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Podzimní novinka od BBB
BLS-123 Spy – set předního světla s 1 bílou 

LED diodou a 2 režimy svícení a zadního světla 
s 1 červenou LED a 3 režimy svícení. Voděodol-

né, lehké, lze snadno upevnit na helmu nebo pa-
ži. Součástí balení je pásek k uchycení na řídítka 
nebo sedlovku. Celá sada stojí 699 Kč. K dostání 
je i ve verzi s USB dobíjením.

Více na www.jmctrading.cz.

Nízkotlaké mobilní myčky 
Aqua2Go

Přenosné, na  vodo-
vodní a  elektrické síti 
nezávislé myčky s  re-
gulovatelným tlakem 
6 – 9 bar. Vlastní interní 
zdroj (možnost externě 
i  přes autozapalovač) 
a  vlastní nádrž vám 
umožní mýt kdykoliv 
a  kdekoliv se nachází-
te. Výborná skladnost, 
rychlá kompletace a snadná obsluha myčky před-
určuje pro užití v rámci všech outdoorových akti-
vit. K tomu příslušenství a vybrané náhradní díly 
v rámci balení.

www.halbich.cz

Rock Machine 2018
Kolekce elektrokol a  kol Rock Machine 

pro sezónu 2018 se v  duchu svého motta PO-
WERAGE zaměřuje hlavně na elektro horská ko-
la. Vlajkovou lodí se stal Rock Machine Blizzard 

INT e90-27+, jenž nabízí nejmodernější rámové 
technologie Rock Machine a  komponenty Shi-
mano. Nový je Blizzard na 29" kolech se zdvihem 
120 mm, karbonový hardtail Blizz CRB 70-29 
s  dokonalou trailovou geometrií i  provokativní 
Gravelride 700.

www.rockmachne.us

Tacx Magnum a Neo Smart
Doslova úžasnou hračkou a  především do-

konalým cyklotrenažérem je nový model Tacx 
Magnum. Představuje ho pás, podobný běžecké-
mu, který podle softwaru pás naklání a simuluje 
tak dokonale profi l trasy, kterou sleduje jezdec 
na obrazovce. Podle informace pracovníka fi rmy 
Universe Agency, která značku Tacx pro náš trh 
zastupuje, zákazníkovi, který si Magnum objed-
ná, fi rma Tacx přiveze trenažér až domů, kde ho 
instaluje.

Cenové přístupnější, neméně kvalitní a přede-
vším skladný je trenažér Tacx T2800 Neo Smart, 
který supluje zadní kolo a  umožňuje tak velmi 
plynulou a komfortní zátež nastavenou jezdcem. 
Trenažér je velmi tichý, neboť nedochází k  tra-
dičnímu šelestu způsobenému třením pláště kola 
o  přítlačný válec trenažéru. Trenažér se ovládá 
z tabletu.

www.tacx.cz

Tacx Magnum

Tacx neo Smart

Nalini, Kryptonite a Exustar
nově u společnosti Schindler

Společnost Schindler rozšířila svůj sortiment 
a mezi své značky zařadila italské špičkové cyklo 
dresy Nalini (pro český a maďarský trh) a profesi-

onální cyklo tretry a pedály Exustar (český a slo-
venský trh). Již v průběhu října budou dostupné 
nové modely bot a  pedálů. Trojici nových zna-
ček uzavírá Kryptonite, která nabízí celou řadu 
zámků, jež kladou vysoký důraz na ochranu proti 
krádeži.

www.schindler.cz

Novinka od BikeworkX –
Grip Star 

Montážní pasta zvyšující 
tření. Snižuje sílu potřeb-
nou k  upnutí karbonových 
komponentů. Zabraňuje 
například zasouvání sedlov-
ky do  rámu karbonových 
kol nebo posouvání řídítek. 
Vhodná i pro ocelové, dura-
lové nebo titanové díly a je-
jich kombinaci s karbonem. 
Dodává se v  praktické 30g 
dóze se štětečkem.

www.bikeworkx.cz

Ruční pumpa Lezyne
Micro Floor Drive HV

Perfektní skladná ruční pumpa 
s  účinností větších konkurentů, 
která se bez problémů vejde do ba-
tohu. Lehká CNC hliníková kon-
strukce díky své ergonomii padne 
skvěle do ruky. Max tlak 6.2 bar / 
90 psi. Dlouhá a  univerzální ha-
dička zlepšuje manipulaci v terénu. 
Platforma z nerezové oceli perfekt-
ně stabilizuje pumpu při používání. 
HVG verze obsahuje integrovaný 
tlakoměr a  je o 250 Kč dražší. Ce-
na: 1390 Kč

www.lezyne.com

Favorit skoro za 400 tisíc
Na veletrhu Eurobike se v tomto roce předsta-

vil i náš domácí, starý známý Favorit. Z původně 
lidového až sportovního kola chce majitel značky 

vybudovat velmi exkluzivní značku, zřejmě pro 
vyšší příjmovou třídu zákazníků. Nejdražším na-
bízeným modelem je Favorit Super Special, jehož 
cenovka nás doslova ohromila. Několikrát jsme 
se museli ujistit, že je na  ní skutečně uvedeno, 
že cena kola se podle vybavení může vyšplhat až 
k astronomické hodnotě 14  999  €, což je v pře-
počtu 393  000 korun.

Nová sada Sram
Rok po  uvedení revoluční sady XX1 Eagle 

a  X01 Eagle přichází SRAM s  novou, dostup-
nější sadou GX. Nová sada GX Eagle díky velké-
mu rozsahu na kazetě (10 – 50 zubů) dělá pohon 

s  jedním převodníkem dostupný všem výkon-
nostním skupinám. Ocení ji eliťák, stejně jako 
hobík. Nová sada GX Eagle je také cenově mno-
hem zajímavější a dostupnější než její předchůdci 
(dop. MOC sady: 13  523  Kč – kliky, přehazovač-
ka, řadící páčka, řetěz, kazeta).

Více se dozvíte na www.cyklozitny.cz.

Úspěšný Eurobike
Na přelomu srpna a září se konal v německém 

Friedrichshafenu tradiční veletrh jízdních kol 
Eurobike. I když veletrh tak trochu ztrácí na síle 
ve  smyslu vystavovatelů, které reprezentují zná-
mé značky, rozhodně se pořád může pyšnit úžas-
nými návštěvnickými čísly. První tři dny veletrh 
navštívilo 42 590 obchodníků (v r. 2016 to bylo 
42 720) ze 101 zemí. Poslední den, který je určen 
pro koncové zákazníky, se podívalo do  veletrž-
ního areálu 22  160 fanoušků cyklistiky. Média 
zastupovalo 1654 novinářů. Menší zájem ze stra-
ny vystavovatelů byl patrný i u našich domácích 
fi rem. Po mnoha letech jsme tak neměli možnost 
vidět nové modely na další rok od fi rem Author 
a 4EVER, které začaly klást větší důraz na domá-
cí předváděcí akce pro maloobchodníky.

Od  příštího roku 2018 přichází pořadatel 
Eurobike se zásadní změnou v podobě posunutí 
termínu veletrhu na 8. až 10. červenec. Pořadatel 
uvádí, že s termínem souhlasí většina vystavova-
telů a  důvodem je potřeba zajišťovat objednáv-
ky ve větším předstihu než dosud. Některé naše 
domácí fi rmy ale s rozpaky poznamenávají, jestli 
se všem fi rmám podaří zajistit na  tento termín 
vzorky do expozic.

Elektrokola od CRUSSIS
CRUSSIS Electrobikes s.r.o. je český výrobce 

a  dovozce koloběžek, elektrokoloběžek, elektro-
kol a doplňků včetně sportovního oblečení. Kva-
lita výrobků, testování a neustálý technologický 

vývoj řadí značku Crussis a  její produkty mezi 
významné společnosti a to převážně v segmentu 
elektrokol a koloběžek. Svou poslední řadou elek-
trických koloběžek posouvá hranici využitelnosti 
těchto produktů z  pole zábavy do  sféry každo-
denních pomocníků. Více o našich produktech, 
značce a fi losofi i naleznete na www.crussis.cz.

Nové svítilny
Cyklistická svítilna 

Ravemen PR900 
použitelná i  jako 
Powerbanka s  ma-
ximálním výkonem 
900 lumenů, třemi re-
žimy svícení a  osmi úrovněmi 
jasu pro nejrůznější jízdní pod-
mínky. Spolehlivý pomocník na  silnici i do ná-
ročného terénu, do  šera i  černé tmy. Hliníkové 
vodotěsně tělo, DuaLens konstrukce, přehledný 
LED displej pro zobrazení vybraného světelného 
režimu, podsvícené dálkové ovládání pro rychlou 
změnu úrovně jasu bez nutnosti pouštět řídítka, 
výstupní USB port pro nabíjení dalších přenos-
ných zařízení. MOC 2219 Kč.

www.ravemen.cz

-
úrovněmi



2 P Ř E D S TAV U J E M E

Fidlock
BIKEACTION se 

nově stává výhradním 
distributorem značky 
FIDLOCK pro Českou 
republiku a  Slovensko. 
Těšit se můžeme nejen 
na  revoluční bezkoší-
kovou lahev „BOTTLE 
TWIST“ ale i další pro-
dukty z  portfolia fi rmy 
FIDLOCK, které by 
neměly chybět na žádné prodejně s cyklistickým 
zbožím. FIDLOCK se tak zařazuje mezi prémi-
ové značky Rocky Mountain, Easton Cycling, 
Dynaplug.

Regenerace na cesty
Pro regeneraci vyčerpaného organismu je nej-

vhodnější období bezprostředně po  tréninku, 
nejpozději do  20 minut po  ukončení výkonu. 
V tomto tzv. okně pro regeneraci svalů (Muscle 
Recovery Win-
dows) jsou lepší 
podmínky pro 
syntézu glykogenu 
i  proteinů, dané 
zvýšenou citlivostí 
svalových buněk 
na inzulin, který je 
nezbytným hormonem pro transport aminokyse-
lin a sacharidů do svalu. V „okně pro regeneraci“ 
je syntéza glykogenu a proteinů přibližně třikrát 
rychlejší než v  pozdějším období. Proto platí: 
„Čím dříve vypijete regenerační nápoj, tím kratší 
je doba regenerace, a tím dříve budete připraveni 
na další výkon.“ Pokud hledáte lehký regenerační 
nápoj bez laktózy a lepku, který rozmícháte i v bi-
donu bez šejkru, sáhněte po PENCO®RESTART 
DRINKu, nyní i v praktickém cestovním balení 
po 50 g (jedna dávka). Každá dávka obsahuje kro-
mě vhodných sacharidů a minerálů také 2000 mg 
BCAA, 1000 mg L-glutaminu a 250 mg beta-ala-
ninu, který podle posledních výsledků testování 
pomáhá redukovat svalovou únavu a vyčerpání.

www.penco.cz

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

Stevens Super Prestige 
Německý výrobce Stevens představil novou 

generaci Super Prestige 2018, která nastaví nový 

standard pro cyklokrosová kola. Super Prestige je 
lehčí, pohodlnější a v mnoha aspektech inovova-
ný.

Více informací na www.cyklosvec.cz

Značka ELITE představuje 
novinku DIRETO

Nový trenažér DIRETO je interaktivní trena-
žér s  integrovaným měřičem výkonu a  společně 

s  dalšími vychytávkami je 
skvělým parťákem každé-
mu zapálenému cyklis-
tovi. Úplná interakce 
softwaru trenažéru 
s PC, mobilním tele-
fonem či tabletem je 
umožněna díky ANT+ 
nebo Bluetooth Smart. 
Více informací o novém 
DIRETO trenažéru značky ELITE nalezne-
te na www.paul-lange.cz.

Nové ráfky a náboje JAVAX
Do stávající nabídky karbonových a hliníko-

vých ráfků jsme zařadili několik zajímavých novi-
nek pod vlastní značkou JAVAX. Jedná se zejmé-
na o MTB modely karbonových 
a hliníkových ráfků, umožňující 
přechod na  bez-
dušový systém. 
Vedle silničních 
hliníkových rá-
fků v  plášťovém 
provedení je jed-
noznačně největší 
novinkou hliníkový 
galuskový ráfek JAVAX 
SA-259T. Někte-
ré modely ráfků 
jsou k  dispozici 
také ve verzi asy-
mmetric. Další 
zajímavostí jsou 
MTB, BOOST ná-
boje D550 a DB550 s vyměnitelnými adaptéry 
na rychloupínák a pevné osy. Skladem jsou do-
stupné také náhradní volnoběžné ořechy na Shi-
mano 11s a SRAM.

Více na www.biketone.cz

Líbivý Dedacciai
Na  veletrhu Eurobike se samozřejmě vysta-

vují i  nekomerční exponáty, které mají upoutat 
pozornost. Opravdu v  netradičních barvách se 

představil Dedacciai. Nutno podotknout, že rám 
se velmi líbil a zaznamenali jsme v expozici řadu 
dotazů, jestli je možné si rám v této barevné kom-
binaci objednat.

ABUS Bordo s alarmem
Cyklistický skládací zá-

mek ABUS Bordo se stal už 
synonymem velmi těžko pře-
konatelného zajištění jízdní-
ho kola. Jedná se skutečně 
o  zámek, který chrání kolo 
v  maximální míře. Firma 
ABUS tento model, který 
nabízí v  mnoha variantách, 
ještě zdokonalila vestavě-
ným alarmem, jenž ještě více 
umocňuje bezpečí kola.

www.abus.cz
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Sezóna 2018 znamená pro největší českou 
značku významné jubileum, neboť předsta-

vuje svou již pětadvacátou kolekci. Author však 
rozhodně nepolevuje ve svých inovacích, pro zá-
kazníky přichystal řadu důležitých a  především 
povedených novinek. Nejenže vychází vstříc ne-
ustále početnější skupině elektro-bikerů, pro něž 
připravil třeba nový devětadvacítkový e-hardtail 
Elevation 29, ale největší inovace se dotkly pri-
márně cross-countryové, maratonské či trailové 

kategorie. Velmi lehké celoodpružené biky řady 
A-Ray se čtyřčepovou koncepcí byly opravdovým 
šperkem při prezentacích nové kolekce. Mezi vy-
ložené „designovky“ pak zařadíme špičkový gra-
vel bike Ronin SL, postavený z  tenkostěnných 
trubek Reynolds a  osazený sadou Sram Apex 
s převody 1×11. Zajímavostí nové kolekce je však 
daleko více, takže se na ni podívejme pěkně po-
pořadě. Již pětadvacetileté výročí značky je jistě 
důkazem, že dělá věci dobře. Alespoň my jsme 
o tom přesvědčeni.

Znovuzrozený A-Ray
V loňském roce jsme při představení kolekce 

2017 psali hlavně o boostových osách, optima-
lizaci šíře „pluskového“ obutí a řadě dalších de-
tailů. Nynější novinky série FSX však rozhodně 

nejsou pouhým pilováním již využívaných řeše-
ní, ale jedná se o  zcela nové rámové platformy 
s charakteristickým rukopisem konstrukté-
rů Authoru. Jméno A-Ray bylo s kom-
pletním odpružením u  české značky 
provázáno již pěknou řádku let, ov-
šem poslední vydání těchto fullů je 
odpovědí na nejnovější trendy – kon-
strukční, jízdní a  v  neposlední řadě 
designové.

Trojice verzí, konkrétně A-Ray 29 
Team, A-Ray 29 a A-Ray, se od sebe odlišuje 
nejen zdvihově, ale především materiálem rámu. 
Nejluxusnější „týmová“ varianta vsadila na kar-
bon s  označením Author high modulus T-800 
monocoque, naopak dostupnější závodní mara-
tonská devětadvacítka již pro stavbu rámu využila 
slitinu 6061, a totéž platí o trailbiku A-Ray se sto 
třicítkovým zdvihem na obou osách. XC a mara-
tonské verze spoléhají svorně na stovkový zdvih. 
Čtyřčepovou koncepci doplňuje tlumič uložený 
rovnoběžně pod horní trubkou, nemohou chybět 
boostové osy a hlavně maximální snaha po dosa-
žení ideálního poměru mezi nízkou hmotností 
a  co nejvyšší tuhostí. Velmi sympatické je také 
použití standardních dvojpřevodníků.

Podíváme-li se detailněji na celoodpružený top-
model A-Ray 29 Team s cenovkou 102 990 korun, 
tak na  jeho parádně zpracovaném karbonovém 
rámu nalezneme pružící jednotky Fox, špičková 

zapletená kola Mavic CrossMax Pro a kompletní 
sadu Deore XT. Výrazně dostupnější alternativu 
téže koncepce představuje A-Ray 29, s  jednotka-
mi Rock Shox, sadou SLX a cenou 61 990 korun. 
Oba tyto stroje budou plnohodnotnými členy ro-
diny ryze závodních maratonských speciálů a mo-

hou se měřit s  ikonami typu Specialized Epic či 
Scott Spark. Trailová verze A-Ray za 65 990 korun 
samozřejmě spoléhá na  výrazněji modifi kovaný 
rám s hravou geometrií, teleskopickou sedlovkou, 
jednotkami Rock Shox a komponenty SLX. I zde 
je chvályhodně použit dvojpřevodník, a to s nad-
standardním rozsahem 36 – 26 zubů.

Všechny nové modely řady A-Ray byly při 
prezentacích kolekce 2018 v neustálém obležení, 
a  to zcela zaslouženě. Provedením jednotlivých 
detailů, tedy čepů, minimalistického ramínka 
přepákování a všech dalších částí, patří ke špičce. 
Vězte, že se tyto novinky budeme snažit otestovat 
při první možné příležitosti.

Mezi fully řady FSX i nadále zůstává osvěd-
čený, perfektně fungující Patriot, jenž byl ovšem 
zredukován na  dvojici modifi kací Evo Team 
a  Evo. Změn doznaly designy, naopak osazení 
zůstává velmi obdobné, což se ostatně týká rov-
něž sjezdových a freeridových strojů Ninja – tedy 
Ninja DH Team, Ninja DH a Ninja FR.

Ronin SL, Elevation 29
a další novinky

Gravel bike Ronin v  posledních 
sezónách oslovil početnou skupinu 
zájemců z  řad dálkových cyklistů, cy-
kloturistů i  sportovních, či naopak 

městských jezdců. Zařazení do katego-

rie Adventure je velmi výstižné, a k dobrodružství 
tento model přidává výjimečný design, tedy čás-
tečně transparentní povrchovou úpravu ocelových 
trubek s retro nádechem. Nezaměnitelná červená 
„broušená“ varianta se sadou Tiagra zůstává nadále 
v nabídce, doplní ji však již výše zmíněná, výrazně 
odlehčená verze SL. Toto je skutečně imageová zá-
ležitost, nabízející vydařenou kombinaci silničního 
kola a expedičního speciálu. Čistě kovový vzhled 
rámu vypadá v reálu snad ještě lépe než na fotkách 
a spokojeni budou také ti uživatelé, kteří si nepo-
trpí na výrazná loga. Ronin, případně nový Ronin 
SL, to je natolik specifi cký model, že jej dokážou 
cyklističtí nadšenci identifi kovat již z  dálky, aniž 
by k tomu potřebovali vidět nápis Author.

Přesuneme-li se ke  sportovním e-bikům, byť 
může spojení sportu a  elektro-cyklistiky stále 
působit trochu zvláštně, pak je nejdůležitější no-

vinkou devětadvacítková verze úspěšného mode-
lu Elevation. Ta využívá prakticky totožné prvky 
jako výchozí 27,5" verze, tedy osvědčený středový 
pohon Shimano Steps E6001 a lehoučkou vzdu-
chovou vidlici RST F1RST 29, i když se zdvihem 
sníženým na  sto milimetrů. Vrcholem i  nadále 

zůstává Elevation+ s  vidlicí Fox, komponenty 
SLX a pohonem Steps E8000. Zmínku zasluhují 
také krosová či cestovní elektrokola, kdy k mode-
lům Empire a Enigma přibyly cestovní varianty 
Element a Elektra, případně typ Elan s nízkým 
nástupem.

Důležitých novinek je samozřejmě více, byť 
rámové platformy klíčových sportovních a  zá-

vodních 29" i 27,5" hardtailů zůstávají z hlediska 
konstrukce a geometrií pro sezónu 2018 zacho-
vány bez výraznějších změn. Výraznou evolucí 
prošly designy základnějších biků, které působí 
hodně vesele, což se týká třeba i dámských mo-
delů. Designéři Authoru se zkrátka nebojí, což je 
určitě dobře, zvlášť v nižší střední třídě. Podob-
ně se nám líbí také důraz na převody. Od doby, 
kdy se výrobci rozhodli zredukovat převodníky, 
většina uživatelů neřeší skoro nic jiného, než kte-

rý že (jediný) převodník pro ně bude optimální. 
Ve  většině případů tak musí obětovat rychlost, 
aby dokázali vyjet příkrá stoupání. Hobby jez-
dec zkrátka není tolik trénovaný jako závodník, 
a  u  většiny sportovních hardtailů Author proto 
najdeme trojici či alespoň dvojici převodníků. 
Za nás rozhodně palec nahoru!

(red)

Čtvrt století s Authorem
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Born – sportovní výživa od Cykloprofi 
V sortimentu fi rmy Cykloprofi  se letos objevila 

novinka v  podobě holandské značky sportov-
ní výživy a doplňků Born. Tato značka tak doplnila 
již nabízené produkty od  anglické SiS (Science in 
Sport) a bio doplňky výživy FitRabbit. U Cyklopro-
fi  tak lze kromě řady komponentů, doplňků nebo 

náhradních dílů či oblečení vybavit obchod i ucele-
nou kolekcí sportovní výživy. 

Born je značka pocházející z Holandska, kde se 
její historie píše od  roku 1985, kdy doktor Wim 
Jennen potřeboval nahradit dosud používanou na-
ředěnou kojeneckou výživu v bidonech něčím účin-

nějším. Od té doby vzniklo pod jeho značkou více 
jak třicet produktů. Díky tomu, že byl nejen vystu-
dovaným farmakologem, ale také zapáleným cyklis-
tou a členem holandského týmu Amstel, věděl přes-

ně, co potřebuje tělo a co potřebuje cyklista. S tím 
souvisí i fi lozofi e, kterou se značka dodnes řídí, tedy 
snadná stravitelnost, tudíž tyčinky musí být snad-
no skousnutelné, gely musí jít lehce vysát a iontové 
nápoje nesmí být příliš sladké a agresivní. Všechny 
produkty jsou vyráběné v  Holandsku pod přísný-
mi kontrolami a samozřejmě vyvíjené ve spolupráci 
s nejlepšími sportovci, jako je třeba tým Sunweb.

Sortiment je rozdělený do několika kategorií, te-
dy tyčinky, gely a tekutiny nebo nápoje. Co ale řada 
výrobců sportovní výživy nenabízí, jsou prostředky 
péče o tělo jezdce, a to Born 

neopomíná. Má kos-
metické produkty povzbuzující tě-

lo, ochranné a také relaxační, tedy péče o sportovce 
jak zevnitř, tak zvenčí. Podíváme-li se na nabídku 
postupně, musíme začít u základu, tedy hydratace. 
Z  práškových koncentrátů je to třeba 540g Born 

Energy Multi Carbo pro přípravu sacharidového 
nápoje nebo 400g Drink Isotonic Fresh s vysokým 
obsahem minerálů a přírodní formou soli. Pro rych-
lou dodávku aminokyselin do svalů funguje Carbo 
PeptoPro Energy s obsahem předtrávených bílkovin. 
Ze spolupráce s týmem Giant-Alpecin vznikl nápoj 
Iso Pro s vysokým obsahem sodíku a mohli bychom 
pokračovat řadou nápojů určených pro regeneraci.

Co se týče doplnění energie, jsou tu tyčinky 
XTRA Bar nebo čokoládová Bite Size či Flap Jack 

Bar, a  dokonce instantní čokoládový dort Sports 
Cake. Ten lze připravit během tří minut v mikro-
vlnce, obsahuje hořčík a  již hodinu před výkonem 
je možné jej konzumovat. Nechybí ani tekuté ener-
getické „bomby“ jako Energy Shot či Final Liquid 
Energy Drink a řada energetických gelů. Specifi kem 
provedení Super Liquid je řidší konzistence, aby 
je bylo možné rychle vypít a nebylo nutné ještě je 
dodatečně zapíjet. Ať už v klasické ovocné příchu-
ti, nebo vylepšené o  kofein, pro všechny je spo-

lečná neagresivní chuť. Zapomenout nesmíme ani 
na energetické a protikřečové žvýkací tablety Born 
Block nebo Magnesium Liquid proti křečím balené 
v tubě. 

Co se týče péče o tělo, tělová kosmetika Born za-
hrnuje třeba sprchový gel Awake Shower s ekualyp-
tem a mentolem nebo speciální prostředek pro mytí 
bez vody. Masážní olej rovněž nechybí, stejně jako 
hřejivý balzám nebo olej pro aktivaci svalů. Kdo 
bojuje s podrážděnou pokožkou od výstelky v kraťa-

sech, ocení No Friction Cream proti podráždění 
a komu krémy nevyhovují, může sáhnout po pud-
ru proti podráždění. Regenerační či opalovací krém 
jsou rovněž součástí nabídky, takže nabídnout zá-
kazníkovi kompletní péči o tělo je v případě značky 
Born možné doslova od hlavy až k patě.

Česká značka BikeWorkx stále rozšiřuje pole své 
působnosti. K mazivům a cyklokosmetice při-

bývají další a další produkty, jako třeba těsnicí tmely 
pro bezdušové systémy pneumatik, dále „protisklu-
zová“ pasta pro dosedací plochy karbonových kom-
ponentů nebo speciální čisticí prostředky. K tomu se 
plynule rozrůstá klíčová kolekce maziv, ať už s při-
hlédnutím k  co nejvyšší životnosti, čistotě sestavy 
pohonu, případně k ekologičnosti. Například popu-
lární mazivo na řetězy Chain Star je nabízeno hned 
ve čtyřech variantách – konkrétně nejuniverzálnější 
Normal nebo superodolná verze Extreme, dále s pří-
domkem Bio a nově také ve voskové verzi Wax. Mezi 
novinky posledních sezón patří i multifunkční olej 
Oil Star Bio nebo prostředek Chain Clean Star, tedy 
vysoce účinný tekutý přípravek pro čištění řetězu, 
vyvinutý primárně do „praček“ na řetězy.

Jelikož všichni mechanici přicházejí s  mazivy 
dennodenně do  styku a  stejně tak maloobchodní 
prodejci musí být schopni svým zákazníkům vysvět-
lit rozdíly v  jednotlivých mazivech, a pokud mož-
no i  popsat jejich základní použití, rozhodli jsme 
se vyzpovídat zástupce značky BikeWorkx na téma 
mazání řetězů. To je totiž v praxi větší alchymie, než 
by se na první pohled mohlo zdát. Na naše otázky 
odpovídal Zdeněk Nacházel.

Zdeňku, jak se liší maziva na řetězy od těch uni-
verzálních, vhodných třeba i pro lanka a bovdeny?

V součástech řetězu dochází k takzvanému „vrat-
nému“ tření. Jakákoli součástka se zde nikdy neoto-
čí dokola, ale vykonává kývavý pohyb, proto musí 
být mazivo otěruvzdorné, odolné vůči vysokým tla-
kům a oscilacím, neboť řetěz se při jízdě chvěje. Dá 
se říci, že všechna ostatní maziva na kolo už mohou 
být o něco jednodušší.

V čem je zásadní rozdíl ve složení, reálných 
vlastnostech či třeba aplikaci u maziv do mokra 
a do sucha?

Řetěz by měl být vždy namazaný především ze-
vnitř, na jeho povrchu má mazivo spíše jen antiko-
rozní funkci. Dobré mazivo musí při aplikaci zatéct 
do útrob řetězu a  zároveň tam vydržet co nejdelší 
dobu. Obecně lze říci, že „mokrá“ maziva býva-
jí lepivější, aby uvnitř řetězu déle odolávala vodě. 

Většina výrobců nabízí různé druhy olejů – mazání 
olejem je tradiční způsob, má ale také své nevýhody. 
Dokáže rychle vtéct do útrob řetězu, ovšem protože 
je tekutý a řídký, stejně rychle z něj opět vystříkne 
ven, vlivem odstředivé síly při pohybu. Druhou va-
riantou je vazelína, tedy bílé tuhé mazivo. To je pod-
statně lepivější, navíc spoje řetězu uzavře tak, že ne-

čistoty a voda zůstanou na povrchu. Náš Chain Star 
je ve své podstatě vazelína v ředidle. Roztok vazelíny 
a ředidla velmi dobře vtéká do řetězu, po aplikaci se 
ředidlo následně odpaří, takže vazelína ztuhne a zů-
stává uvnitř řetězu.

Jak je vyřešeno, aby byla u „suchých“ maziv 
současně s nelepivostí zajištěna dostatečná trvan-
livost na řetězu?

Suchý řetěz a  trvanlivé mazivo jsou dva proti-
chůdné požadavky, každé řešení bude kompromi-
sem. My to řešíme tím, že vosk nemícháme s olejem, 

ale v případě Chain Star Wax jej ředíme ředidlem. 
Po jeho odpaření zůstane na povrchu samotný vosk. 
Při použití „Waxu“ je řetěz opravdu na omak suchý, 
vrstva maziva je v  tomto případě navíc o  poznání 
tenčí, byť za cenu trochu nižší výdrže.

Popiš ideální postup mazání řetězu?
Ať chci mazat cokoli, tak to provádím na očiště-

nou a odmaštěnou součástku, stejná praxe platí pro 
řetěz. Základní očištění řetězu zvládne již cyklošam-
pon při mytí kola, ať už náš Cyclo Star, nebo jiný. 
Důkladnější očištění se provádí přípravkem na bázi 
technického benzínu, kam spadá náš Clean Star. 
Druhou možností je použít přípravek na bázi tenzi-
dů, tedy saponátů. Tento způsob je šetrnější k oko-
lí, neboť nedýcháme benzín ze spreje, zároveň jsou 
saponátové přípravky nejčastěji dodávány v lahvích 
a na  rozdíl od  technického benzínu se nevypařují. 
My takovou kapalinu vyrábíme pod názvem Chain 
Clean Star.

Takže nyní je na řadě mazání.
Jistě, ale před tím je nezbytné nechat řetěz zcela 

vyschnout, jinak budou zbytky čističe mazivo vy-

plavovat. Já osobně z našich maziv používám Chain 
Star Normal. Ať už si ale vyberete sprej nebo ka-
pátko, je třeba jej před použitím řádně protřepat, 
protože mazivo je dvousložkové. Po aplikaci na řetěz 
počkám tak půl minuty až minutu, kdy mazivo za-
čne mírně lepit, což poznám dotykem, a následně 
řetěz protáhnu hadrem. Samozřejmě hadrem, který 
nepouští chloupky. Potom je dobré ještě počkat dal-
ších pět až deset minut, než se mazivo defi nitivně 
„usadí“, a můžu vyrazit. Aplikace našich maziv trvá 
déle, ale myslím, že to stojí za to. Vazelína v Cha-
in Staru navíc dokáže řetěz také akusticky utlumit, 
na rozdíl od oleje.

U některých maziv se můžeme dočíst, že vytěs-
ňují vodu, co to v praxi znamená?

Znamená to, že dotyčná maziva jsou takzvaně 

tekutější než voda a dokážou tuto vodu „podlézt“. 
V  praxi si to představme tak, že mazivo vnikne 
do kapilár kovu, kde se dostane hlouběji než voda, 
již vytěsní na povrch. Toto vytěsňování vody lze ře-
šit právě také použitím vazelíny v mazivu, jež vodu 
do řetězu vůbec nepustí.

Jaký význam mají konkrétní složky maziv na ře-
těz?

Zde bych neodděloval maziva na řetězy pro cyk-
listiku, moto nebo průmysl. Komponenty takových 
maziv bývají podobné, vždy se jedná o řetěz. Vyjma 
„suchých“ maziv představuje základovou složku 
olej. Ten může být minerální, syntetický nebo třeba 
biologicky odbouratelný. Dále v plastickém mazivu 
bývá nějaké ztužovadlo (mýdlo), zaručující formu 
právě plastického maziva. Poslední významnou slož-
kou jsou aditiva, která se různě kombinují – proti 
otěru, stárnutí, oxidaci, rezivění a  podobně. Další 
skupinou jsou aditiva na zlepšení mazacího efektu, 
tedy mazivostní aditiva.

Zastavme se na závěr u „univerzálních“ maziv 
ve spreji. Jsou extrémně řídká maziva vhodná pro 

aplikaci na řetěz?
Zaměřme se na slovo „univerzální“, takový pro-

dukt musí splňovat mnoho nesourodých požadavků 
právě z  pohledu univerzálnosti. Tím je řečeno, že 
není speciálně určen na řetěz, ale na mnoho dalších 
komponent na  kole. Hlavním problémem bude 
právě řídkost, tedy nízká viskozita. Takové mazivo 
může řetěz namazat dobře, ale jen do chvíle, než se 
rozjedeme. V ten okamžik začne působit odstředi-
vá síla a  mazivo je tatam. Navíc řídké univerzální 
mazivo nemá technicky žádné předpoklady pro 
to, udržet se v  řetězu třeba při kontaktu s  vodou. 
I po projížďce ve slabém dešti začne většinou řetěz 
vrzat. Taková je prostě realita.

Děkuji za rozhovor.
Jan Kadečka

Komplexní péče s BikeWorkx

Zdeněk Nacházel



Není to ani měsíc, co se v  Německu konal 
největší světový veletrh kol EUROBIKE. 

Letos byla bohužel celá tato fenomenální akce na-
rušena neutuchajícím deštěm, během kterého se 
zvláště lidem testujícím venku kola hodila jaká-
koliv vodotěsná ochrana. Některé fi rmy rozdáva-
ly jednorázové pláštěnky a návštěvníci přijíždějící 
na kolech hojně využívali vodotěsných brašen či 
batohů. A právě specialistou na  toto cyklistické 
vybavení je legendární německá fi rma ORT-
LIEB, která je unikátní nejen svým obrovským 
portfoliem voděodolných brašen, vaků, batohů, 
či lékárniček, ale také výrobou v Německu a 5le-
tou zárukou. Prezentovat své výrobky pro ně bylo 
rázem mnohem jednodušší. 

V popředí bikepacking 
Mezi největšími novinkami na  stánku ORT-

LIEB byly produkty rozšiřující řadu bikepackin-
gových brašen. Už loni byly představeny úspěšné 
brašny Handlebar-Pack, Accessory-Pack a  Seat-
-Pack a o něco později i  velká rámovka Frame-
-Pack ve dvou velikostech. Letos přišly na  řadu 
menší velikosti beznosičových brašen pro krat-
ší výlety do  divočiny, které se případně hodí 
i  na  putování na  silničních kolech. A  také Co-
cpit-Pack, jenž se umisťuje hned za  představec 
na rám kola. Předností bikepackingových brašen 
od  ORTLIEB je především jejich vodotěsnost 
a nízká hmotnost, ale také pevnost, s jakou jsou 
upevněny na kole. Jednoduché je i jejich balení, 
a to i přesto, že jsou vodotěsné. Například Seat-
-Pack má ve  své přední části jednoduchý malý 
ventil, který umožní vytlačení vzduchu při bale-
ní, ovšem zajistí vodotěsnost při jízdě. 

Barevnost do nudné šedi
Podíváte-li se na  nabídku brašen v  českých 

obchodech, zjistíte, že tomuto segmentu vlád-
ne nudná šedá a  černá. Tu a  tam uvidíte bílou 
a možná snad i trošinku oranžové. Zato nabídka 
ORTLIEB, to je svěží vítr a barevnost, která se dá 
snadno sladit s kolem, oblečením či s preferencí 
zákazníka. Barevnost navíc podporuje bezpečnost 
a  ORTLIEB proto nabízí i  řadu High Visibili-

ty s refl exní nití, která je vetkaná přímo do ma-
teriálu tak, že brašny v  noci při osvícení světly 
aut celé září. A  je vidět, že barvy „produkťáky“ 
v  ORTLIEB prostě baví. Pro letošek zrušili řa-
du Black’n White, kterou nahradili řadou Free, 

jenž ve svém vodotěsném zátěru neobsahuje PVC 
a místo černé a bílé zavedli odvážné barvy pojme-
nované Lagoon a Star Fruit. Mimochodem, kdy-
byste pátrali po tom, co za ovoce je vlastně Star 
Fruit, věřte, že česky je to karambola, a barva je 
tedy karambolová. 

Řada turistických brašen Free navíc urču-
je i  další směřování ORTLIEB. Cílem této ně-
mecké fi rmy je zajistit do  roku 2025 plnou re-
cyklovatelnost svých výrobků a také zařídit, aby 
celý provoz včetně dodavatelů fungoval v režimu 

plného využívání či recyklování veškerých odpa-
dů. Energie nutné k provozu samotné fi rmy, ale 
i jejích dodavatelů by pak měly pocházet z obno-
vitelných zdrojů. To již dnes platí pro samotný 
hlavní stan ORTLIEB sídlící v Heilbronu neda-
leko Norimberku, ale ještě k tomu musí dospět 
také dodavatelé. Brašny řady Free pak splňují 
požadavek na kompletní recyklovatelnost, ale ta-

ké dostatečnou odolnost tak, abyste je mohli 
používat co možná nejdéle. 

Český úspěch
„S  ORTLIEB jsme na  českém trhu zhru-

ba sedm let a  naše prodeje každý rok dosahují 
dvouciferného růstu. Je ale pravdou, že na  tom 
tvrdě pracujeme. Sponzorujeme cykloturisty, 

bikery, horolezce, běžce i významné české cyklo 
akce a festivaly. Inzerujeme v časopisech i na in-
ternetu, ale také výsledky odborných testů jed-
notlivých výrobků jsou vždy pozitivní. Pokud to 
velikost inzerátu jen trochu dovolí, prezentujeme 
na něm i naše nejlepší prodejce. Zkrátka se sna-
žíme neusnout na růžích, rozšiřovat síť prodejen 
a  všemožně je podporovat. A  řekl bych, že se 
nám to daří.“ říká Honza Galla, dlouholetý člen 
AZUB a šéf jeho prodeje a marketingu.

Pokud se však bavíme o ORTLIEB jako cel-
ku, nesmíme zapomenout kromě novinek ani 
na  standardní nabídku zahrnující podsedlové 
brašny, městské batohy a aktovky, nejrůznější va-
ky, sportovní tašky, batohy do hor i na cyklistiku 
a  mnoho dalšího. Vše samozřejmě vodotěsné, 
vyráběno Německu a s již zmiňovanou nadstan-
dardní zárukou.

5P Ř E D S TAV U J E M E

www.lapierre-bike.cz

Lapierrere Pro Race 629 je karbonový 29“ hardtail 
pro závvodní crross-country. Moderní rám s vnitřním 
vedeníním bowddenů a zadní pevnou osou je osazen
vidlicící Rock Shox Reba RL a kompletní nová sada

Shhimano XT s 2x11 převody.

29  KKARRBONOVÝ HARDTAIL29““““ KAARRBONOVÝÝÝÝ HARDTAIL

Kontakt: www.azub.cz

Vodotěsné novinky ORTLIEB

Kompletní sada vodotěsných brašen ORTLIEB v nové barvě Lagoon.

Barevná škála podsedlovek
ORTLIEB Saddle Bag Micro. Snadno sladíte barvu 
brašničky s kolem či oblečením.

Nejvýznamnější novinky jsou u ORTLIEB v populární řadě bikepackingových brašen. 
Celkově došlo spíše na zmenšování.
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34R BMX Co. BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
34R BMX Co. BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
3F 3F Vision s.r.o. www.3fvision.com
3T FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
4EVER 4EVER s.r.o. www.4EVER.cz
4Race Helios Race s.r.o. www.4race.cz
661 - SixSixOne Katmar www.katmar.cz
7idp Seven Katmar www.katmar.cz
8FUN DaJ Sport www.daj.cz
8FUN BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
8FUN BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

A
A2Z Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
ABUS ABUS CZECH s.r.o. www.abus.cz
Action Line KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Adriatica Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Aerozine Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Agave9 Halbich s.r.o. www.agave9.cz
Alhonga DaJ Sport www.daj.cz
Alhonga Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Alhonga Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Alhonga BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Alhonga BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Alhonga Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Alligator Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Alpinestars UPT / Katmar www.dartmoor-bikes.cz
Altima Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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 DaJ Sport www.daj.cz
Apache BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Apache BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

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

Argon 18 FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Arundel FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Ashima Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Atlantic Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Atlantic Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Author Universe Agency www.author.eu
Avid Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Avid Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.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 BV IMPORT sro www.haven.cz
Barbieri Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Basil Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
BBB JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
BBB Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Beld Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz

Beld Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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
Beto Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Bike Hand Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Bike WorkX Nacházel s.r.o. www.bikeworkx.eu
Bike WorkX KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Bike WorkX Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Bike WorkX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Bike WorkX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Bike WorkX Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Bikeribbon Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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 Lumen Úpice www.bplumen.cz
Blank BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.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
Box Components Katmar www.katmar.cz
Brake Authority UPT / Katmar www.dartmoor-bikes.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
CarbonTi FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Carbotech JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
Cateye Universe Agency www.cateye.cz
Catlike Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
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Ceramicspeed FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Ciamillo Airoo www.airoo.cz
Ciclosport Pells www.pells.cz
Citadel ABUS CZECH s.r.o. www.abus.cz
Clarks DaJ Sport www.daj.cz
Clarks BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Clarks BP Daj Hostivice www.bpdaj.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 Zookee www.zookee.cz
Continental BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Continental BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Continental Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Continental Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Conway 4EVER s.r.o. www.4EVER.cz
Corima Airoo www.airoo.cz
Cratoni Schindler spol. s r.o. www.cratoni.cz
Crono DaJ Sport www.daj.cz
Crono BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Crono BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Crops Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Crussis Crussis electrobikes www.crussis.cz 
CST Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
CST Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Cube Cyklosport RIK s.r.o. www.cube-bikes.cz
Cult BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Cult BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cycle Clinic Universe Agency www.author.eu
Cyclo Tools DaJ Sport www.daj.cz
Cyclo Tools BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Cyclo Tools BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cyklo Star DaJ Sport www.daj.cz
Cyklo Star Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Cyklo Star BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Cyklo Star BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cyklostar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
ČZ DaJ Sport www.daj.cz

ČZ Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
ČZ BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
ČZ BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
ČZ Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

D
D.Fenstec Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
DaBomb Pells www.pells.cz
Dartmoor Bikes UPT / Katmar www.dartmoor-bikes.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 Lumen Úpice www.bplumen.cz
Demolition BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
DeRosa Ndistribution www.ndistribution.cz
Devron Seven Sport, s.r.o. insportline.cz
DHS Seven Sport, s.r.o. insportline.cz
Dirt Wash DaJ Sport www.daj.cz
Dirt Wash BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Dirt Wash BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
DMR Bikes Katmar www.katmar.cz
Driven Helios Race s.r.o. www.driven.cz
DSI BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
DSI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Dynaplug Bikeaction www.bikeaction.cz

E
Easton cycling BIKEACTION www.eastoncycling.com
Easton cycling Bikeaction www.bikeaction.cz
Ecobike Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Eddy Merckx FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Effetto Mariposa Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Echowell Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.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 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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 Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Elite Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Elite Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Enervit Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Enervit Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Enervit Vitar Sport s.r.o. www.enervitsport.cz
Enervit KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Enervit BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Enervit BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Enervit Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Enve FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Ergon Zookee www.zookee.cz
ESI grips Schindler spol. s r.o. www.esigrips.cz
ESI grips Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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
Exustar Schindler spol. s r.o. www.exustar.com
Exustar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

F
Fabric Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Feedback Sports Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Felt JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
Fenix ARIGA s.r.o. www.kronium.cz
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Fenix Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Ferdus Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ferdus DaJ Sport www.daj.cz
Ferdus Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Ferdus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Ferdus Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Ferdus BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ferdus BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ferdus Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Feva Star FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
First Biketone www.biketone.cz
Fist gloves BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Fist gloves BP Daj Hostivice www.bpdaj.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 Lumen Úpice www.bplumen.cz
Freegun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Freerace Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
FRM Airoo www.airoo.cz
FUNN UPT / Katmar www.dartmoor-bikes.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
Gusset Components Katmar www.katmar.cz

H
Haibike Winora-Staiger GmbH WWW.HAIBIKECZ.CZ
Halo Katmar www.katmar.cz
Hamax Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Hamax DaJ Sport www.daj.cz
Hamax KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Hamax BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Hamax BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Hamax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Haro BMX Katmar www.katmar.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
HED. FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Hercules Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Hota DaJ Sport www.daj.cz
Hota Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Hota BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Hota BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Hota Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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 DaJ Sport www.daj.cz
Chain BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Chain BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Chakra Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
Challenge Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Chimpanzee Zookee www.zookee.cz
Chimpanzee Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

I
Ibera DaJ Sport www.daj.cz
Ibera BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Ibera BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Identiti Bikes Katmar www.katmar.cz
Infi ni Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
inSPORTline Seven Sport, s.r.o. insportline.cz
Isostar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Isostar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Isostar Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Isostar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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
JOE'S Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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
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Kenda Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Kenda Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Kenda Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Kenzel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kenzel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kidzamo Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Kinetic DaJ Sport www.daj.cz
Kinetic BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kinetic BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
King Kong BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
King Kong BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.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
KMC BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
KMC BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Knog Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Knog Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Knolly Bikes Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
KONA Bicycles Ndistribution www.ndistribution.cz/kona
Kool Stop Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kool Stop DaJ Sport www.daj.cz

Kool Stop BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kool Stop BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kovys Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kovys DaJ Sport www.daj.cz
Kovys Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Kovys KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Kovys Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Kovys BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kovys BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kovys Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Kross T.S.BOHEMIA a.s. www.tsbohemia.cz
Kryptonite Schindler spol. s r.o. www.kryptonitelock.com
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 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 Lumen Úpice www.bplumen.cz
Limar BP Daj Hostivice www.bpdaj.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 DaJ Sport www.daj.cz
Marwi Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Marwi BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Marwi BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Master Lock Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
MAX1 Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Maxbike Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Maxbike Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Maxxis Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Maxxis KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Maxxis BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Maxxis BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Maxxis Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
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 Lumen Úpice www.bplumen.cz
Microclair BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Microlite DaJ Sport www.daj.cz
Mighty Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Mighty Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Mighty Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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 DaJ Sport www.daj.cz
Mitas Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Mitas Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Mitas BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Mitas BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

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

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

Mondraker Katmar www.katmar.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

Mortop Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Motorex Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Motorex BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Motorex BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Motorex Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
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 Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
M-Wave Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Mythiccarbon Airoo www.airoo.cz

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

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

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

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

Nacházel bike 
products Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz

Nacházel bike 
products Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Nalgene Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Nalini Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
Nalini Pells www.pells.cz
Nalini Schindler spol. s r.o. www.nalini.com
Nanoprotech Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Neco Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Neco Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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

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

O
Octane One Bikes Katmar www.katmar.cz
ODI DaJ Sport www.daj.cz
ODI BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
ODI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Odyssey BMX Katmar www.katmar.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
Oko Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Olympia Cycli Bikemarast www.bikemarast.cz
OnGuard Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Open FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Ortlieb Azub Bike www.azub.cz
Osprey BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Osprey BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Osprey Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Owleye Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz

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

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

Polar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Polednik DaJ Sport www.daj.cz
Polednik Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Polednik BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Polednik BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Polednik Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
PowerBar Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
PowerBar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Premium BMX Katmar www.katmar.cz
Pro Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Pro Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.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 Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Promax Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Promax Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Promax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Prowheel DaJ Sport www.daj.cz
Prowheel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Prowheel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Pure DaJ Sport www.daj.cz
Pure BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Pure BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Q
Qeridoo Schindler spol. s r.o. www.qeridoo.de
Quarq Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz

R
R&B Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
R&B DaJ Sport www.daj.cz
R&B BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

R&B BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
R&B Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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
Ralson Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Ravemen BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ravemen BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ravx Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Recon Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Remerx Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Remerx DaJ Sport www.daj.cz
Remerx Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Remerx KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Remerx Remerx www.remerx.cz
Remerx Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Remerx BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Remerx BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Remerx Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Reverse BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Reverse BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ribbon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ridley Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Ritchey Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ritchey Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Ritchey BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ritchey BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Rock Machine Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Rock Shox Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
RockShox Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Rocky Mountain BIKEACTION www.bikes.com
Rocky Mountain Bikeaction www.bikeaction.cz
Rodi Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Rogelli Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Rogelli Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
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
Royal Racing Katmar www.katmar.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 DaJ Sport www.daj.cz
Saccon BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Saccon BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sahmurai 
S.W.O.R.D. FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz

Salice Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
Salice Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Salomon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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 Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sekura BP Daj Hostivice www.bpdaj.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 Monte Grappa Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Selle SMP Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
Sensor Zookee www.zookee.cz
Sensor Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

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

Shimano Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Shimano Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.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 Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Shimano BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Shimano BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Shimano Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Shocart Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Shot Race Gear Katmar www.katmar.cz

Shred Ndistribution www.ndistribution.cz/
shred-slytech

Schachner Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Schlumpf Azub Bike www.azub.cz
Schwalbe Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Schwalbe Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sigma KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Sigma sport Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Sigma sport Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Sigma sport Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sigma sport DaJ Sport www.daj.cz
Sigma sport Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Sigma sport BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sigma sport BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sigma sport Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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 Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
SKS Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
SKS DaJ Sport www.daj.cz
SKS KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

SKS BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
SKS BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
SKS Schindler spol. s r.o. www.sks-germany.com
SKS Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
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 Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Smart Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Smart Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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 Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Sonax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Soul Kozak Airoo www.airoo.cz
Source Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Spectro BP Lumen Úpice www.bplumen.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
Sponser Food Halbich s.r.o. www.sponserfood.cz

Sport Arsenal Sport Arsenal www.sportarsenal.cz
Sport Arsenal DaJ Sport www.daj.cz
Sport Arsenal BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sport Arsenal BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sport Arsenal Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sportique Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sportourer Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Sportsbalm FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
SR Suntour Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
SR Suntour Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
SR Suntour DaJ Sport www.daj.cz
SR Suntour BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
SR Suntour BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
SR Suntour Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sram Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sram DaJ Sport www.daj.cz
Sram Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
Sram Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Sram BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sram BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sram Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Steadyrack Halbich s.r.o. www.halbich.cz
Stella Azurra Airoo www.airoo.cz
Stereo Bikes BP Lumen Úpice www.bplumen.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
Sturmey-Archer Helios Race s.r.o. www.sturmey-archer.cz
Sundance Novus Bike s.r.o www.sundance-bike.cz
Sunday BMX Katmar www.katmar.cz
Sunrace Helios Race s.r.o. www.sunrace.cz
SunRinglé Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Supacaz FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Super B Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Super B Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Suplest FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Šroubárna Marek DaJ Sport www.daj.cz
Šroubárna Marek BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Šroubárna Marek BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Šroubárna Marek Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz

T
Tacx Universe Agency www.tacx.cz
Tange Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Teasi BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Teasi BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Tektro Universe Agency www.author.eu
Tern Azub Bike www.azub.cz
TF2 Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
TF2 DaJ Sport www.daj.cz
TF2 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
TF2 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
TF2 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
THM FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Thule Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Thule Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Thun Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Thun DaJ Sport www.daj.cz
Thun Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Thun BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Thun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Time Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
TIOGA Katmar www.katmar.cz
Tiso Airoo www.airoo.cz
Token components Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Tomac BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Tomac BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Topeak Zookee www.zookee.cz
Topeak Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Total BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Total BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.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
Trailgator Azub Bike www.azub.cz
Trailgator Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Trailgator Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Trailgator Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Tranz-X Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Tranz-X Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Trigon Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Trigon Biketone www.biketone.cz
Truvativ Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

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

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

Volume BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Volume BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
VP Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
VP DaJ Sport www.daj.cz
VP BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
VP BP Daj Hostivice www.bpdaj.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 DaJ Sport www.daj.cz
Weldtite BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Weldtite BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Wellgo DaJ Sport www.daj.cz
Wellgo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Wellgo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Widek Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Wilier KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Winora Winora-Staiger GmbH www.winora.de
Wittkop BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Wittkop BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Wowow DaJ Sport www.daj.cz
Wowow BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Wowow BP Daj Hostivice www.bpdaj.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
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
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 Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Zoom Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

haibike.de/ePerformance
Více informací na

SDURO 
AllMtn SL 
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Nejen o novinkách z kmene Apačů
Česká značka Apache se během své existen-

ce vyprofi lovala především v  producenta 
sportovních kol a velmi kvalitních elektrokol, jež 
v  současnosti tvoří zcela zásadní část celkové na-
bídky. Letos v létě přibyla v portfoliu fi rmy BP Lu-
men, výrobce kol a elektrokol Apache, další znač-
ka Sense, orientující se rovněž na elektro-segment, 
a to v cenových relacích do nějakých čtyřiceti ti-

síc korun. Neméně důležitým počinem uplynulé 
sezóny bylo také zahájení vlastní montáže přímo 
v hlavním sídle společnosti, tedy v Úpici, kde by-
lo ve zkušební „nulté“ sezóně vyrobeno tisíc kusů 
elektrokol se středovým pohonem Bafang Max 
Drive. Od  příštího roku by v  těchto prostorách 
měla vznikat všechna horská i krosová elektrokola 
Apache, přičemž hlavním důvodem přesunu výro-
by je lepší kontrola kvality. Status „made in Czech“ 
je ale také určitou výzvou do budoucna a dost vý-
znamným milníkem v historii fi rmy BP Lumen. 
Podporu zaměstnanosti v  regionu snad ani není 
v této souvislosti nutné zmiňovat.

Novinek nejen v kolekci, ale i v samotné spo-
lečnosti BP Lumen, je tedy pro sezónu 2018 více 
než dost. My jsme proto vyzpovídali jejího vý-

konného ředitele, Lukáše Bártu, který ochotně 
odpovídal na naše otázky.

Lukáši, už máte nějaké ohlasy od obchodní-
ků na přesunutí výroby?

Ohlasy jsou zatím velmi pozitivní, za což jsme 
samozřejmě hodně rádi. Doposud jsme měli zku-
šenosti s výrobou pouze jako zadavatelé montá-
že u externích fi rem, byť jsme samozřejmě řadu 
montážních továren osobně navštívili. Přiznám 
se, že jsme do toho šli takříkajíc po hlavě, byť sa-
mozřejmě s rozumem, a vyplatilo se to. I tak se 
ale v nejbližší době určitě nebudeme nudit, pro-
tože jsme stále na začátku a první ostrá sezóna nás 
teprve čeká.

Jak složité je odhadnutí poptávky a nárůstu 
prodeje?

Je to hodně složité – stejně jako snad všichni 
výrobci elektrokol nedokážeme úplně odhadnout 
nárůst prodejů, a  naše sezónní objednávky se 

v posledních letech ukazují většinou jako nedo-
stačující pro tak výrazný nárůst poptávky na čes-
kém trhu. Letos do  konce srpna jsme prodali 
něco přes šest tisíc elektrokol, přičemž některé 
modely byly vyprodané již v  květnu. Bohužel 
jsme byli postiženi zpožděnými dodávkami dílů 

na začátku sezóny, a tak jsme nejžádanější mode-
ly uvedli později, než bychom chtěli. Závažným 
problémem jsou aktuálně dodací lhůty většiny 
zahraničních dodavatelů, hlavně výrobců rámů. 
Nám se naštěstí podařilo objednávky udělat už 
na začátku léta, a proto bychom měli první mo-
dely začít vyrábět a naskladňovat již v listopadu. 
Do konce února bychom tak měli mít celou ko-
lekci na  skladě – ale oddychneme si, až to tak 
opravdu bude… (smích)

V úvodu jsme zmínili vaši novou značku Sen-
se. Prozraď její záběr a cíle.

Značka Sense bude takzvaně „volná“, což 
znamená, že ji bude moci nabízet kdokoliv – 
na  rozdíl od  značky Apache, již bychom chtěli 

udržet výhradně pro kamenné prodejny, a to jen 
a  pouze v  síti našich autorizovaných prodejců. 
Současně by elektrokola Sense měla doplňovat 
značku Apache v  nižších cenových kategoriích, 
to jest přibližně do čtyřicetitisícové cenové hladi-
ny. Důvodů pro založení nové značky bylo hned 
několik. V  posledních dvou letech jsme dostali 
několik zajímavých poptávek spolupráce při pro-
deji elektrokol, které jsme ale museli se značkou 
Apache ze strategických důvodů odmítat. Jelikož 
jsme ale obchodní fi rma, tak jsme k tomuto faktu 
nemohli být hluší, a proto jsme se rozhodli uvést 
na trh druhou značku, což není na evropském tr-
hu vůbec nic zvláštního.

Jaké jsou první ohlasy obchodníků na Sense?
Sense nám především umožní zpestřit na-

bídku elektrokol v  tom nejprodávanějším seg-
mentu a  jsme rádi, že naši stávající prodejci to 
vnímají dost podobně. Mohou tudíž rozšířit svůj 
sortiment elektrokol a  přitom stále spolupraco-

vat s  jedním partnerem, což je vždy jednodušší. 
Klíčové komponenty elektropohonu u Sense jsou 
navíc v převážné míře plně kompatibilní s kom-
ponenty Apache, a  tak je i  poprodejní servis 
totožný. V  tomto okamžiku již máme skladem 
městské modely z kolekce 2018 a v říjnu nasklad-

níme MTB a  crossová elektrokola, 
u značky Sense však předpokládáme 

o  něco delší interval mezi změnami kolekce – 
ve srovnání se značkou Apache.

Na jaké novinky se můžeme těšit v kolekci 
Apache 2018? Jistě plánujete tradiční prezentace 
pro obchodníky.

Prezentační akce pro obchodníky proběhnou 
v říjnu, ale dopředu můžu prozradit, že na příští 
sezónu chystáme opět několik zásadních novinek. 
Jmenovitě jde o nové modely elektrokol s poho-
nem Bosch Performance CX včetně celoodpru-
ženého 27,5+, dále přepracované rámy u modelů 
řady MX se středovým pohonem Bafang Max 
Drive, který se dostává do obliby po celé Evro-
pě. Zajímavé změny proběhnou rovněž v kolek-
ci městských kol, například přechod výhradně 

na  „páteřové“ baterie, které zaručují lepší jízdní 
i  manipulační vlastnosti než baterie v  nosiči. 
Opět jsme zapracovali na  spoustě detailů, které 
by měly přispět k atraktivnosti kolekce a odlišení 
značky Apache. Máme například vlastní design 
kompaktního LCD displeje.

A co klasická jízdní kola?
Kolekce jízdních kol nepřinese pro sezónu 

2018 nic zásadního a bude pokračovat v podob-
ném duchu jako letos. Ano, pár drobných změn 
jsme udělali, např. úprava geometrií, vnitřní 
vedení lanek a  brzdových hadiček nebo použití 
komponentů vlastní značky Spec (Spectro). Už 

nyní ale pracujeme na  kolekci 2019, která by 
měla přinést asi největší změny za poslední roky, 
ale o  tom je zatím předčasné mluvit. Náš cíl je 
jednoznačný – navázat na úspěchy z dob začátků 
značky Apache.

Plánujete změny v obchodních podmínkách?
Jak u jízdních kol, tak u elektrokol připravu-

jeme atraktivnější obchodní podmínky a to pře-
devším pro menší prodejce, kteří nejsou schopni 
udělat velké předobjednávky a celkově dosáhnout 
na velké objemy odběrů. Polepší si ale všichni.

BP Lumen, to ale není jen Apache, provozu-
jete velkoobchod a zastupujete celou řadu světo-
vých značek. Do toho rozjíždíte vlastní výrobu 
kol a elektrokol. Jak to všechno zvládáte? 

Je to tak, kromě Apache a Sense zastupujeme 
několik zajímavých zahraničních značek na  čes-
kém i slovenském trhu a rozjíždíme také vlastní 
značku dílů a doplňků Spectro. Máme před sebou 
hromadu práce, šuplata plná dalších plánů a pro-
jektů. Jsme stabilní fi rma, která aktuálně podni-
ká snad v nejvíce progresivním a perspektivním 

segmentu cyklistiky, tedy v  „elektro-cyklistice“, 
a navíc se nám v tom snad i daří. S tímto chceme 
oslovit nejen naše obchodní partnery, ale také zá-
jemce o spolupráci na našich projektech, praktic-
ky v jakékoliv formě a rozsahu. Aktuálně sháníme 
schopné a ambiciózní lidi se zájmem o cyklistiku 
snad na všechny pozice, nejvíce však do produk-
tového, marketingového a obchodního oddělení. 
Je nám jasné, že sehnat kvalitní spolupracovníky 
je dnes těžké, ale my jsme přesvědčeni, že máme 
co nabídnout. 

Děkujeme za rozhovor.
(red)

Lukáš Bárta



SVĚTLA NA KOLO 
I NA OBLEČENÍNOVÁ

SCAN FOR MORE INFO

CATEYE bezpečnostní světla, 
která se dají připnout na kolo i na oblečení. 

Učiní vás viditelnými v městském provozu a zajistí, 
aby vás motoristé nepřehlédli ani ve dne.

Malé zadní světlo, které je 
 

prakticky kamkoliv a svým 
mimořádným výkonem 

zajistí Vaši viditelnost ze 
všech úhlů.

Cena: Kč 1.199,-

Lehké kompaktní 
přední/zadní světlo 

a s uchycením na přilbu 
pro Vaší výbornou 

viditelnost.
Cena: Kč 799,-

Prémiové dobíjecí 
přední/zadní světlo  

s uchycením na přilbu 
a s vysokým výkonem  

pro vaší dokonalou  
viditelnost.

Cena: Kč 1.999,-

BÝT VIDĚN JE VAŠE NEJLEPŠÍ OCHRANA

V NOCI - ALE I VE DNE!

 Neo Smart
Dop. MOC: Kč 36.490,- 

 Flux Smart
Dop. MOC: Kč 20.990,- 

 Blue Motion Pro*
Dop. MOC: Kč 5.790,- 

 Vortex Smart**
Dop. MOC: Kč 12.990,- 

*ZDARMA výbava v hodnotě Kč 2.200,- (podložka pod př. kolo a podložka pod trenažér T2910) 
**ZDARMA výbava v hodnotě Kč 4.500,- (ANT+ anténa a TTS4 SW) 

SUSPENSION SILICONE LUBE 
Suspensio Silicone Lube je 
vyroben z vybraných fluorovaných 
polysiloxanů a dalších aditiv 
s důrazem na snížení tření kluzných 
ploch odpružených vidlic, zadních 
pružících jednotek a teleskopických 
sedlovek. Vytvořený mikrofilm 
odstraní trhavý chod kluzných 
mechanizmů, udržuje a chrání 
O-kroužky a ostatní pryžové části.
Balení: 150 ml. Cena: Kč 125,-

CHAIN LUBE XTREME
Nejodolnější mazivo na řetěz 
od Cycle Clinic pro dlouhé jízdy 
v nepříznivých klimatických 
podmínkách (voda, bláto, déšť...). 
Specíální složení zaručuje hladké 
řazení, tichý chod a vysokou 
účinnost převodového ústrojí. Pro 
dokonalou ochranu je doplněno 
inhibitory koroze a aditivy 
snižujícími opotřebení.
Balení: 350 ml. Cena: Kč 199,-

CHAIN CLEANER
Vysoce účinný přípravek 
pro čistění řetězů a převodů. 
Dokonale rozpouští a odstraňuje 
stará maziva, shluky mastného 
prachu atp. Kapalina je vysoce 
vzlínavá, díky tomu proniká 
i do nejtěsnějších spojů, které 
uvolní a zároveň vyčistí. Suchý 
očištěný řetěz a převody ošetřete 
řetězovým mazivem Chain Lube. 
Balení: 400 ml. Cena: Kč 199,-

DISC CLEANER
Vysoce účinný přípravek pro 
čistění řetězů a převodů. 
Dokonale rozpouští a odstraňuje 
stará maziva, shluky mastného 
prachu atp. Kapalina je vysoce 
vzlínavá, díky tomu proniká 
i do nejtěsnějších spojů, které 
uvolní a zároveň vyčistí. Suchý 
očištěný řetěz a převody ošetřete 
řetězovým mazivem Chain Lube.
Balení: 400 ml. Cena: Kč 199,-

www.cycle-clinic.eu

SUPER
POWER

LED

USB
RECHARGEABLE

 NERO 200 USB
Author Nero 200 lm je velmi výkonné přední dobíjecí světlo.

Použita COLLIMATOR TECHNOLOGY (parabola s optickým sklíčkem, 
které usměrňuje paprsky rovnoběžně v daném směru při zachování 
intenzity). Plný výkon 200 lm až 1,5 h. Snížený výkon 100 lm až 3 h. 
Snížený výkon 50 lm až 6 h. Režim blikání: až 6 h. (Non Stop test). 
USB micro B kabel přiložen. Indikátor nízké kapacity baterie. 
Indikátor dobíjení baterie (LI-ion 3,7 V / 800 mAh).

Cena od: Kč 750,-

 UltraTech Thermo
Zimní rukavice s izolačním termovláknem, ideální pro chladné a větrné počasí. Materiál ULTRA III TECH Softshell 
poskytuje ochranu proti větru a vodě. TouchScreen potisk na ukazováčku, pro jednoduché ovládání dotykových 
displejů, (mobilní telefony, MP3 přehrávače, atd.). Gelové výstelky redukují tlak na ulnární a mediánní nerv, zvyšují 
tak jízdní komfort (ulehčením tlaku na ulnární nerv lze zabránit znecitlivění prstů). Tvar rukavice je uzpůsoben 
pohyblivosti prstů při řazení a brzdění. Izolační termovlákno dokonale ochrání před chladem. Prodloužená manžeta 
s nastavením na suchý zip zvyšuje ochranu přechodu mezi rukávem a rukavicí.Měkké a odolné nášivky ze syntetic-
ké kůže. Měkčený fleece na palci pro stírání potu nebo vlhkosti z brýlí.

Cena od: Kč 895,-

 ThermoLite Gel
Rukavice AUTHOR ThermoLite GEL zaručí maximální úroveň pohodlí a ochrany 
i v chladném počasí. Ochranné GEL výstelky jsou umístěny podle anatomické mapy 
dlaně na vysoce namáhaných místech pro tlumení nárazů a vysoký komfort jízdy.

Cena od: Kč 499,-

 Windster Shell X7
Celoprstové rukavice Author Winsdster Shell X7 nabízí prodyšné teplo v textilie Lycra Fleece. 
Skládací návlek vyrobený z materiálu UTRA 3 Tech poskytuje dokonalou ochranu prstů při chladném 
počasí. Lycra Fleece prodyšná tkanina pro maximální komfort. Měkčený fleece na palci pro stírání 
potu nebo vlhkosti z brýlí. Silikonový protiskluzový potisk prstů a dlaně. Vysoká manžeta pro jedno-
duché zasunutí do rukávu oblečení. Skládací návlek z materiálu ULTRA III TECH poskytuje dokonalou 
ochranu proti větru a vodě.

Cena od: Kč 499,-

 H2O-Proof
Materiál elastická membrána a neopren. Neopren ve spodní části se lehce přizpůsobí šířce 
boty. Podlepené švy pro 100 % funkčnost, reflexní doplňky, zip se zamykatelným jezdcem 
a zajištěním suchým zipem v zapnuté poloze.Otěru odolný materiál na špičce návleku.

Cena od: Kč 795,-

SUPER
POWER

LED

USB
RECHARGEABLE

 DOPPIO 4  0 USB
Author Doppio 40 USB je přední světlo se dvěmi diodami LED 
a světelným výkonem 40 lm.

Indikátor dobíjení ve vypínači: Červená LED = nabíjení / Zelená LED = 
plně nabitá akumulátor. Doba svícení: 8 h / 100 % výkon; 12 h / 50 % 
výkon; 10 h / blikání. 300 mAh vestavěný lithium-ion akumulátor.
Možnost uchycení světla na představec.

Cena od: Kč 299,-

 STAKE USB
Zadní dobíjecí světlo Author Stake USB - COB LED technologie 
s vysokou svítivostí (12 lm).

Pevné polykarbonátové tělo s klipem na oblečení. Univerzální uchycení 
elastickým silikonovým řemínkem na všechny průměry a tvary sedlovek. 
Klip na oblečení. Blikání 5 h, konstantní svícení plný výkon 3 h, nízký výkon 
5 h. Li-ion baterie 5 V/ 500 mAh. USB micro B konektor. Indikátor stavu 
a dobíjení baterie.

Cena od: Kč 399,-

 STAKE MINI USB
Zadní dobíjecí světlo Author Stake USB s dobíjecím Li-ion 
akumulátorem (500 dobíjecích cyklů). 

Konstantní svícení (až 4 h.) a 3 režimy blikání (až 12 h.). 
Univerzální uchycení elastickým kroužkem na všechny průměry 
a tvary sedlovek (2 velikosti „O“ kroužku). Napájecí kabel přiložen 
(USB A / Micro-B). Indikátor dobíjení baterie.

Cena od: Kč 175,-

USB
RECHARGEABLE

USB
RECHARGEABLE

240°
visibility

author.eu


