ostatní, takže 
ano, měli jsme štěstí, ale rozhodně to neby-
lo zadarmo. Museli jsme si vydupat trochu 
lepší ceny s ohledem na domácí podmínky, 
což platí i  v případě značky Kona a  tvrdě 

pracovat. Kanadská Kona byla v minulosti 
hodně silná, vydělávali dost peněz, ale pak 
polevili v  tempu, což se logicky projevilo 
na  stagnaci na  trhu všude po  světě. Teď 
máme zase kliku v  tom, že poslední roky 

nastolili opět pořádné pracovní tempo, při-
cházejí s novými modely a snaží se značku 
pozvednout tam, kam patří. Vždycky se 
vám lépe dělá s někým, kdo má stejný zápal 
jako vy a nestagnuje. Totéž platí i v přípa-
dě Northwave, protože v minulosti neměli 
tak širokou nabídku a každý rok tak vyso-
ký počet nových modelů, kdežto najednou 
máme možnost opravdu širokého výběru. 
Nebojíme se v tomhle případě přivézt 
řadu vzorků i drahých treter nebo nej-
lepšího oblečení, protože víme, že tahle 
značka má velký potenciál. 

Ano, kdysi mi jeden obchodník 
řekl, že se mu se mnou dobře dělá, 
protože mám štěstí na produkt, ale jen 
o tom to není a můj úspěch byl kombi-
nací všeho. Jsem typ obchodníka, který 
se dívá daleko, nechci koupit housku 
a  hned ji prodat, abych na  ní vydělal 
a neměl ji už na krámě. To platilo tře-
ba i u Specialized, kde jsem v době prode-
je domovské fi rmě měl skladem náhradní 
díly za čtyři miliony, což jim přišlo šílené, 
mít v  tom tolik vlastních peněz. Ale já si 
myslím, že když si koupíte kolo za sto tisíc 

a prvního července vám praskne zadní stav-
ba, tak pátého musíte mít novou, abyste 
mohli na  kolo. Prostě poskytnout jak ob-
chodníkům, tak zákazníkům jistotu kom-
pletního servisu.

Tímhle směrem se bude vyvíjet i Kona?
Pro mě je obchod o  obou stranách, 

a jestliže já dodávám někomu zboží, na kte-
rém vydělám, tak ale musím nabídnout zisk 
a  spokojenost i  jemu. Nejde tvrdit, že já 
na tom skoro nic nevydělám a neumožním 
to ani druhé straně a  ještě jej budu tlačit 
ke zdi nějakými šílenými obchodními pod-
mínkami. V obchodu musí být spokojené 
obě strany, aby ta spolupráce mohla dob-
ře fungovat. Když slíbím dodávky a  výše 
marží, nemůžu s tím pak hýbat, jak se mi 
zachce, a třeba srazit ceny v sezóně, abych 
já doprodal zboží a podrazil tak nohy odbě-
ratelům. Když to funguje ke  spokojenosti 
obou, odrazí se to i na fungování samotné 
značky. Kona tady v posledních pár letech 
neměla žádné předobjednávky, což se nám 
podařilo změnit a pár set kol máme před-
objednaných. Northwave jsme dovezli v ta-
kovém objemu, jaký zde v  minulosti roz-
hodně nebyl, a  všechno vlastně budujeme 
jakoby od začátku. Udělali jsme vzorkovnu, 
dovezli jsme vzorky i dost drahých modelů 

kol, prostě budujeme podle modelu, jaký se 
nám osvědčil u „spešlu“. Sponzorujeme zá-
vodníky, což v minulosti vždycky fungovalo 
a je to taková moje specialita, navíc několi-
ka z nich stále dělám manažera.

Chcete tedy pokrýt více domácí trh? 
Kona nikdy nebude masovka, jak to 

známe od některých značek, i  když v Ka-
nadě mají neskutečnou šíři modelů a  živí 
je hlavně běžná kola, ale to tady nenastane 
a nechceme mít naše kola v každém měs-
tě ve dvou obchodech. Menší síť obchodů 
po  republice je ideální kvůli udržení cen 
i  přehlednosti. Silná propagace značky je 
jedna věc, ale přesycení trhu je věc druhá. 
Kona má štěstí, že zákazník dnes chce spíše 
menší a ne tolik profl áklou značku, které je 
všude plno. U Northwave je situace trochu 

jiná, tam bychom rádi dosáhli většího po-
čtu kamenných obchodů, aby měl zákazník 
možnost si tohle oblečení a tretry vyzkou-
šet, vidět je naživo a ocenit kvalitu za příz-
nivou cenu. Northwave se totiž dají srov-
návat se špičkovým oblečením jako Assos 
či Sportful, a přitom stojí mnohem méně. 
O  výběru treter, ať široké paletě zimních, 
letních či trailových modelů ani nemluvím, 
tam je nabídka neskutečně široká a hlavně 
v  dobře odstupňovaném cenovém rozpětí 
bez velkých skoků.

Lahůdkou jsou pro nás silničky De-
Rosa, což ale bude vždycky kusová záleži-
tost a  srdcovka pro opravdové fajnšmekry, 
na kterou si budou muset kvůli exkluzivitě 
i chvilku počkat. Někde uprostřed je BMC, 
kde bychom chtěli mít o dost menší počet 
prodejců než v případě Kony.

Kona a BMC si asi konkurovat nebu-
dou, přece jen je to jiný styl.

Hodně trénuju i  závodím, takže kola 
můžu dobře porovnat, a  když jsem jez-
dil Konu, konkrétně model HeiHei Race 
Supreme, byl jsem nadšený z určité univer-
zálnosti jejich geometrie. Kona měla vždyc-
ky dobrý zvuk mezi sjezdaři a  milovníky 
hravějšího ježdění a  tomu má uzpůsobené 
geometrie. Je více postavená do  trailova, 
takže lze na  XC modelu sjet opravdu ná-
ročnou pasáž, kde nabídne větší jistotu. 
Sice v  porovnání s  BMC nejde tak dobře 

za  nohama, ale ve  sjezdu je o  něco 
jistější. BMC je naopak ryzí závodní 
model, který dokonale jede na rovině 
i do  stoupání, ovšem ve  sjezdu není 
geometrie tak agresivní a  zábavná, 
jako u Kony, ale celkově je kolo víc 
vyrovnané a  univerzálnější v  obou 
směrech. Každá značka si tedy najde 
svého fanouška a rozhodně si nelezou 
do zelí. BMC je vnímaná jako hodně 
technokratická fi rma s nejmoderněj-
ší technologií, kdežto Kona působí 
trochu volněji, podle mě tedy ideální 
kombinace. To samé platí pro North-
wave a  Fox, kdy první jmenovaná 

značka má jen minimum oblečení ve  vol-
ném stylu, kdežto Fox je hlavně o  něm. 
Navíc se mi podařilo zajistit i vzorky mo-
tokrosového oblečení Fox, což dosud nešlo, 
a tam jsou prodeje úplně o něčem jiném. 

Jaké jsou plány do budoucna?
Snažíme se dovézt větší počet vzorků, 

aby byla kola i oblečení vidět a chystáme 
ještě jednu značku, což je zatím tajné, ale 
opět nás výrobce oslovil s tím, že zná na-
še zkušenosti a schopnost tvrdě pracovat, 
abychom značku dostali na  trhu tam, 
kam je potřeba. Máme samozřejmě i dis-
tribuci zimního sortimentu, takže neza-
hálíme. O štěstí na produkt to sice je, ale 
bez tvrdé práce se to neobejde. 

Děkuji za rozhovor.
Jiří Uždil

Zdeněk Löff elmann – mám štěstí na produkt

Zdeněk 
Löff elmann


