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- přední 20 lumenů
- zadní 11 lumenů
- vyměnitelná silikonová gumička
- vylepšené zapínání
- atraktivní design

BATTERY  
INDICATOR

USB
RECHARGE

100% 
WATERPROOF

Dárkové sady od Muc-Off
Široká nabídka sad od Muc-Off  představuje 

praktický dárek v povedeném designu. Muc-Off  

nabízí desítku cyklistických sad různých velikostí 
v cenových relacích již od 390,- Kč pro hobby 
cyklisty i skutečné profesionály, kteří chtějí mít 
vše přehledně na jednom místě.

www.muc-off .cz

Apache Matto E7
Snadno dostupné krosové elektrokolo s no-

vě tvarovaným hliníkovým rámem, pohodlnou 
sportovní geometrií a výkonným elektromotorem 
zapleteným ve středu zadního kola. Rozšířená 

spodní rámová trubka poskytuje víc prostoru pro 
baterii a její ještě elegantnější začlenění do celko-
vého designu. Ať už s cyklistikou začínáte, nebo 
jste za řídítky jako doma, se silným pohonem, 
kvalitní odpruženou vidlicí a značkovými kom-
ponenty dostanou vaše vyjížďky zcela nový náboj. 
Na silnici, cyklostezce nebo v lehkém terénu vám 
Apache Matto E7 bude vždy spolehlivým partne-
rem. MOC 29.990,- Kč

www.apache-bike.cz

Lezyne Super GPS 
I v roce 2018 bude 

americká značka Lezyne 
nabízet své úspěšné GPS 
computery. Jedním z nej-
prodávanějších se stal 
model Super GPS, který 
kromě trackování vaší 
trati dokáže na displeji 
po propojení s telefonem 
zobrazovat volání, zprávy 
a emaily. Je možné si ho 
také spárovat s hrudním 
pásem pro měření tepu 
a dalším příslušenstvím. Díky párování s aplikací 
budete vždy vědět, kolik jste toho najeli a poho-
dlně si zobrazíte trasu na mapě. Baterie vydrží až 
24 hodin. Váha 76 gramů, cena 4140 Kč. V na-
bídce je několik barevných kombinací.

www.lezyne.com

Lapierre Prorace SAT 629
Hardtail s 29“ koly je vhodný pro hobby jezd-

ce i závodní XC využití. Základem je osvědčený, 
kompletně nový karbonový rám, vidlice Rock 
Shox Reba RL se zdvihem 100 mm, klikami Ra-

ce Face a komponenty Sram NX s 2x11 převody. 
Novinkou je přidaná technologie SAT - vložený 
elastomer mezi hlavní rámový trojúhelník a zadní 
vzpěry. Zadní vzpěry spolu se sedlovou trubkou 
umožňují elastomeru plnit funkci malého tlu-
miče, protože svou pružností dovolují vertikální 
pohyb zadního kola.

www.lapierre-bike.cz

Fenix BC30R
Nabíjecí cyklosvítilna 

s dvojicí výkon-
ných LED 
Cree XM-L2 
U2, které při-
nášejí světelný 
tok až 1800 lume-
nů a dosvit 161 metrů. 
Když přičteme vysoko-
kapacitní Li-ion akumulá-
tor, nabíjení přes micro-USB, komfortní dálkové 
ovládání a informační OLED displej, vyjde nám 
z toho ideální pomocník na rychlou a bezpečnou 
jízdu v terénu i po silnici. Fenix BC30R je k do-
stání na www.kronium.cz.

Steadyrack – otočný stojan
Steadyrack představuje pohyblivý 

závěsný stojan pro většinu typů jízd-
ních kol, který přináší úsporu volné-
ho prostoru v prodejnách, dílnách, 
garážích, sklepech, bytech, balko-
nech, kolárnách atd. Čepy umož-
ňují otočení stojanu 
ze strany na stranu 
téměř o 100 stupňů 
a snadnou manipu-
laci s kolem. V případě, že stojan není používán, 
lze sklopit jeho rameno. Snadná instalace na zeď.

www.halbich.cz

otočný stojan
tavuje pohyblivý 

většinu typů jízd-
ší úsporu volné-
ejnách, dílnách, 
bytech, balko-

Čepy umož-

Menší vodotěsné 
bikepackingové brašny 
od Ortliebu

Ortlieb představil rozšíření své úspěšné bi-
kepackingové série a pro rok 2018 přidal nejen 
menší verze řídítkové a podsedlové brašny, ale 
také menší rámovku a fuel bag. Podsedlový Seat 
Pack M má 11 litrů a řídítkový Handlebar Pack 
S má litrů devět. Poloviční Frame Pack pak udělá 

radost všem, kteří i při bikepackingových výpra-
vách mají rádi dva bidony v rámu. Má čtyři litry 
a je dlouhý 50 cm. Posledním přidaným kouskem 
do portfolia Ortliebu pro rok 2018 bude Cocpit 
Pack s obsahem 0,8 litru a vnitřním vyztužením, 
které zaručuje dostatečnou pevnost k tomu, 
abyste jej mohli otevřít i za jízdy jednou rukou. 
Uherskobrodský AZUB stále rozšiřuje obchodní 
síť pro tuto značku.

Více informací najdete na www.ortlieb.cz

Dynaplug
Americký výrobce originálních sad na opravy 

defektů u bezdušových systémů nově nabídne 
zákazníkům sadu Air Kit, která 
jako jediná svého druhu na svě-
tě nabízí opravu a nahuštění 

bezdušové pneumatiky při defektu současně. Air 
Kit, ale i jiné sady a příslušenství od Dynaplug, 
můžete objednávat prostřednictvím zbrusu nové-
ho B2B od fi rmy BIKEACTION.

Více na www.bikeaction.cz

Enervit má pohotovost 
po celý rok

Obchodní tým starající se v ČR o ENERVIT 
nemá ani po náročné jarní a letní sezóně tré-
ninkové volno. Cílem ENERVITU je pomáhat 

sportovat lépe všem vytrvalostním sportovcům. 
Proto naše úsilí věnujeme na podzim a v zimě 
běžkařům, hokejistům a s přípravou začínajícím 
cyklistům a běžcům. Kdybyste si nevěděli rady, 
jak Enervit správně časovat, napište nám, rádi 
přijedeme, poradíme a pomůžeme, aby se i vašim 
zákazníkům sportovalo lépe.

obchod@enervit.cz, www.enervit.cz 

Pells Shark – 
žralok, který nekouše

Sportovní sedlo od českého výrobce Pells je 
přes své sportovní ambice velmi pohodlné díky 

ergonomickému tvarování. To zajišťuje optimál-
ní rozložení tlaku v citlivých partiích. Parametry 
Sharku výrobce přizpůsobil také maximální mož-
nosti individualizace: hmotnost 238 g u titanové 
verze, 260 g u Cr-Mo verze, šířky 136 a 146 mm 
a několik barevných variant.

www.pells.eu

Chimpanzee gely
Podzimní novinkou od Chimpanzee je rozší-

ření řady sportovní výživy o gely. U našich gelů 
je základem bio agávový sirup (fruktóza), jehož 

výhodou je nízký glykemický index a efektivní 
vstřebávání v trávicím ústrojí. V kombinaci se 
100% ovocnými koncentráty bez dalších přida-
ných cukrů, aromat či barviv tvoří Chimpanzee 
Energy Gel jednoduché řešení pro doplnění oka-
mžité energie v průběhu sportovního výkonu.

www.zookee.cz

Celorefl exní bunda Force
Sortiment oblečení Force se rozrůstá o novin-

ku v podobě jarní/podzimní bundy – speciálně 

vytvořené do zhoršených světelných podmínek, 
kompletně vyrobené z celorefl exního 100% poly-
esteru. Na bocích a zádech síťovina pro odvětrá-
vání a zadní kapsa na zip.

Více na www.kckcyklosport.cz.

Kola a elektrokola Stevens 2018 
již skladem v ČR

Dovozce německé značky Stevens, fi rma 
Cyklošvec, průběžně naskladňuje nové modely 
2018. Z horkých novinek je skladem elektroko-

lo E-STOKE s motorem 
Bosch Performance a sil-
nější 500Wh baterií v pánském i dámském pro-
vedení. Skladem jsou již i další nová kola a elek-
trokola, mimo to můžete získat letošní modely 
Stevens a Galaxy se zajímavou slevou.

Více na www.cyklosvec.cz
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Elektrokola od 
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.

Sport Arsenal – to jsou brašny 
na všechny druhy cykloturistiky

Lehká rekreační cykloturistika – nejnižší cena, 
nejjednodušší uchycení nákladu, šitá konstrukce 
brašen. Tato řada je ideální pro občasnou rekre-

ační turistiku a pro méně náročné cykloturisty, 
kteří preferují jízdu po silnicích a nenáročných 
cestách, s hmotností nákladu nejvýše do 15 kg.

Více na www.sportarsenal.cz

Infi ni přichází s novinkami
Na letošní podzimní trh uvedla fi rma Infi ni 

3 nová světla. Dvě přední Tron 300 a Tron 100 
a zadní světlo Turbo. Tron 300 i 100 jsou vel-

mi kompaktní světla 
s možností připevnění 
jak na řídítka, tak také 
na představec, s velmi 
dobrou výdrží až 2 hodiny 
na plný výkon (resp. 1,5 h 
Tron 100). Zadní světlo 
Turbo používá COB technologii a v balení jsou 
držáky jak na sedlovku klasickou, tak i na sedlov-
ky aero.

www.pazak.eu
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Sram GX Eagle
Rok po uvedení revoluční sady XX1 Eagle 

a X01 Eagle přichází SRAM s novou, dostupněj-
ší sadou GX. Nová sada GX Eagle díky velkému 

rozsahu na kazetě (10-50 zubů) dělá pohon s jed-
ním převodníkem dostupný všem výkonnostním 
skupinám. Ocení ji eliťák stejně jako hobík. Nová 
sada GX Eagle je také cenově mnohem zajímavěj-
ší a dostupnější než její předchůdci (dop. MOC 
sady: 13.523,- Kč – kliky, přehazovačka, řadící 
páčka, řetěz, kazeta).

Více se dozvíte na www.cyklozitny.cz.

Kinetic Smart Control
Trenažery Rock and Roll a Road Machine 

jsou nyní s novou inteligentní jednotkou Smart 
Control. Ta je brzděna elektromagnetem a ná-
sledně řízená 
aplikací Kine-
tic Fit, ve které 
si nastavíte styl 
tréninku a podle 

tohoto na-
stavení se jednotka, 
a s ní i celý trenažer, chová. Smart Control do-
káže dokonale simulovat jízdu do kopce, a je tak 
vhodný na silové tréninky nebo speciální výkon-
nostní tréninky. V aplikaci si můžete naplánovat 
vlastní trénink. Přesně změřené údaje můžete 
přes bluetooth sdílet na svém oblíbeném serveru. 
MOC od 14 990,- Kč.

www.bplumen.cz/kinetic

Apache Yamka MX
Oblíbený model horského elektrokola 

značka Apache nabízí se zcela přepracovaným 
rámem s dámskou geometrií, částečně inte-
grovanou baterií, novým barevným displejem 

a silným středovým pohonem Bafang Ma-
xDrive s velmi vysokým točivým momentem. 
Kvalitní vzduchová vidlice SR Suntour, přesné 
desetirychlostní řazení i širokými ráfky opatře-
ná 27,5“ zapletená kola se postarají o to, abyste 
si jízdu terénem užili tak, jako nikdy předtím. 
S pomocí silného elektromotoru snadno zdoláte 
vše, co se vám odváží postavit do cesty. MOC 
49 990,- Kč.

www.apache-bike.cz Utahujte se stylem –
multitool Pells Flat

Kdyby James Bond jezdil na kole, používal by 
multiklíč Pells Flat. Elegance, kvalita a univerzál-
nost z něj dělá skvělý dárek pro každého cyklistu 

s dobrým vkusem. 

Nerezové prove-
dení, ocel s maximální tvrdostí, imbusy i torx 
bity a luxusní pouzdro udělají pod stromečkem 
radost nejen cyklistovi.

www.pells.eu
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Fenix HL60R
Nabíjecí LED čelovka 

HL60R je osazena nej-
modernější špičko-
vou LED Cree 
XM-L2 T6 
s teplejším od-
stínem světla, 
které zajišťuje 
věrnější podání 
barev v přírodě. 
Odolná čelovka 
HL60R nabízí výkon 950 lumenů, dosvit 116 
metrů a výdrž až 100 hodin. Čelovku lze pomocí 
držáku ALG-03 uchytit na cyklistickou helmu. 
Fenix HL60R je k dostání na www.kronium.cz

Přilba BBB –
vítěz Eurobike Awards

BBB přináší na 
trh novou přilbu 
BHE-56 Indra, 
která se stala 
vítězem prestiž-
ní soutěže Eu-
robike Awards 
na veletrhu Euro-
bike v německém 
Friedrichs ha fe nu. Přilba je určená do městského 
provozu nebo na e-biky. Má 8 ventilačních ot-
vorů, zesílenou konstrukci, nastavitelné popru-
hy, omega fi t upevňovací systém. K dostání ve 4 
barevných provedeních, za MOC cenu 2890 Kč.

Více informací na www.jmctrading.cz.

Sonax – novinka
na Českém trhu

Společnost Cyklo Profi  z Ho-
lic rozšířila svou nabídku o cyk-
lokosmetiku a oleje německého 
výrobce zn. SONAX.

Kompletní nabídka na www.cykloprofi .eu.

Kolsport nabízí 16" dětské kolo

Firma Kolsport nabízí dětské hliníkové ko-
lo CORE Nipper 16“ torpédo, pláště Schwalbe 
Black Jack, váha kola je 7,6 kg.

www.sprinterbike.cz, www.detskakolacore.cz

Oblečení Cycology 
– australská 
novinka 
na našem trhu

Novinka!! Austral-
ské volnočasové oblečení 
Cycology je i ideálním 
vánočním dárkem pro 
vášnivé cyklisty.

www.cykloprofi .eu

Apache Scalp 
Nový agresivní trailbike se stočtyřicetimilimet-

rovým zdvihem a špičkovým středovým motorem 
Bosch Performance CX. Apache Scalp, vlajková 
loď nabídky, míří na terénní stezky tak náročné, 
jak jen si umíte představit. S moderní geometrií, 

silným motorem a čtyřčepovým systémem od-
pružení si dříve zapovězené singltreky budete uží-
vat se znovuobjevenou sebedůvěrou. Celkovému 
zaměření novinky odpovídá také základní výbava 
s kvalitní vzduchovou vidlicí, hydraulickými ko-
toučovými brzdami a širokými zapletenými koly 
s plášti rozměru 27,5+. MOC 95 990,- Kč.

www.apache-bike.cz

Klidná jízda
bez problémů s řazením

Nábojové motory v moderním provedení 
mají enormní krouticí moment, který podávají 
bez ohledu na zařazený převod. Kanadská inteli-

gentní sada BionX D-series zaujme svým ohrom-
ným motorem, který je nejen efektní na pohled, 
ale i při jízdě. Díky převratnému upevnění špic 
do středu náboje může být kryt motoru lehký, 
a zároveň je jízda mnohem pohodlnější než s kra-
tičkými špicemi. Sada má plynule využitelných 
50 Nm a 555 Wh baterii. Výkon je 250 W. Pře-
stavba je vhodná jak na běžná kola, tak například 
hand biky a dodává se zapletená v kole. Montáž 
trvá pouhou hodinu. Existuje i varianta pro pev-
nou osu.

www.azub.cz

I amatérský jezdec si může 
měřit výkon. Pomocí XCadey 
X-Power.

Trénink s pomocí měřiče výkonu již není zá-
ležitostí pouze profi  cyklistů, ale i amatérských 

jezdců. Trénujte chytře s XCADEY X-POWER 
technologií. Další z novinek společnosti CYKLO 
PROFI, Holice.

www.cykloprofi .eu

Cyklistické válce RooDol
RooDol Compact Pack jsou skládací válce 

určené pro cyklistický trénink a rozjíždění před 
závodem. Válce o průměru 63 mm mají skládací 

plastový rámeček a lze je lehko přenášet v pře-
pravním vaku. Jedná se o další novinku spo-
lečnosti Cyklo Profi , Holice - zboží je skladem 
a může být i ideálním vánočním dárkem.

www.cykloprofi .eu

ENERVIT partnerem Jizerské 50 
a seriálu SkiTour 2018

Již tradičně budou 
sportovci spoléhat na 
ENERVIT během Ji-
zerské 50, největšího 
běžkařského závodu 
v ČR. Cílem ENER-
VITU je pomáhat 
všem účastníkům ob-
jet celou trať co nej-
lépe, a proto pro ně již nyní připravujeme výži-
vové semináře, poradenství, doporučené výživové 
strategie nebo instruktážní videa. Aby se i vašim 
zákazníkům sportovalo lépe, neváhejte nás kon-
taktovat: obchod@enervit.cz, www.enervit.cz.

ABUS se stěhuje
Od 1. prosince 2017 najdete fi rmu ABUS 

Czech s.r.o. na nové adrese ve Vestci u Prahy, 
ve větších prostorách a s lepším zázemím. Firma 

zaznamenala v tomto i minulém roce vysoký ná-
růst objednávek a získala si mnoho nových zá-
kazníků – můžete se tak těšit na nové obchodní 
zástupce, posílení marketingového týmu a kva-
litnější servis pro obchodní partnery. Přijeďte 
na návštěvu, zvou vás zaměstnanci ABUS.

Kultovní kola Scapin z Itálie
Scapin je značka s bohatou historií, od svého 

vzniku se soustředí především na nejvyšší kvalitu 
svých produktů a její doménou je skvělý design. 

Byla založena, jak už to u Italských značek bývá, 
profesionálním závodníkem Umbertem Scapi-
nem v roce 1957. Po nádherných ocelových sil-
ničkách přešli k modernímu karbonu a kola je 
možné vybírat z velmi široké škály osazení, včetně 
výběru vidlice a zapletených kol. Od sezóny 2018 
je do portfolia zařazen nový celoodpružený mo-
del Geko, který svým názvem odkazuje hluboko 
do historie Scapinu.

www.italianbikes.cz

POC Do Half blade Clarity
Kombinace prověřeného cyklistického mode-

lu Do Half blade a nové technologie Clarity po-
sune váš rozhled během jízdy na novou úroveň. 
Technologie Clarity je nyní k vidění u zimních 

brýlí a na jaře se objeví i u cyklistických. POC 
Clarity je technologie pro maximální zvýšení 
kontrastu a vykreslování nerovností ve specifi c-
kých podmínkách. Vše pro maximální požitek 
z jízdy, větší bezpečnost a Vaše pohodlí. Cena 
brýlí je 6590 Kč.

www.pocsports.com

Nipper od fi rmy Kolsport

Firma Kolsport nabízí dětské hliníkové kolo 
CORE Nipper 24“, jednopřevodník 1x8 s, měnič 
Acera, pláště Schwalbe Black Jack, váha kola je 
9,5 kg.

www.sprinterbike.cz, www.detskakolacore.cz

Sponser Performance package 
a bidon zdarma

Sedm nebo de-
set produktů Spon-
ser v jednom balení, 
které vám poskytnou 
to, co potřebujete 
před svým výkonem 
a v jeho průběhu. 
K tomu bidon v bar-
vách značky Sponser 
zdarma. Ideální pro 
závodní den i otesto-
vání dalších nových 
produktů.

www.sponserfood.czcz

Axa
Axa poskytuje kompletní nabídku zámků pro 

ochranu každého cyklisty a jeho kola. Výroba 
v Evropě zaručuje vysokou kvalitu a rozvoj, kte-

rý zohledňuje poslední požadavky trhu. Pro více 
informací kontaktujte distributora pro Českou 
republiku a Slovensko – fi rmu ZOOKEE.

SPECIÁLNÍ A NÁROČNÁ 
CYKLOTURISTIKA 

Modulový systém, pevné uchycení brašen 
k nosiči a možnost fi xace nákladu. Tato řada je 

určena pro náročné cykloturisty, kteří se pohy-
bují v rozmanitém terénu (silnice, šotolina, lesní 
cesty…) s maximální hmotností nákladu 35 kg.

Více na www.sportarsenal.cz

Crono Artica
Zimní tretry CRONO CW1 mají vnitřní 

systém zapínání boty pomocí tkaniček s rych-
louzávěrem a vnější neoprenovou 

botičku s utěsněným zipem. 
O teplo se stará kvalitní mem-

brána „WIND TEX, praktic-
ký je zadní pásek na patě 

pro snadné nazutí 
tretry nebo refl ex-

ní 3M doplň-
ky a prvky 
s ohledem 
na viditelnost 

a bezpečnost. 
Špička boty je vyrobena z materiálu odolného 
proti oděru. Technologie COMFORT FIT za-
ručuje dokonalé pohodlí pro vaši nohu. Podráž-
ka MTB Nylon zesílená karbonovými vlákny má 
index tuhosti 7. Standardem je i přední pár pinů. 
MOC 4190,- Kč.

www.bplumen.cz/crono



Novinky značek Salice, Kask, 
Gaerne

Pro nadcházející sezónu chystáme novinky 
našich značek, které distribuujeme v Čechách. 
Od fi rmy Salice jsou to brýle model 018, kte-
ré vyjdou v nejbližší době v testu Cykloservisu. 

KASK představil při letošní Tour de France no-
vou, velmi lehkou přilbu VALEGRO (180 g). 
Tato přilba je nejlépe odvětraná přilba z celé na-
bídky přileb KASK. Gaerne letos lehce doplnilo 
barevnou škálu u stávajících modelů treter, vrátila 
se např. velmi oblíbená bílo-černá varianta mode-
lu Stilo+ a Sincro +.

Více na www.pazak.eu

Velmi lehká dětská kola
Prodej kvalitních lehkých dětských kol je tren-

dem dnešní doby. Zapomeňte na těžká dětská 
kola a nabídněte svým dobrým zákazníkům kva-
litní dětská kola, která budou jejich děti milovat. 

CYKLOSPECIALITY distribuují dvě vedoucí 
značky v oboru lehkých dětských kol - rakouský 
WOOM a anglický FROG. Kola začínají od vá-
hy 5,2 kg! (konečná váha v kompletním stavu). 
Více o dětských kolech na www.cyklospeciality.cz

Ergon Core
Revoluci v sedlech přináší novinka léta 2018 

od Ergonu nazvaná Ergon CORE, s podtitulkem 
fl y away. Vývojový tým Ergonu složený ze spe-
cialistů z různých oborů “zpochybnil“ základní 
strukturu cyklistických sedel, která je víceméně 

nezměněná již od roku 1960. Použil TwinShell 
technologii s ergonomickým jádrem a výsledkem 
je revoluční sedlo, které poskytuje neuvěřitelný 
komfort při jízdě, optimalizuje distribuci tlaku 
na sedací kosti a maximalizuje snížení tlaku v ob-
lasti genitálií.

www.zookee.cz

Jak poradit zákazníkovi, 
co jíst před sportem?

Sportovci čím dál více řeší, co mají jíst před 
sportem. Jaké jsou vaše rady? Nám v ENERVITU 
se osvědčily tři základní kroky: 1) nasnídat se tak, 

jak je sportovec dlouhodobě zvyklý; 2) ke snídani 
ani po ní, až do začátku sportu, nejíst ani nepít 
nic sladkého; 3) své tělo připravit na sport díky 
energetickému želé Enervit PRE Sport, které 
před sportem ideálně nastartuje energetické sys-
témy pro vytrvalostní sporty. Mnoha sportovcům 
tyto tři jednoduché kroky pomáhají sportovat lé-
pe. Proč to tak je, najdete na www.enervit.cz

Italské High-end silniční 
karbonové záplety a komponenty 
z Taiwanu – KRU Cycling

Značku KRU založil Ital, který byl několik let 
konstruktérem v Deda Elementi a rozhodl se jít 
svou cestou. Firmu situovali na Taiwan z důvodu 

kontroly nad výro-
bou karbonových 
součástí. Výrobce 

má inovativní nápady, odrážející se v celém port-
foliu produktů, od vlastních specifi ckých nábojů 
s garantovanou životností 200 000 km, po karbo-
nové ráfky, řídítka a další komponenty. V KRU 
Cycling v roce 2017 zkonstruovali nejlehčí kar-
bonový aerokokpit na světě a jejich produkty jsou 
na technologickém vrcholu současné cyklistické 
produkce. Záplety je možné poskytnout obchod-
níkům k vyzkoušení na vlastní kůži.

www.italianbikes.cz

Climafl ex
Značka Northwave přišla na tuto zimu s uni-

kátní novinkou a na zavedené modely zimních 
treter nasadila unikátní kotníkový úplet Clima-
fl ex. Zimní úplet je vyroben z elastického vo-

děodolného materiálu Gore-Tex Rattler, který 
zachovává vaši pohyblivost a chrání proti větru 
a dešti. Kotníkový úplet Climafl ex naleznete 
na modelech bot Northwave pro použití do tep-
lot v rozmezí -15/+15°C u prodejců značky 
Northwave.

www.ndistribution.cz/northwave

Brašna pod sedlo Force Caddy
Naše luxusní brašna pod sedlo FORCE CAD-

DY se skládá ze dvou částí - horní polovina ze 
speciálního materiálu, který odráží světlo a chová 

se jako refl exní, a spodní část z tvrzené skořepiny. 
Uchycení pomocí suchého zipu, objem brašny 
0,7 l a hmotnost pouhých 82 g.

K dostání na www.kckcyklosport.cz

Fenix BC21R
Nabíjecí cyklosvítilna 

BC21R zaujme vysokým 
výkonem 880 lume-
nů a dosvitem 125 
metrů. Svítilna je 
vybavena dvojicí 
postranních čer-
vených LED, pro 
zvýšení bezpečnosti. 
BC21R disponuje pěti di-
gitálně regulovanými režimy sví-
cení a prověřenou technologií dvojitého směro-
vání světla „Dual Distance Beam System“. Váha 
pouhých 115 gramů včetně akumulátoru. Fenix 
BC21R je k dostání na www.kronium.cz.

Moustache u Cyklospecialit
Cyklospeciality přebírají distribuci francouz-

ské designové značky elektrokol Moustache. 
Nabídněte zákazníkům něco skutečně exkluziv-
ního od nejrychleji rostoucího výrobce s výrobou 

špičkových elektrokol přímo v Evropě! Kola jsou 
stavěna na systému BOSCH a nabízejí to nejlepší 
z tohoto segmentu jak v sportovních, tak v měst-
ských a trekových řadách. Více o kolech na www.
moustachebikes.com

Pro VO nabídku a spolupráci nás kontaktujte 
na velkoobchod@cyklospeciality.cz

Rocky Mountain
Legendární značka z Britské Kolumbie si na 

rok 2018 přichystala nejednu novinku. Kromě již 
zveřejněných modelů Instinct a Altitude budou 
v portfoliu značky také inovovaný XC trailbike 

Th underbolt a hardtail Vertex. Značka také před-
stavila první elektrokolo - Altitude Powerplay! 
Trailbike s inteligentní asistencí a velkokapacitní 
baterií vzbuzuje obrovskou vlnu zájmu.

Více na www.bikeaction.cz

Objednávejte a získávejte 
bonusy

Do 23. prosin-
ce mají obchodní 
partneři ABUS 
Czech s.r.o. mož-
nost získat při ob-
jednávkách nad ur-
čitou částku jako 
bonus hodnotné 
dárky: kvalitní 
sportovní trička, 
sportovní tašku nebo 
high-end závodní přilby ABUS. Stačí odebírat 
zboží jako dosud. Více o předvánoční akci zjistíte 
na www.abus-webshop.cz

Pells myslí na malé závodníky
I děti v sobě mají závodní krev. Chtějí vyjet 

na kopec první, zkoušet, jak rychle projedou za-
táčku, touží objevovat nové obzory. Aby se jim to 

dařilo, věnuje se Pells dětským kolům se stejnou 
péčí, jako kolům pro dospělé závodníky. Proto 
představuje odlehčené varianty 20“ a 24“ oblí-
bených Razzerů, s pevnou i odpruženou vidlicí 
a příjemnou hmotností od 9 kg.

www.pells.eu

Cyklo Žitný
distributorem Pirelli v ČR

Pirelli nedávno vstoupilo do cyklistiky uve-
dením řady top silničních plášťů - P Zero Ve-
lo. Pirelli při konstrukci plášťů využívá bohaté 

zkušenosti z vývoje pneumatik pro auto-moto 
průmysl. Gumové směsi jsou vyrobené z paten-
tované směsi SMARTNET SILICA™, která na-
bízí bezkonkurenční držení na mokrém povrchu 
a nízký valivý odpor.

www.cyklozitny.cz.

Deli Tyres
od Velkoobchodcyklo.cz

Velkoobchodcyklo.cz nově nabízí duše a pláš-
tě značky Deli Tyres. Na tento sortiment posky-

tujeme množstevní a zvýhodněné předobjednáv-
kové ceny.

www.velkoobchodcyklo.cz

KRYPTONITE
Americká značka zámků 

klade vysoký důraz na ochra-
nu proti krádeži. Hlavní 
předností je možnost doob-
jednání klíčů zdarma nebo 
přikoupení výhodného „po-
jištění“ proti krádeži („AT-
PO“), které zprostředkovává 
přímo Kryptonite. V případě, 
kdy i přes opatření zámkem 
je zákazníkovi kolo ukrade-
no (poškozením či zničením 
zámku), Kryptonite zákazníkovi vyplatí částku, 
která odpovídá zvolenému tarifu.

www.schindler.cz

POC Ventral Spin
POC Ventral Spin je no-

vá řada silničních he-
lem, kde je kladen 
důraz na aerody-
namiku, nízkou 
váhu, odvětrání 
a také bezpečnost, 
jelikož je zde použita 
nová technologie SPIN. To 
jen potvrzuje cíle této švéd-
ské značky: neustále posou-
vat hranice bezpečnosti. POC 
SPIN je ochrana rotačního nárazu. Je nezbytná 
pro potírání síly podílející se na šikmých dopa-
dech, které jsou běžnou příčinou poranění hla-
vy. Výstelky SPIN jsou integrovány uvnitř přilby 
a přidávají další ochrannou vrstvu proti rotacím 
vytvořeným při nárazu v jakémkoliv směru, což 
umožňuje pohyb hlavy vzhledem k přilbě a sni-
žuje tak sílu přenášenou do mozku. Z konstrukč-
ního hlediska se jedná o Unibody konstrukci, 
jako v případě Octal se zvýšenou ochranou 
spánkové a týlní části, a celkově větší vrstvy EPS. 
Přilba nabízí maximální spojení aerodynamiky – 
bezpečnosti – komfortu. Cena je 8240 Kč.

www.pocsports.com
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Attack Wind Jacket
Fox si pro své zákazníky na tuto zimní sezó-

nu přichystal novou řadu cyklo bund, Attack Pro 
Wind. Hlavní devizou této větru odolné bundy 

je její váha, především díky použití ultralehkého 
materiálu Cordura Ripstop 50 g. Navíc je sba-
litelná do tak malého pytlíčku, že se vám vejde 
do zadní kapsy u dresu.

www.foxhead.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.

Sedla PRO
Špičkové sedlo Griff on značky PRO si podma-

nilo nejen PROTOUR 
závodníky, ale získává 

své místo i mezi řadovými cyklisty. Oceňovaná 
jsou zejména pro svou vysokou kvalitu.

www.paul-lange.cz

Posviťte si na cestu s NEXELEM
Z široké nabíd-

ky značky NE-
XELO, dováže-
né jihočeskou 
fi rmou Cyklo-
švec, vybíráme no-
vinku do podzimních 
dnů. Nové světlo s 1 
ultrasvítivou LED CREE 
XPG R5 diodou nabízí svě-
telný tok 400 lm, je vybaveno 
1050mAh akumulátorem s USB dobíjením. Mi-
mo tři intenzity svícení nabízí za velmi zajímavou 
cenu i 3 funkce blikání a jednoduchou montáž 
bez použití nářadí.

Více na www.cyklosvec.cz

NOXON a PMP - Dvě nově 
zastoupené značky
na našem trhu

Zapletená kola Noxon i komponenty PMP 
jsou od A do Z navrhovány a vyráběny v Itálii. 
Záplety pokrývají kompletní potřeby bikerů 
ve všech kategoriích: od XC, přes trail a enduro 
až po downhill. Precizně strojově zapletené ráfky, 

široké pro lepší trakci a ovladatelnost a excentric-
ké pro větší vyvážení napětí drátů, 2x křížené ple-
tení, tuhé, lehké, pro všechny systémy - přestavi-
telné za pár vteřin, s příznivou cenou, s tříletou 
zárukou a programem výhodné výměny po po-
škození při nehodě. Páté místo OH Rio. Součástí 
nabídky je i Noxon tekutý latex pro bezdušové 
použití. PMP komponenty čítají lehoučké hliní-
kové převodníky a karbonové a titanové sedlovky. 
Cenová podpora obchodníkům a možnost zapůj-
čení na vyzkoušení na vlastní kůži.

www.italianbikes.cz

Kolsport vyrobí dětské kolo 
podle vašeho požadavku

Český výrobce dětských kol CORE vyrábí ko-
la dle vašich požadavků přímo na míru. Nabízí-
me mnoho různých variant hliníkových dětských 

kol od velikostí 16“ - v pěti barevných kombi-
nacích, 20“ i 24“ - každé ve 14, respektive v 16 
barevných kombinacích.

www.sprinterbike.cz, www.detskakolacore.cz

Vulcano – novinka Catlike 2018
Pro sezónu 2018 

připravil španělský 
výrobce přileb 
a treter Catlike 
novinku pro 
vyznavače horské 
cyklistiky s názvem 
Vulcano. Jedná se o cenově dostup-
nou přilbu s vlastnostmi nejvyšších 
modelů. 22 větracích otvorů, nastavitelný štítek, 
upínání s kolečkem a zejména zvýšená ochrana 
týlu zajišťují vysokou bezpečnost. Atraktivní 
vzhled a cena z ní činí favorita příští sezóny.

Více novinek, modelů a barev najdete na 
www.cyklosvec.cz

Proměňte kolo na elektrokolo
Proměňte jakékoliv klasické jízdní kolo v elek-

trokolo. Snadno, jednoduše a efektivně s elek-
trosadami od tuzemského výrobce elektrokol 
- Crussis. V sortimentu jsou ihned k dispozici 

kompletní sady s pohonem zadního kola nebo se 
středovým motorem, a to v různých velikostech, 
určené pro různé typy kol. Včetně sad s nosičo-
vou baterií. Sady jsou vyplétány a centrovány 
v ČR, stavíme je z prověřených dílů a technolo-
gií, které používáme na našich elektrokolech.

Více na e-shopu: www.crussis.cz/kategorie/
elektrosady

Obohaťte svůj sortiment
Obohaťte svůj klasický 

cyklo sortiment něčím no-
vým, něčím s jiskrou a ná-
padem, co osloví nové zá-
kazníky. Cyklospeciality 
distribuují stylové a velmi 
oblíbené helmy Nutcase pro 
děti i dospělé. Navíc řada Baby 
Nutty - lehounké dětské hel-
my pro děti od 1 roku věku 
- vyplňuje mezeru na trhu 
s dětskými helmami. Po-
kud se nebojíte opravdo-
vých specialit, pak pro vás 
máme technicky dokonalé 
univerzální skládací helmy 
Overade.

www.cyklospeciality.cz
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LECTOR 4.9

Fox Rhythm 32 Float Remote 100mm

Komponenty Shimano XT

LECTOR LC Carbon 2018

29 LC

Velkoobchodcyklo
děkuje svým zákazníkům

Velkoobchodcyklo.cz děkuje všem zákazní-
kům za projevenou důvěru v roce 2017 a přejeme 

do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí a pra-
covních úspěchů.

www.velkoobchodcyklo.cz

Pláště a duše značky Chaoyang
Na začátku příštího roku uvedeme na český 

trh pláště a duše čínské značky Chaoyang, jedno-
ho z 10 největších výrobců plášťů na světě, s bez-

mála 60letou historií. Nabízet je budeme v roz-
měrech od 12“ do 29“. Pláště budou v základní 
řadě, ale i řadě Premium s 60 TPI. Vše ve velmi 
příznivých cenových relacích.

www.pazak.eu

ABUS Hyban Core + uGrip 
BORDO™ 5700

Vysoce kvalitní uza-
mykací systém a k to-
mu 5 mm silné ocelové 
pláty. To je praktický 
skládací zámek ABUS 
Bordo 5700, který 
v barevném spojení 
s přilbou Hyban Core 
vytváří perfektní kom-
binaci pro jezdce, kteří 
si potrpí na styl, har-
monii i prověřenou kvalitu. Ve více barevných 
variantách, vhodný jako vánoční set.

Kona Wozo
Neuvěřitelné množství zimní zábavy nabízí 

fatbike od značky Kona nesoucí název WoZo, 
na hliníkovém rámu s 26“ koly a vidlicí Rock 

Shox Bluto RL Solo Air 100mm tapered, po-
honem SRAM GX 11 a brzdami SRAM Level 
T. Letos určitě nevynechej možnost vyzkoušení 
zdarma u prodejců značky Kona.

www.kona.cz



Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

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
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
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 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 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
Bikeribbon Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
BikeworkX KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
BikeworkX Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
BikeworkX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
BikeworkX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
BikeworkX Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
BikeworkX Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Biologic Azub Bike www.azub.cz
BionX Azub Bike www.azub.cz
Black Jack Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
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
BMC Switzerland Ndistribution www.ndistribution.cz
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 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
Ceramicspeed FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

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
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
Core Kolsport www,sprinterbike.cz
Core Kolsport www.detskakolacore.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.cycle-clinic.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
DDK Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
De Rosa Ndistribution www.ndistribution.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
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
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 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 
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 Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Felt JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
Fenix ARIGA s.r.o. www.kronium.cz
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
Fidlock Bikeaction www.bikeaction.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 racing Ndistribution www.foxhead.cz
Freegun BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Freegun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
FRM Airoo www.airoo.cz

G
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
Giant Progress Cycle, a. s. www.giant-bicycles.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
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 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
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
Hydrapak 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
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
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 Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kenda Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

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 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
KRU Cycling Carlai s.r.o. www.italianbikes.cz
Kryptonite Schindler spol. s r.o. www.kryptonitelock.com
KTM KTM www.ktm-bikes.cz
Kuota Airoo www.airoo.cz

L
Lapierre Schindler spol. s r.o. www.lapierre-bike.cz
Lazer Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
LAZER Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
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
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
Liv Progress Cycle, a. s. www.liv-cycling.cz
Lizard Skins Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Longus Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Look Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Look Vokolek Import www.vokolek-import.cz

M
Magnum Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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
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 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 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
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
Muc-Off Halbich s.r.o. www.muc-off.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

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 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 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

Noxon Carlai s.r.o. www.italianbikes.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
ODI DaJ Sport www.daj.cz
ODI BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
ODI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Öhlins Jan Halbich www.ohlins.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
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

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
Pirelli Cyklo Žitný, s.r.o. www.cyklozitny.cz
PMP Carlai s.r.o. www.italianbikes.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 Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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 Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Promax Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Promax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Prowell Helmets Kolsport www.sprinterbike.cz
Prowell Helmets Kolsport www.detskakolacore.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 DaJ Sport www.daj.cz
R&B BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
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
Recon Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Remerx Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

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 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
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

Scapin Carlai s.r.o. www.italianbikes.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 Italia Ndistribution www.ndistribution.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 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

Shred Ndistribution www.ndistribution.cz/
shred-slytech

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 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 Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
SKS DaJ Sport www.daj.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

SKS KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
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 Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Smart Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Smart Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
SON nabendynamo Azub Bike www.azub.cz
Sonax Cyklo Profi www.cykloprofi .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
Sprinter Kolsport www.sprinterbike.cz
Sprinter Kolsport www.detskakolacore.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
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 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
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 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 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

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Truvativ Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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 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
Uvex Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Uvex Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

V
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 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
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
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
Zoom Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Zoom Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Zoom Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
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Kontakt:
Vokolek-Import
U Továren 256/14, 102 00 Praha 10
e-mail: info@vokolek.cz
tel.: +420 775 646 540
www.vokolek-import.cz

Vokolek-Import – komponentový specialista
Historie velkoobchodní fi rmy Vokolek Im-

port sahá až do roku 1990, kdy se tento 
dovozce poprvé objevil na našem trhu. Z pů-
vodního a prvního dovozce kol Cannondale se 
postupem doby stal komponentový specialista 
dovážející několik vybraných značek a také dvě 
značky kol – Ridley a Look.

Ve velkoobchodě této fi rmy nenajdete běžný 
drobný materiál, ale opravdu pečlivě vybrané 
značky, které spolu svou úrovní korespondují, 
protože je dobré, když si maloobchodník přes 
systém B2B vybírá zboží na podobné úrovni. 
A v případě fi rmy Vokolek Import je ta úroveň 
velmi vysoká, i když to rozhodně není tak, že by 
nabízela pouze drahé zboží. Pokud by tomu tak 
bylo, tak by Vokolek Import nedodávala své zboží 
do 500 cyklistických prodejen. (V naší republi-
ce je asi 1200 specializovaných prodejen s cyklisti-
kou – pozn. redakce.) Ale zaměřme se na vybrané 
značky.

CICLOVATION
Firma Ciclovation se zabývá výrobou prémi-

ových silničních cyklistických omotávek. Znač-
ka nově a výborně doplňuje portfolio Vokolek 
Import již déle dovážené polymerové omotáv-
ky s dlouhou životností Lizard Skins, které se 
na našem trhu již etablovaly. Ciclovation nabízí 
pět druhů materiálu omotávek – silikon, velvet 
(samet), 3D Karbon (nejedná se o tištěný vzor 
karbonu, ale o plastický a na omak velmi pří-
jemný materiál), materiál s pocitem kůže a ma-
teriál s pocitem semiše. Každý druh omotávky 
nabízí pět až šest barevných možností. Tloušťky 
jednotlivých omotávek si může zákazník vybrat 
v rozsahu 1,8 až 3,2 mm. Zařazením fi rmy Cic-
lovation společně s dalšími značkami omotávek  
Ritchey a Lizard Skins se fi rma Vokolek Import 
stává jakýmsi obchodním domem na omotávky, 
s nabídkou skutečně široké palety materiálů, ba-
rev a cenových relací.

Zajímavé je, že fi rma Ciclovation nabízí ve-
dle omotávek také další produkt, a sice řetězy, 
které mají velmi nízkou hmotnost a především 
úpravu Diamond Like Coating, která umožní 

řetězu absolutně hladký a jemný chod, zlepšené 
přehazování a velmi nízké tření společně s tichým 
chodem. Řetězy se nabízejí pro Shimano, Cam-
pagnolo i Sram.

FORZA
Firma Forza je dceřiná společnost fi rmy Ri-

dley. Forza je koncipována na velmi odolné kom-
ponenty do podmínek belgických klasik za špat-

ného počasí. Forza nabízí pohodlná a přitom 
závodní sedla, řídítka, sedlovky, představce a za-
pletená kola. Zvláště zapletená kola jsou velmi 
zajímavá.  Jejich jádro tvoří náby DT Swiss a kar-
bonové ráfky jsou vyrobeny v Evropě roboticky, 
3D tiskem. Výsledkem jsou velmi odolná kola, 
přitom s nízkou hmotností. Například sada dis-
kových kol s plášťovým ráfkem vysokým 45 mm 
má hmotnost pouhých 1400 gramů. Designově 
jsou kola i všechny komponenty Forza laděny 
stylem black, což je, pokud možno, vše černé.

Představce
ve všech délkách a úhlech

Firma Vokolek Import nabízí širokou škálu 
představců v různých cenových relacích, barvách, 
délkách a úhlech sklonu. Vedle zmíněných fi rem 
Forza to je samozřejmě i Ritchey. Kombinace 
těchto dvou fi rem umožňuje nabídku skutečně 
široké škály představců. Vyladit představec je pro 
mnoho obchodníků zásadním úkonem, aby zá-

kazník odjížděl z obchodu s pečlivě nastaveným 
kolem. A představec bývá pro správný posed vel-
mi zásadní.

JAGWIRE
Lanka a bovdeny Jagwire jsou ve světě cyklis-

tiky pojmem.  Pro rok 2018 nabízí lanka, která 
nejsou potahovaná kluzným tefl onem, který se 
opotřebovává. Potažené lanko někdy velmi brzy 
ztrácí svou kluznost, která je pro řazení, ale i brz-
dy, zásadní. Lanka Jagwire jsou vyrobena unikátní 
technologií Pro Polishing, což je speciální leštění. 
Lanka mají také vysokou odolnost proti korozi.

CHALLENGE
Pláště a galusky od fi rmy Challenge patří 

do kategorie vysoce kvalitních komponentů. 
Challenge je zřejmě jedničkou na trhu v oblasti 
cyklokrosu a poměrně nové kategorie gravel kol. 
Nabízí velké množství vzorků i šířek plášťů a ga-
lusek s hustotou vnitřních vláken od 120 do 320 
TPI. Některé pláště si zákazník může vybrat i ze 
dvou barevných kombinací.  Jedná se vesměs 
o černou barvu pláště nebo black/white. Pláště 
i galusky jsou vyráběny ručně, s lepeným běhou-
nem z přírodního kaučuku a mají velmi nízký va-
livý odpor a skvělou adhezi. Příjemné je, že pláště 
Challenge i velmi dobře vypadají. Některým jistě 
připomínají kdysi velmi známou a vysoce kvalit-
ní značku Clément. Podobnost není náhodná. 
Challen ge z Clémentu vychází, a to nejen de-
signově, ale i kvalitou. Ale například i použitím 
hedvábí u vybraných galusek v nejvyšší kategorii.

RIDLEY
Kola Ridley patří mezi nejlepší především 

ve světě cyklokrosu. Nejednoho světového závod-
níka můžeme vidět na této značce. Do portfolia 
fi rmy Vokolek Import patří od letošního roku. 
I za tak krátkou dobu si tato značka našla své 
maloobchodníky a především koncové zákazní-
ky. Ridley nabízí kola pro zmíněný cyklokros, 
silniční kola a typ allroad (gravel). Všechna kola 
jsou postavena se závodní geometrií, a jsou tedy 
laděna velmi sportovně. Nejedná se proto o nej-

nižší cenové kategorie, ale vzhledem k tomu, že 
Ridley začíná maloobchodně na třiceti tisících 
korun, může si ho většina zákazníků pořídit, po-
kud pokukuje po sportovnějším kole. A ti, kteří 
požadují tu nejvyšší kvalitu a nejnižší hmotnost, 
si mohou vybrat třeba rám o hmotnosti 750 gra-
mů. Výborné je, že sklad Ridley je v Evropě, kde 
je pro dealery neustále připraveno kolem sedmi 
tisíc hotových kol. Dodat zákazníkem vybrané 
kolo ve velmi krátké době tedy není problém. 
Zákazník si může zvolit za příplatek individuální 
barvu.

BAR FLY
Je doba digitalizace, a tak je potřeba různé 

cyklocomputery a GPS navigace upevnit kvalitně 
na kolo, pokud možno co nejpohodlněji do zor-
ného úhlu cyklisty. Toto splňují americké držáky 
Bar Fly. Nabízí výhodné sety Bar Fly Modular, 
ve kterých je jako příslušenství sada adaptérů pro 
uchycení několika značek digitálních zařízení, 
jako je například Polar, Mio, Magelan, Garmin, 
Cateye… Zákazník tak má skoro navždy vyřešen 
problém s uchycením zařízení na kolo na dlouhá 
léta i při výměně značky computeru nebo GPS. 
Od Bar Fly ale můžete pro své zákazníky objed-
nat i unikátní lehké blatníky s velmi snadnou 
montáží. 

Firma Vokolek Import nabízí ještě značky 
LOOK (kola, pedály), REVER (špičkové me-
chanické silniční brzdy) a Ritchey.

Objednávky jsou řešeny přes systém B2B. Po-
kud si objednáte do 12 hodin v poledne, zboží 
odchází přepravní fi rmou ještě týž den.
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Kontakt: www.heliosrace.cz

Velkoobchod HELIOS RACE
V současné době najdete v nabídce velkoob-

chodu HELIOS RACE více jak 150 různých 
značek. Jednou z nejdůležitějších a nejrychleji 
rostoucích je SunRace.

Historie i žhavá současnost
Počátky výrobce SunRace sahají až do roku 

1972, kdy na vlně zájmu o MTB značka rychle 
expandovala, a to především na americkém kon-
tinentu. Úspěch byl postaven na levných kompo-
nentech. Tato strategie se na přelomu století změ-
nila. Přispěl k tomu i nákup britského výrobce 
vícerychlostních nábojů Sturmey-Archer v roce 
2000.

Sturmey-Archer byla fi rmou, která světu v ro-
ce 1902 dala první 3rychlostní náboj a její více 
jak stoletá historie je zmapována na stránkách 
www.sturmey-archerheritage.com.

Firma SunRace investovala do rozvoje nejen 
v oblasti vícerychlostních nábojů, ale do celého 
portfolia produktů určených jak pro MTB, tak 
pro silniční cyklistiku. Filozofi í fi rmy je výroba 
kvalitních produktů za příznivé ceny a s dobrou 
dostupností. 

Uvedením nových kazet s rozsahem až 11-50 

zubů se výrobce zařadil mezi dodavatele předních 
výrobců kol. V důsledku toho došlo k velkému 
nárůstu výroby, a pro zajímavost, evropské sklady 
se musely přesunout do nových prostor s čtyřná-
sobnou kapacitou. Nové kazety tak pro příš-
tí rok najdeme na řadě enduro a trailbiků 
mnoha známých výrobců. Díky nim tak 
mohou nabídnout zákazníkovi cenově 
dostupnější model s plně funkč-
ním pohonem 1x11 
či 1x12 v maximál-
ním rozsahu převodů. 
Díky inovacím a no-
vinkám se za poslední 
dva roky zdvojnáso-
bily celkové prodeje 
značky v České re-
publice. 

Výrobce již na další sezónu ohlásil řadu no-
vých výrobků, o kterých vás budeme postupně 
informovat.

Novinky v sortimentu
Naším cílem vždy bylo zjednodušit cyklo pro-

dejnám a  servisům objednání a nákup. Snažíme 

se tedy mít u nás co nejširší nabídku tak, aby ob-
chodník v jedné zásilce nakoupil prakticky vše, 
co potřebuje. I z tohoto důvodu sortiment stále 
rozšiřujeme. Na dalších řádcích bychom vás rádi 

upozornili na značky, kte-
ré byly dobrou volbou 

a dělají nám radost.
Ještě je nutné do-

dat, že kromě produk-
tů, které si dovážíme 
sami, spolupracujeme 
vždy přímo s výrob-
cem či dovozcem 
do České republiky, 
a tak můžeme garan-
tovat nejen výbornou 
cenu, ale i bezchybný 
servis.

Výrobce cyklistických doplňků a příslušenství 
Topeak jsme se rozhodli zařadit do nabídky pro 
precizní provedení a podobu jednotlivých pro-
duktů. Značka pravidelně sbírá ocenění Red dot 
Design Award. Nezaměnitelný styl městských 
kol italského výrobce Adriatica skvěle doplní 
osvětlení, zámky či zvonky OiBell značky Knog.

Nabídku „obutí“ u nás rozšířila německá 
značka Continental, vyrábějící léty prověřené 
pláště a duše. Obchodník si může vybírat již z pě-
ti značek!

Vždy rádi využijeme možnost zařadit do na-
bídky produkty od  výrobce, který působí v Čes-
ké republice. Proto na našem B2B naleznete 
kola a ráfky značky Remerx. Při výrobě používá 
tato společnost vlastní komponenty. Výrobky se 
neustále testují a jejich kvalita dosahuje vysoké 
úrovně. 

Naše portfolio značek rozšiřují i licencované 
české výrobky R&B Zdravé lahve, které jsou vy-
ráběné z unikátního medicínského materiálu. Je-
dinečné jsou nejen designem, ale i svou dlouhou 
životností.

Poslední a ještě hodně žhavou novinkou je 
spolupráce s českým výrobcem oblíbených čisti-
čů CykloStar® original. Stali jsme se distributory 
tohoto pro nás velmi důležitého sortimentu.

Hlavním cílem naší fi rmy jsou spokojení zá-
kazníci.

Vyrobit dnes cenově příznivé a přitom lehké 
dětské kolo nemusí být až takový problém, 

což platí pro domácí značku Core. Ta patří spo-
lečnosti Kolsport, která nejen montuje tato dět-
ská kola, ale řadu dalších modelů i v dospělých 
velikostech, a patří jí také značka Sprinter. Jak je 

to s dětskými koly, historií a co tato fi rma malo-
obchodníkům nabízí, na to jsme se zeptali jejího 
majitele. 

Jaké byly začátky?
Naši fi rmu jsem založil v roce 1991, kdy jsme 

měli dvě prodejny s cyklistickým zbožím. Jedna 
byla v Hlučíně a druhá v Ostravě. U toho jsme 
také dělali i velkoobchod. Od roku 1997 jsme se 
zaměřili už jen na velkoobchod a v té době jsme 
prodávali hlavně komponenty na kola. V roce 
1998 jsme postavili a otevřeli nový sklad a pro-
vozní budovu KOLSPORTu v Děhylově. A tam 
už vyrábíme kola našich značek CORE a SPRIN-
TERBIKE. 

Jaký sortiment ve vaší nabídce převažuje? 
V naší nabídce máme jak dětská kola od veli-

kostí 16, 20 i 24 palců v nejrůznějších barevných 
kombinacích, která se snažíme i nadále vylepšo-
vat, tak i kola dospělá 26, 27,5 i 29 palců nebo 
osmadvacítkové krosy. Všechna kola se u nás vy-
rábějí přímo dle přání zákazníka. 

Jakým systémem kola montujete? 
Naše kola montujeme vždy podle požadavků 

našich zákazníků, takže to, co si objednají, tak my 
jim vyrobíme - ať už se jedná o dětské, či dospělé 
kolo, barvu a velikost rámu, osazení kola a výběr 
doplňků. Všechna naše kola se u nás montují ruč-

ně, proto můžeme našim klientům vyrobit kolo, 
které si opravdu přejí. 

Co odběratelům nabízíte? 
Našim odběratelům nabízíme především 

rychlé vyřízení jejich objednávky a hlavně výro-

bek složený podle jejich požadavků ve výborné 
kvalitě a dobré ceně. A především dětská kola se 
vyznačují velmi dobru váhou a také velkým výbě-
rem nejen barevných kombinací. Například v 16“ 
velikosti máme 5 barev a ve 20“ i 24“ velikosti 
máme 14, respektive 16 barevných kombinací. 
Hodně sázíme na nápadné odstíny, které rodiče 
malých cyklistů ocení kvůli pasivní bezpečnosti. 
U dětských kol používáme třeba i kvalitní náboje 
s gumovými prachovkami, možnost specifi kací 
s pevnou či odpruženou vidlicí nebo například 
možnost volby barvy brzdových čelistí a drátů, 
lehčích plášťů nebo více pastorků. Je toho samo-

zřejmě více, co si může zákazník navolit, ale když 
mu tuhle možnost nabídnete, dokážete perfektně 
vyladit kolo dle jeho požadavků a přitom s jen 
minimálním cenovým rozdílem. Navíc tak odpa-
dá následné dolaďování a výměna komponentů 
třeba na prodejně. 

Máte nějaké speciální podmínky pro odbě-
ratele? 

Naši odběratelé mají pouze jednu podmínku, 
aby mohli prodávat naše kola - a to je dodržování 
námi určených maloobchodních cen. Pokud toto 
náš prodejce není schopen dodržet, jsme nuceni 
takovou spolupráci ukončit. Naproti tomu naši 
zákazníci nemusejí dělat žádné předobjednávky 
na kola a ani nemusí odebrat nějaké předem ur-
čené množství kol za rok. Vše záleží jen na nich. 

Kolik kol ročně vyrobíte? 
Vzhledem k tomu, že se kola nevyrábějí sério-

vě, ale ručně u nás na fi rmě, je samozřejmě množ-
ství vyrobených kol limitováno časem. I tak jsme 
schopni vyrobit ročně okolo 3300 kusů kol. 

Jaké jsou dodací lhůty od objednání? 
Naše dodací lhůty jsou velmi krátké a to 

i vzhledem k tomu, že většina kol se dělá na za-
kázku. V hlavní sezóně se snažíme kolo vyrobit 
nejdéle do dvou dnů. V mimosezóně posíláme 
kola většinou druhý den našemu zákazníkovi. 

Prodáváte i přes vlastní e-shop, nebo odkáže-
te zákazníka na nejbližšího prodejce? 

Ano, máme i vlastní maloobchodní e-shop, 
ale většinou zákazníka přesměrujeme na našeho 
prodejce, pokud má někdo prodejnu blízko jeho 
bydliště. Ale jsou i takoví zákazníci, kteří si přejí 
koupit kolo přímo od nás, a tak jsme se rozhodli 
vyhovět i těmto koncovým zákazníkům. 

Jak je to s nabídkou komponentů a doplňků? 
I když se naše fi rma zabývá především výrobou 

kol, tak nabízíme i různé komponenty a doplň-

ky. Vyjma oblečení a obutí se u nás dá nakoupit 
na našem velkoobchodním e-shopu www.sprin-
terbike.cz téměř vše, co je třeba ke kompletnímu 
dovybavení kol, i řada náhradních dílů.

Naše fi rma je také výhradním dovozcem při-
leb Prowell Helmets, kde můžeme nabídnout 
několik modelů v různých velikostech a barvách. 

(už)

Kolsport je především 

Kontakt: www.sprinterbike.cz
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Novinky HEAD 2018
Modely kol značky HEAD si pravidelně od-

nášejí skvělé hodnocení z praktických testů 
odborných periodik. Určitě ne jen tak náhodou. 
Výrobce, jenž je dlouhé roky synonymem nejkva-
litnějšího vybavení pro zimní sporty či tenis, ale 
i pro cyklistiku, dává maximum zkušeností, aby 
byla každá další kolekce o nemalý krok dále před 
tou předešlou. Pomáhají mu v tom také zkuše-
ní a úspěšní závodníci vlastního bikového týmu 
HEAD Pro Team. Modelová řada 2018 je toho 
skvělým důkazem. Novinek, které si tradičně 

odbyly svou výstavní premiéru na veletrhu Euro-
bike v německém Friedrichshafenu, je skutečně 
hodně.

Při prezentacích kolekce 2018 přitahovaly po-
zornost nové karbonové rámy celoodpružených 
maratonských modelů Adapt Edge, nemé-
ně vydařené jsou superlehké karbonové 
hardtaily Trenton se zcela svébytnými, 
nezaměnitelnými prvky konstrukce. 
Nemohou chybět aerodynamicky ře-
šené silniční modely či stále obsáhlej-
ší kolekce elektrokol, s důrazem na ta 
čistě terénní. Karbonový elektro-
-hardtail Volta s luxusním osazením 
a středovým motorem Steps E8000 je 
doslova pastvou pro oko, stejně jako no-
vý elektro-full Alton a řada dalších.

Pro českého zákazníka není bez zajímavosti, 
že všechny modely vznikají ve vlastní továrně 
v moravskoslezské Opavě - od navržení designu 
a veškerých specifi kací až po fi nální montáž. Tak-
že, přestože se jedná o světově proslulou značku, 
patriot může mít radost, že vlastně jezdí na čes-
kém kole.

Adapt Edge & Downey
Celoodpružený maratonský full Adapt Edge je 

v nabídce stálicí, ovšem pro sezónu 2018 dostal 
nový karbonový rám, který se ve srovnání s před-
chůdcem může pochlubit ještě nižší hmotností, 
při zachování své typické tuhosti při záběru. Před-
ní trojúhelník působí kompaktně, tlumič je nadále 
situován pod horní trubku, nechybí minimalistic-
ké ramínko přepákování a vzadu nelze přehléd-
nout absenci čepů, nahrazených pružností kar-
bonu. Nejvýše postavený HEAD Adapt Edge VI 
s hmotností 10,7 kilogramu vsadil na lehoučkou 
vidlici SID RL a tlumič Monarch, přičemž zdvih 
na obou osách je maratonských sto milimetrů.

Na shodný rám spoléhá Adapt Edge V, ovšem 
již s cenově dostupnějším osazením. Následující 
pětice fullů shodné série je již vybavena duralo-
vými rámy, ovšem opět s typickou konstrukcí (již 
čtyřčepovou), jež je o něco zjednodušena pouze 

u vstupních modelů řady. V nabídce nadále zů-
stává také série Downey, jež je se svým stošedesát-
kovým zdvihem někde na pomezí all-mountain 
a endura.

Trenton, X-Rubi...
Jak bylo naznačeno v úvodu, také elitní 29“ 

hardtaily dostanou pro příští rok úplně nové, vel-
mi lehké karbonové rámy. K jejich znakům patří 
konstrukční minimalismus, spojený se skvělým 

přenosem energie a nadstandardní schopností 
pohlcování otřesů. Právě z tohoto důvodu bylo 
použito snížené napojení útlých sedlových vzpěr 
a nezaměnitelná integrovaná objímka sedlovky. 
Upravena byla rovněž geometrie. Elitní Tren-
ton V s hmotností pod devět kilogramů spoléhá 
na ultimativní sadu XX1 Eagle Gold, karbonová 
kola a komponenty Controltech. Mimochodem, 
na shodný základ vsadila celá pětice modelů řady 
Trenton a rovněž luxusní dámský závodní bike 
Trenton Lady, s nezaměnitelnou matově růžovou 
barvou. V reálu vypadá naprosto fantasticky!

Nyní k bestsellerům, tedy k obsáhlé řadě X-
-Rubi, zasahující od sportovně laděných hardtailů 
až po ty téměř závodní, tentokrát již s duralový-
mi rámy. Vrcholem série je X-Rubi IV, spoléhající 
na vyspělou sadu Sram GX 2x11 a vzduchovou 
vidlici Recon. Svého zástupce má v řadě X-Rubi 
také dámský sportovní bike s přídomkem Lady, 

přičemž celá dámská kolekce obsahuje čtveřici 
modelů.

Silnice, Cross, Trekking
Silničním kolům vévodí aerodynamicky tvaro-

vaný I-Speed IV s elektronickou sadou Shimano 
Ultegra a vysokými karbonovými koly. Shodný 
rám využívá rovněž I-Speed III s „mechanickou“ 
ultegrou a hodně atraktivní bude následující I-
-Speed II s osazením Shimano 105 a kotoučový-
mi brzdami. Základní model, také se sadou 105, 
opět vsadil na karbonový rám, „obyčejný“ dural 
je zkrátka pro Head v silničním segmentu dáv-
ným přežitkem.

Přesuneme-li se ke krosovým kolům, tak po-
věstnou třešničkou  na dortu je nový Trenton 
Cross, s karbonovým rámem i přední vidlicí. Ná-
sledují oblíbené modely X-Rubi Cross a dále celá 
série I-Peak. Klasické trekingové modely Revelo 
výrobce kompletně vybavil jak lehkými blatníky 

a zadním nosičem, tak kvalitním osvětlením. 
Nemohou chybět ani městská kola holand-
ského typu, s elegantními rámy a nízkým ná-
stupem. A abychom nezapomněli, poměrně 
velkou část katalogu HEAD 2018 zabírají 
dětská kola, ve všech myslitelných velikos-
tech a cenových úrovních.

Elektro HEAD
Ani v segmentu elektrokol konstruktéři 

HEADu nezaháleli. V úvodu zmíněný model 
Volta vsadil na celkem unikátní prvky konstruk-
ce, včetně posuvných zadních patek či maximál-
ně kompaktního spojení karbonového rámu se 
špičkovým středovým motorem Shimano Steps 
E8000. Baterii lze označit jako „semi-integrova-
nou“, což platí i v případě duralového e-hardtailu 
Davis se shodným motorem či o 140mm e-fullu 
Alton, jehož zadní tlumič prochází skrz sedlo-
vou trubku. Na plnou integraci akumulátoru 
do spodní trubky spoléhají stroje Sfax a Mardin, 
tedy celoodpružený elektro-bike a hardtail, ten-
tokrát se středovými motory Continental eBike 
System. Následující modely Preston, E-Cross, E-
-Trekking či Comfort využívají osvědčený středo-
vý systém Bosch a v nabídce elektrokol HEAD se 
setkáme také s výkonnými motory Bafang – zde 
si vybere opravdu každý!

Více informací o nové kolekci naleznete 
na www.HEAD-bike.com

(red)

Fidlock
Německý vý-

robce magnetic-
ko-mechanických 
uchycení Fidlock 
přichystal pro 
své zákazníky 
spoustu novinek, 
které by neměly 
chybět na žádné 
prodejně s cykli-
stickým zbožím. 
Podsedlové brašny 
s magnetickým 
úchytem, univer-
zální konektor, magnetická brašna na nářadí ne-
bo třeba také menší 450ml lahev, která se vejde 
i do těch nejmenších rámů.

Více na www.bikeaction.cz

Spectro Cree Extreme 2
Cyklistické svět-

lo nové generace 
s funkcí denního 
svícení se dvěma 
LED diodami 
o maximální svíti-
vosti až 1500 lume-
nů. Díky univerzálnosti 
uchycení ji můžete používat 
jako čelovku, připevnit na ří-
dítka kola nebo na přilbu jezd-
ce. Světlo má tři režimy svícení, výdrž baterie 
až 12 hodin. Ta je vložená v gumovém pouzdře 
a je odolná vůči vodě a také případnému pádu. 
O bezproblémové nabíjení baterie se stará nabí-
ječka s CE certifi kátem. MOC 1890,- Kč.

www.bplumen.cz/spectro

Elektrokola Hercules
Elektrokola Hercules patří k velmi kvalitním 

kolům na našem trhu. Osvědčilo se i v testu 

Cykloservisu č.17/2017. Můžete navštívit náš 
Showroom Kolanaelektriku.net. 

www.kolanaelektriku.net

Force Magnetic 650 watt
Hobby magne-

tický brzděný tre-
nažer se 6 magnety 
z produkce domácí 
značky Force je určený 
pro kola velikost kol 
26-28“, se slicko-
vými plášti lze i pro 
velikost 29“. Trena-
žer má 5 stupňů zátěže 
a regulaci pomocí páčky z řídítek, sklá-
dací hliníkový rám, elastomerem potažený nasta-
vitelný válec, ocelový zadní rychloupínák – to vše 
v elegantní černé matné barvě.

Více informací na www.kckcyklosport.cz

í
ný

že 
čky z řídítek sklá-

ý 

e 
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Prodat dnes zákazníkovi drahé kolo nebo elek-
trokolo také znamená, nabídnout mu k němu 

i kvalitní zámek pro jeho zabezpečení. Ať už jde 
o jednoduché spirálové provedení na vyjížďku či 
bytelný skládací zámek do města, v sortimentu fi r-
my Zookee lze najít širokou kolekci zámků reno-
mované holandské značky AXA. Právě AXA patří 
k vyhlášeným výrobcům zámků jak pro domy, by-
ty a stavebnictví obecně, tak pro cyklistiku. 

Cyklistická odnož AXA Bike Security je ne-
rozlučně spjata s cyklistickou kulturou. Již více 

než 115 let vynakládá společ-
nost veškeré úsilí na optimální 
ochranu cyklisty a kola, takže 
jako skutečný fanoušek cyklis-
tiky AXA Bike Security přesně 
ví, co cyklisté potřebují, aby 
se bezpečně a s jistotou vydali 
na cestu. AXA totiž při vývoji 
svých produktů spolupracuje 
i s policií, zkoumá různé způ-
soby, jakým byla kola odcize-
na, nebo jak proběhla vloupá-
ní do objektů, a tomu se pak 
přizpůsobuje. Díky vlastním 
výrobním zařízením v Evro-
pě dokáže AXA vždy zaručit konstantní vysokou 
kvalitu. 

Zookee nabízí cyklistické zámky v provede-
ních, která odpovídají nárokům uživatele na za-
bezpečení kola. Celý sortiment je rozdělený podle 
provedení zámků a jejich tvaru. Skládací zámky 
AXA Foldable zasahují dle typu do bezpečnostních 
kategorií 7 – 11 z celkové patnáctistupňové škály. 
Model Foldable je z dlouhých tvrzených ocelových 
kloubně spojených článků s průměrem až 10 mm 
potažených neoprenem. Zámek má délku jeden 

metr a hlavice pro klíč je chráněná 
proti vniknutí nečistot. Jednotli-
vé modely sice spojuje shodná 
délka, ale tloušťka článků 6, 8 
nebo 10 mm rozlišuje mezi 
stupni ochrany proti pře-
konání. Díky barevným 
kombinacím neoprenové-
ho potahu je zámek také 
stylovým doplňkem a na-
víc jej lze velice prakticky 
převážet ve speciálním dr-
žáku, instalovaném na rámu 
do závitů pro košík. 

Do kategorie skládacích 
patří i netradičně pojatý mo-
del Toucan, jejž tvoří čtveřice 
(šestice) ocelových ramen, spo-
jených čepy. Stupeň zabezpečení 
devět a vzhledem k hodně neobvyk-
lému designu ve složeném provedení je 
tenhle kousek ideální pro městská kola 
a nejlépe stylové festky. Zámek se otevírá 
po rozevření hlavního kloubu s integrovanou 

vložkou pro klíč, ramena jsou potažená plastem 
kvůli ochraně laku kola a pro převoz na rámu 
slouží stylový plastový držák, kam se zámek jed-
noduše nasune. 

Klasikou je Newton, což je zámek z plochých 
ocelových plátů nabízející stupeň zabezpečení 
osm. Má celkovou délku 90 cm a každý z plátů je 
potažený plastem kvůli ochraně laku. Samozřej-
mostí je odemykání klíčem, ochrana vložky proti 
nečistotám a držák na rám kola, kam se připevní 
pásky.

Mimo skládacích zámků jsou tu 
i řetězové modely Rigid Chain, 

které tvoří články s průměrem 
3,5 mm chráněné polyestero-

vým obalem. Délka 120 cm 
vystačí bohatě i pro dvě 
kola a díky symetrickým 
klíčům lze hlavici poho-
dlně odemknout v jaké-
koliv poloze. Tento ce-
nově dostupný model je 
oblíbený díky barevným 

provedením obalu a nabíd-
ne třetí stupeň zabezpečení. 

Kdo nemá rád hlavici na klíč, 
může zvolit stejné provedení 

s kódovým zajištěním. Masiv-
nější řetězový zámek je Newton 

NT 110 s délkou 110 cm, člán-
ky průměru 5,5 mm a stupněm 

zabezpečení 7. Tenhle kousek má 
hlavici s jednoduchým nacvakávacím 

mechanismem, takže pro zajištění stačí 
oba díly do sebe zacvaknout. Samozřej-

mě, že AXA vyrábí i řadu silnějších řetězových 
zámků určených pro motocykly, ale to je už jiná 
hmotnostní kategorie.

Nechybí populární U zámky neboli podkovy, 
které jsou v provedení Newton UL či Pro samo-
statně a mají délku až 230 mm s průměrem drátu 
až 17 mm, což je řadí na patnáctý bezpečnostní 
stupeň. Verze Mini je pak kratší, zato ale doplněná 
lankem s dvojicí ok, takže lze kombinovat uzam-
čení rámu podkovou a kol lankem.

Kabelové zámky reprezentuje Spirálový New-

ton se zajištěním buď na klíč, nebo číselný kód. 
Plastem potažené ocelové lanko má průměr 
10 mm a délku 150 cm, takže je ideální na vyjížď-
ku pro zamčení více kol dohromady. Pro ty, kdo 
nehledí až tak na míru zabezpečení, je zde spirála 
Rigid nebo Zipp s držákem na sedlovku a 8mm 
průměrem drátu. Aktuálně v kurzu jsou lehké lan-
kové zámky, které se kromě kola hodí i pro zajiš-
tění lyží či snowboardu při pobytu v bufetu pod 
sjezdovkou. Kódový AXA Roll s 1,6mm lankem 
se pohodlně vejde do kapsy a odradí nenechavce. 

AXA má paletu zámků mnohem širší, ale nejsou 
to jen zámky, protože od března bude v nabídce 
dovozce, fi rmy Zookee, také kolekce cyklistických 
světel tohoto výrobce. Jde o modely na baterie, 
s integrovaným akumulátorem, přední i zadní 
svítilny, zkrátka kompletní cyklistické osvětlení 
renomovaného původu. AXA navíc u svých světel 
udává kromě hodnot LUX, tedy množství světla 
dopadajícího na plochu 1 m², také na jakou vzdá-
lenost je světlo vidět. Tedy vše pro to, aby si uživa-
tel vybral pro sebe to nejvhodnější světlo. Přestože 
předobjednávky na osvětlení už proběhly, nebude 
díky evropským skladům problém zboží dobírat či 
objednat i během sezóny, což platí i pro zámky. 

AXA rovněž patří mezi trojici vybraných doda-
vatelů zabezpečení pro zámky baterií elektrokol. 
Tam je v případě ztráty klíčů či poškození zámku 
nutné obrátit se na dodavatele, potažmo dovoz-
ce dané značky zámku. Pro elektrokola vybavená 
zámkem AXA bude i tuto službu poskytovat fi rma 
Zookee. Mít tedy v obchodě pro zabezpečení kola 
a vlastně i jezdce sortiment od jediné značky, tak 
s AXOU není problém.

AXA – bezpečnost především

Kontakt: www.zookee.cz

Individualizace s Amuletem
Stále větší počet náročných uživatelů hledá 

u svého nového stroje nejen špičkový jízdní 
projev, ale také konstrukční a designovou nekon-
venčnost. Trend nejít s davem o sobě dává vědět 

i ve světě bikingu, a česká značka Amulet v této 
souvislosti nabídne nejen svou početnou sériovou 
kolekci jízdních kol. Vedle ní může zákazník volit 
některý z duralových či karbonových rámů, ať už 
s logem Amulet, či Amulet Big Jose! na spodní 
trubce, a fi nální osazení přizpůsobit svému vku-
su či fi nančním možnostem. Nabídka rámových 
setů Amulet je v mnoha směrech výjimečná - 
skvělými geometriemi, použitými konstrukčními 
prvky, rozsahem velikostí či dostupnými cenami.

Amulet je jednou z mála značek, nabízejících 
i ve střední třídě zcela svébytné prvky konstrukce 
a především své vlastní geometrie, jež si již odnes-
ly řadu skvělých hodnocení z mnoha praktických 
testů odborných periodik. Zdaleka se nejedná 
pouze o úpravu poměru délek předního rámo-
vého trojúhelníku a zadní stavby, ale také o úhly 
a především o množství ryze praktických detailů. 
Máme-li být konkrétní, tak se nedávno inovo-
vaná geometrie s označením QCG3 vyznačuje 
výrazně zkrácenou zadní stavbou, naopak pro-
dlouženým předním trojúhelníkem a především 

hlavovým úhlem optimalizovaným pro ideální 
kombinaci ovladatelnosti a jízdní stability. V pra-
xi proto geometrie nadchne závodníka i spor-
tovního jezdce, současně bude přátelská i pro 

začínajícího bikera. V náročných sjezdech 
nabídne potřebnou porci jisto-
ty, prudká stoupání zvládne bez 
tendencí k nežádoucímu zvedání 
předního kola a točité pasáže vykouz-

lí jezdci úsměv na tváři. S Amuletem bude jízda 
skutečně zábavná!

Konstruktéři udělali naprosté maximum také 
pro rychlost a ideální přenos energie. Minimali-
zována byla hmotnost rámů a profi ly třikrát 
zeslabovaných trubek ze slitiny 6061 

nové řady Core zajistí vysokou torzní tuhost při 
silové jízdě či při naklopení do zatáčky. V tom-
to směru patří rámy Amulet k tomu nejlepšímu 
a konstrukce šla od samých počátků své evoluce 
hlavně cestou funkce. Mohutný průřez spodní 

trubky s charakteristickým předním průhybem 
je doplněn o kónickou hlavu s nepostradatelnou 
spodní výztuhou, stejně tak celá zadní stavba pre-
feruje boční tuhost. Zadní brzdový třmen umís-

těný nad levou řetězovou vzpěrou zlepšuje brzdný 
účinek a současně je zde celý mechanismus lépe 
chráněn v případě pádu. Maximální praktičnost 
čiší ze závitového středového pouzdra či z jedno-
dílného vedení bovdenů, předcházejícího vnik-

nutí nečistot k lankům. Charakteristickým prv-
kem jsou také asymetrické zadní patky, u nichž 
můžeme vybírat mezi standardní „QR“ variantou 
anebo rozšířeným provedením s 12mm osou, pro 
stále populárnější standard 27,5+ s rozšířenou 
zadní stavbou.

Máme-li nabídku rámů Amulet shrnout, tak 
si zde stoprocentně vybere vyznavač obou nejpo-
užívanějších průměrů kol, tedy 29“ i 27,5“. Veli-
kostní rozsah rámů 15“, 17“, 19“, 21“ a 23“ po-
kryje rozmezí výšky postavy od nějakých 150 cm 
až po dva metry. Současně nepřijdou zkrátka ani 
juniorští jezdci, pro něž Amulet nabízí třeba uni-
kátní celokarbonový rámový set Youngster Elite, 
u nějž není problém postavit závodní 26“ dětský 
bike s hmotností kolem osmi kilogramů. Ale to 
již odbíháme od nejprodávanější střední třídy. 
Pakliže se vrátíme zpět k samostatným duralo-
vým rámovým setům Amulet a Amulet Big Jose!, 
tak ty charakterizuje příznivá cenovka 4490 ko-
run a vybírat můžeme z celé řady barevných vari-
ant. K nejtypičtějším patří výrazně zelený odstín 
modelu Big Jose!, případně podobně nepřehléd-
nutelná oranžová, či naopak elegantní černá s ná-
zvem „Night Cat“. Rámové sety zahrnují sedlo-

vou objímku, patku i hlavové složení, čímž 
je výrazně usnadněna následná stavba 

kola. Alternativou jsou i zadní patky na pevnou 
osu 12 mm + osu X12.

Více informací k rámovým setům i standard-
ní kolekci Amulet naleznete na www.amulet.cz.



EQUIPMENT

SERVICE

SIZE

¬ vysokotlaká hliníková dílenská pumpa
¬ hliníkové tělo s plastovou spodní částí
¬ duální hlavice pro všechny typy ventilků 
¬ max. tlak 160 psi / 11 bar
¬ integrovaný analogový manometr s kontrolní 

střelkou
¬ ergonomická rukojeť
¬ průměr pístu 42 mm
 
 599 Kč

Air Strike

160 psi
11 bar

¬ jednopístová hliníková pumpička 
s výsuvnou hlavicí

¬ hliníkové tělo
¬ hlavice pro všechny druhy ventilků 
¬ 150 mm dlouhá výsuvná hadička
¬ max. tlak 100 psi / 7 bar
¬ včetně držáku pod košík 
 
 499 Kč

Giraff e
¬ CNC hliníkové tělo 
¬ teleskopický píst 
¬ hlavice na FV a DV ventilek - Road Bike Only 
¬ max. tlak 120 psi / 8 bar 
¬ včetně držáku pod košík s pojistkou proti ztrátě 
¬ hmotnost včetně držáku jen 105 g 
 
 659 Kč

Glock

MINI

¬ imbus 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm 
¬ šroubovák + / - torx T25
¬ nýtovač řetězu
¬ kvalitní CrV ocel / guma
 
 299 Kč

Multiklíč 
Helper 11

¬ imbus 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm 
¬ šroubovák + / - Torx T25
¬ kvalitní CrV ocel
¬ pouze 99 g
 
 199 Kč

Multiklíč 
Shot

¬ ergonomický design
¬ snadno použitelná
 
 349 Kč

Čistička řetězu 
Washvolver

¬ profesionální nýtovač
¬ ergonomická rukojeť
¬ nastavitelný doraz
¬ vyměnitelný čep
¬ pro řetězy 1 – 11 rychlostí

 299 Kč

Nýtovač řetězu 
Mighty 111

PROFI

¬ 1 x Cree XM-L LED (1000 Lm)
¬ 6 režimů svícení 
¬ výdrž až 8 h
¬ vestavěná nabíjecí baterie
¬ odolná proti stříkající vodě (IP44)
 
 599 Kč

Marvel 
Přední LED svítilna

¬ 2 x supersvítivá 0,5 W LED
¬ 3 režimy
¬ výdrž až 100 h
¬ odolná proti stříkající vodě
 
 179 Kč

Lightsaber
Zadní LED blikačka

¬ 3 x supersvítivá LED
¬ 2 režimy (blikání, svícení)
¬ výdrž 65 h (blikání), 40 h (svícení)
¬ odolná proti stříkající vodě

 199 Kč

Futuro
Sada LED blikaček

bplumen.cz/spectro

VÝBĚR Z NOVINEK


