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www.head-bike.com

BikeRibbon
BikeRibbon je italská rodinná fi rma vyrábě-

jící omotávky na silniční kola již od roku 1975. 
Dlouholeté zkušenosti, znalosti a vášeň pro cyk-
listiku přinášejí inovativní italské výrobky, které 
posouvají úroveň de-
signu, hmotnosti a bez-
pečnosti. BikeRibbon, 
jako první, přišel s kon-
ceptem tenčích okrajů oproti středu omotávky, 
což umožňuje přemotávání. V nabídce jsou omo-
távky s  různým druhem povrchů se základem 
v materiálu E.V.A. a dalšími příměsmi jako ko-
rek, silikon nebo latex. Výsledkem je například 
příjemně lepivá Grip Evo či Grade Plus, refl exní 
Refl ective, korková Cork Plus,  semišová Drops, 
drsnější Spugna nebo chlupatá Loop. Dovozcem 
do České republiky je společnost Schind ler.

www.schindler.cz

Force Lynx
Nový model přilby 

FORCE LYNX. Velmi 
lehká přilba s hmotnos-
tí pouhých 202 g skvěle 
padne na  každou hlavu 
– také díky polstrování 
pod bradou a nastavovacímu 
kolečku vzadu. Přilba je velmi 
vzdušná – celkem 19 větracích otvorů! Na výběr 
je celkem 7 barevných kombinací a každá přilba 
nese refl exní prvky pro větší bezpečnost.

Více informací naleznete na  www.kckcyklo-
sport.cz

CYKLOŠVEC do nové sezony 
s vlnou slev

Jihočeský velkoobchod CYKLOŠVEC vstu-
puje do jarní sezony vlnou slev mnoha položek ze 
svého širokého portfolia. Na poli elektrokol jsou 

výrazné slevy u  značky TOTEM, zejména pak 
u  modelů EAGLE Bafang a  pánského modelu 
MONTANA. Německé značky STEVENS se tý-
ká snížení cen zejména skladových modelů 2018. 
Slevy neminuly ani španělskou značku CATLI-
KE, s širokou nabídkou modelů a barevných pro-
vedení. Pochopitelně jsou s počátkem nové sezo-
ny naskladňovány nové modely kol i  elektrokol 
STEVENS, vidlice a tlumiče FOX a Marzocchi, 
komponenty Deda Elementi a další.

Více slev a novinek naleznete na www.cyklo-
svec.cz

Lezyne TORQUE DRIVE 
Stylový momen-

tový klíč. Obráběná 
hliníková konstrukce 
s odnímatelnou ruko-
jetí a  integrovaným 
magnetem pro ulože-
ní nástrojových bitů. 
Kapacita točivého momentu 2Nm - 10Nm. Za-
hrnuje pouzdro. Cena 1390 Kč.

Distribuce www.levelsportkoncept.cz

Enervit Recovery Drink: 
Regenerace, kterou cítíte

Nový název, osvědčená 
pomoc při regeneraci. Le-
gendární Enervit R2 Sport se 
přejmenoval na  Enervit Re-
covery Drink, aby zdůraznil 
svůj hlavní přínos všem vytr-
valcům. Ten spočívá v urych-
lení procesů obnovy sil orga-
nizmu po závodě či tréninku. 
Mezi vytrvalci velmi oblíbený 
regenerační nápoj od Enervitu nabízí rychlé do-
plnění vyčerpaných zásob energie pomocí velké-
ho množství různých druhů sacharidů (dextróza, 
sacharóza a maltodextriny), postará se o obnovu 
svalových vláken díky aminokyselinám (L-gluta-
min, BCAA) a dodá tělu také vypocené minerál-
ní látky (sodík, draslík, hořčík) a vitaminy. Tohle 
je legenda, která funguje!

www.vitar.cz

Kvalitní boty na kolo 
od Shimana

Vstupte do světa SPD 
v  obuvi SHIMANO 
s  produktem SH-ME100. 
Tento model je vhodný 
především pro začínají-
cí či nenáročné cyklisty, 
kteří touží po  kvalitní 
obuvi se systémem SPD. Mo-
del ME100 je vyroben na stejné plat-
formě jako velice populární model ME3 a upíná 
se pomocí dvou pásků na suchý zip. Pro větší bez-
pečnost jsou na  obuvi umístěny refl exní prvky. 
Obuv se vyrábí ve dvou barevných kombinacích, 
černé a  žluté. Ať už jste ve  volbě barev konzer-
vativní, či jste rádi středem pozornosti, model 
ME100 je tou správnou volbou, která vás roz-
hodně nezklame.

Více informací na  www.paul-lange.cz nebo 
na dominik.malina@paul-lange.cz

M

Fidlock
Německý výrobce mag-

neticko-mechanických 
uchycení FIDLOCK 
přichystal pro své zákaz-
níky spoustu novinek, 
které by neměly chybět 
na žádné prodejně s cyklis-
tickým zbožím. Nově v na-
bídce naleznete také univer-
zální držák na  lahev, vhodný 
pro použití na elektrokola.

Více na www.bikeaction.cz

BikeworkX CHAIN STAR 
MAX WAX

Nové revoluční mazivo na  bázi 
vosku a  vody. Maximálně přilnavé 
a biologicky odbouratelné. Vhodné 
i pro e-biky. Cena 239 Kč.

Distribuce www.levelsportkon-
cept.cz

Spirit – elektrokola pro každého
Spirit - elek-

trokola pro kaž-
dého. Svět, ve 
kterém žijeme, 
můžeme nazvat 
bitevním po-
lem technologií. 
Inovace a novin-
ky se tak nevyhýbají ani cyklistice. A tak i na kole 
dnes můžeme jezdit téměř bez vynaložení jakékoli 
námahy, za což vděčíme elektrokolům. Spirit má 
v nabídce modely od městských až po sportovní 
typy elektrokol. Jste-li omezeni prostorem, určitě 
se vám bude líbit varianta skládacího elektrokola. 
A pokud vám dvě kola nestačí, i pro vás máme 
řešení. A tím je elektrotříkolka.

www.spiritbike.cz

Novinka od BBB - Matchbox 
BBB pro letošní rok mimo jiné přináší na trh 

nové boxy s  nářadím. Matchbox 
BTL-145 ve  třech různých 
verzích: Basic, Air a  Chain. 
Nářadí je uloženo ve vyso-
ce kvalitním hliníkovém 
pouzdře v  kombinaci 
s kompozitem. Základ-
ní Basic verze je 10funkč-
ní: Imbusové klíče (2, 3, 4, 5, 
6 a 8 mm), Torx klíče (T25 a T30), 
plochý a Philips šroubovák a úložiště pro spojku 
na  řetěz (BCH-08/BCH-12S). Verze Air navíc 
obsahuje CO2 Infl ator a verze Chain zase nýto-
vač řetězu. Každý za MOC cenu 699 Kč.

Více na www.jmctrading.cz. (Na obrázku ver-
ze Air.)
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Pells Aeron – hliníková silnička 
s ambicemi karbonových žiletek

Chtěli jsme vytvořit dostupné silniční kolo, 
na  kterém se budete cítit jako na  karbonovém 
speciálu. A  povedlo se. Aeron konstrukčně vy-
chází z  nejostřejších závodních biků, u  kterých 

jsme světu představili unikátní systém odpruže-
ní zadní stavby Pells Medium Tail. Zkušenosti 
z  vývoje jsme přenesli na  silnici, a  je tu lehký, 
rychlý a ke  všemu pohodlný Aeron. Kompletní 
sada 105, kola Mavic Aksium a hmotnost 8,6 kg. 
MOC 28 990,- Kč.

Více na www.pells.cz

KRYPTONITE Zámek Evolution 
LITE Mini-6

Americká značka do  svého 
portfolia zahrnula podkovu 
z  tvrzené oceli v  šířce 11 mm, 
kterou odlehčila na  nižší váhu 
pro jednodušší transport, aniž 
by ztratila své zabezpečovací 
vlastnosti. Díky systému Tran-
sit Flex Frame-U je možné 
připevnit zámek k  rámu 
kola a  jednoduše jej vozit 
a  používat kdykoli je potřeba.  Pryžový povrch 
zámku nezanechá na  rámu škrábance, a  tak je 
i  zámek lépe ochráněn proti extrémním vlivům 
počasí. K zámku obdrží zákazník 3 klíče včetně 
jednoho s  LED diodou pro přisvícení. Úroveň 
zabezpečení je hodnocena na škále 7 z 10 a spadá 
do nabídky ochrany proti krádeži tzv. ATPO. Jde 
o  program, který umožňuje zákazníkovi dostat 
zpět určitou peněžní částku v případě ukradení 
kola, kvůli otevření nebo zlomení zámku silou. 
Nejedná se o pojištění kola u pojišťovny. Nabíd-
ku spravuje fi rma Kryptonite.

www.schindler.cz
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Novinky Chaoyang a HQBC
V  průběhu února a  března naskladňujeme 

nové pláště od fi rmy Chaoyang, kdy nabídneme 
našim zákazníkům nejen 
základní řadu plášťů, ale 
také některé modely z řady 
Premium Line se 60 – 120 
TPI za velmi příznivé ceny. 
Půjde nejen o pláště 26" – 
29", ale také pro krosová 
kola a  stále populárnější 
Gravel a elektrokola s pro-
tiprůrazem. Dále nasklad-
níme nové modely přileb 
HQBC, které začínají cenově už na 299,- s DPH.

www.pazak.eu

Corima 2019
Francouzský výrob-

ce kol Corima pro 
rok 2019 přichází 
s  přepracovanou 
produkcí kol – no-
vě široká nabídka 
výpletů, loukotí 
a disků ve verzi DX 
(DISC brzdy), a  ta-
ké možnost ořechu pro 
SRAM DXR. Novinkou 
jsou také pískované brzdné plochy u kol s ráfko-
vou brzdou.

Více informací na 603 984 925 nebo info@
airoo.cz.

Jsme cyklistický velkoobchod, fungující na českém 
a slovenském trhu již od roku 1991. V našem portfoliu 

naleznete mnoho zajímavých značek jízdních kol, 
komponentů a cyklo doplňků.

Zákazník je u nás na prvním místě, velmi si zakládáme 
na rychlém jednání, zboží zasíláme obratem, 

naprostou většinu zboží máme ihned skladem!
Více informací naleznete na

www.cyklohelios.cz,
kde se můžete zaregistrovat a ihned nakupovat 

za velkoobchodní ceny!

CYKLO

Kontakt:
Robert Bičík – sdružení CykloHELIOS

Velkoobchod
Havlíčkova 62

295 01 Mnichovo Hradiště
Telefon: 326 77 11 77

E-mail: info@cyklohelios.cz

BP Lumen – nejen elektrokola!
Úpická společnost BP Lumen zastřešuje ne-

přeberné množství cyklistických značek. 
Z  těch nejznámějších jmenujme jízdní kola 
a elektrokola Apache a Sense, odpružené vidlice, 
tlumiče a komponenty SR Suntour, italské tretry 
Crono, pláště DSI nebo cyklotrenažery Kinetic. 
Celé portfolio je však daleko širší, neboť BP Lu-

men velkoobchodně zastupuje 
třeba i  německou Sigmu, dále je 
dovozcem cyklokosmetiky Dirtwash, řady maziv 
TF2, populárních gripů ODI nebo třeba navi-
gací Teasi. Hned na úvod tedy značek více než 
dost. My se ale na následujících řádcích zaměří-
me na to nejdůležitější z hlediska aktuálních ne-

bo teprve připravovaných novinek – vyzpovídali 
jsme člověka nejpovolanějšího, a sice výkonného 
ředitele BP Lumen, Lukáše Bártu.

Lukáši, na jaké nejzásadnější novinky se 
mohou zákazníci těšit u elektrokol značek 
Apache a Sense?

Rozšířili jsme nabídku celoodpruže-
ných elektrokol Apache s pohonem Bosch 
a  pluskovými koly. V  nabídce máme ta-
ké několik nových modelů Bosch s plnou 
nebo semi-integrovanou baterií. Zahájili 
jsme exkluzivní spolupráci s českou fi rmou 
Comp Drives a  celá jedna řada horských 
a  krosových elektrokol bude osazena jejich no-
vým motorem Comp C18, který je výsledkem 
česko-japonské spolupráce. Pohon nabízí para-
metry podobné jako motory nejrenomovanějších 

výrobců. Tato elektrokola mají i  velmi kvalitní 
osazení, takže za  cenu pod 55 tisíc korun zá-
kazník dostane opravdu odpovídající hodnotu. 
Na Compu jsme postavili také trailový hardtail 
s  kombinací kol 29" a  27,5"plus, který zatím 
vzbuzuje největší zájem ze všech našich novinek. 
Komerčně největší úspěch očekáváme od  nové 
řady MX-I, s prověřeným motorem Bafang Max-
Drive a  integrovanou baterií s kapacitou 16 Ah 
(576 Wh). To celé za  cenu pod 46 tisíc korun. 
Navíc myslím, že se jedná o designově nejpove-
denější provedení integrace baterie v  této třídě. 
Dále pokračujeme ve výrobě téměř všech mode-

lů, které jsme nabízeli v roce 2018, což je první 
krok k tomu, že už dále nebudeme měnit celou 
kolekci pro každou sezónu, ale pouze přidávat 
několik novinek. To samé platí pro značku Sense, 
kde se letos budeme soustředit na propagaci stře-
dových motorů DOT s tím, že zásadní novinky 
přineseme v druhé půlce roku.

A co klasická jízdní kola?
Nutno přiznat, že díky elektrokolům a  vel-

kému množství práce s nimi spojené byla běžná 
kola v posledních letech v pozadí našeho zájmu. 
S  tím nejsme spokojeni a chceme se brzy vrátit 
i se silnou nabídkou jízdních kol. Prvním krůč-
kem bude letošní rok, kdy si začneme kola mon-

tovat sami v Úpici. Díky tomu jsme schopni 
odběratelům nabídnout lepší ceny a  vyšší 

marže.

Jakým směrem se budou obě hlavní 
značky ubírat v následujících letech?

Naším cílem je od sebe obě značky ví-
ce odlišit. Apache chceme profi lovat jako 
značku kol střední třídy s významnou na-

bídkou elektrokol, a to především pro sport 
a turistiku. Sense zůstane ryze elektrokolová 

značka zaměřená na turistiku a městskou cyk-
listiku. I nadále budeme následovat trendy, jako 
je integrace baterií a  navyšování jejich kapacity 
nebo širší použití středových motorů. Celkem 
úzce dnes spolupracujeme s Comp Drives na vý-
voji a od této spolupráce si do budoucna hodně 
slibujeme. Sami se intenzivně zabýváme baterie-
mi a chceme přijít s nějakými zajímavými řešení-
mi. Naším dlouhodobým cílem je postupně sni-
žovat závislost na dodavatelích z Číny, a naopak 
zvyšovat podíl komponentů vyráběných u  nás 
nebo alespoň v Evropě.

Nabízíte nadále elektro-sady pro úpravu 
standardních kol na elektrokola?

Elektrosady jsou u nás oblíbené, protože Če-
ši jsou národ kutilů a šetřílků. Pokud má někdo 
slušné kolo a chce z něj udělat elektrokolo, s naší 
sadou se mu to podaří za necelých 16 tisíc. Sady 
nabízíme prostřednictvím jednoduchého konfi -
gurátoru, kde si zákazník nebo prodejce vybere 
typ motoru, baterie a příslušenství a my mu sadu 
poskládáme přesně na míru jeho kola. 

Hledáte ještě nové prodejce v některých kon-
krétních regionech?

V současné době máme v Čechách a na Slo-
vensku asi 200 Apache partnerů a  s  hustotou 
prodejní sítě jsme spokojeni. Určitě je ještě pár 

míst, kde bychom mohli nové dealerství ote-
vřít, ale spíš než aktivní akvizici nových 

partnerů se snažíme pečovat o  ty stá-
vající. Pokud se někdo nový ozve, tak 
nejdříve zhodnotíme, jestli je vhod-
né v daném místě zahájit spolupráci 
– pokud tam už máme spolehlivého 
Apache partnera, můžeme nabíd-

nout značku Sense, u  které žádnou 
exkluzivitu nikomu nenabízíme. 

Nyní k testovací kolekci elektrokol Apache 
a Sense.

Od  začátku vytváření prodejní sítě je jed-
nou ze zásadních podmínek, že prodejce musí 
mít na  obchodě alespoň pět našich elektrokol 
a  umožňovat jejich vyzkoušení svým zákazní-
kům, což podporujeme nabídkou testovacích 
elektrokol za  výhodnějších podmínek. Prodejce 
navíc podporujeme v organizování lokálních pre-
zentačních akcí a sami se řady akcí účastníme. 

Kromě kol a elektrokol jste také dovozci 
mnoha značek. Co nového připravujete v tomto 

segmentu vaší činnosti?
Firma BP Lumen byla vždy velkoobchodem 

s velo díly a doplňky, tak jsme před 28 lety začí-
nali. U značek, které na našem trhu zastupujeme, 
se snažíme průběžně udržovat nabídku aktuální. 

Zároveň nabízíme široký sortiment dílů a doplň-
ků dalších tuzemských a  zahraničních výrobců 
se snahou nabídnout vše potřebné pro obchod 
a servis pod jednou střechou.

Je zřejmé, že práce máte více než dost. Jak 
zvládáte velkoobchod, výrobu kol a celkově růst 
vaší fi rmy?

Musím upřímně říct, že je to v  posledních 

týdnech a  měsících dost náročné. Za  dva roky 
jsme se změnili z obchodní fi rmy o třiceti lidech 
na střední podnik s více než 120 spolupracovní-
ky. Letošní rok je pro nás rokem stabilizace a po-
tvrzením toho, že jdeme správným směrem. 

Děkuji za rozhovor.
(red)
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Lom Trading 
Pro jarní sezonu 2019 

přinášíme nové designy 
italské značky obleče-
ní ROSTI. Exkluzívní, 
nevšední dresy a  kraťasy 
jsou navrženy a  komplet-
ně vyrobeny v Itálii z těch 
nejkvalitnějších materiálů. 
Rosti vybavuje mimo jiné i profi  týmy AG2R LA 
MONDIALE e ANDRONI GIOCATTOLI.

www.lomtrading.cz

CykloHELIOS – váš partnerský 
velkoobchod

Velkoobchod Cyklo-
HELIOS je vaším ob-
chodním partnerem již 
od roku 1991. Z portfolia 
námi nabízených značek 
naleznete nejen naše dlou-
holeté stálice jako MITAS, 
REMERX, SPORT AR-
SENAL, ROCKSHOX, 
R&B či HAMAX, ale 
i  další sortiment produktů jako např. SHIMA-
NO, BBB, TOPEAK, PENCO, PETZL, MRX 
a mnoho dalších, čímž jsme schopni pokrýt širo-
ké požadavky zákazníků. Kromě stále se rozšiřu-
jící nabídky stojí za zmínku i cenové zvýhodnění 
při vyšším jednorázovém odběru vybraných zna-
ček. Garantujeme odeslání objednávky ten samý 
den při jejím přijetí do 12:00 hod.

www.cyklohelios.cz

Dámský cyklistický komplet 
HEAD

Dámský cyklistický kom-
plet HEAD agresivního desig-
nu z vysoce prodyšného rych-
leschnoucího materiálu, který 
zajišťuje maximální odvod potu 
s  uchováním termoregulačních 
vlastnosti. Dres HEAD Lady 
Jersey Team je osazen silikono-
vým páskem, díky kterému se 
dres nevyhrnuje, kapsa dresu 
je vybavená voděodolným sáč-
kem. 

Kraťasy HEAD Lady Jersey 
Team z pružného materiálu jsou 
opatřené elastickým lemem okolo 
stehen a  komfortním polstrováním. Kompletní 
set vám zaručí maximální komfort a pohodlí při 
jízdě. Široký sortiment cyklistického oblečení 
HEAD naleznete na www.head-bike.cz.

ý 

Novinky od Cykloprofi 
CYKLOPROFI novinky pro rok 2019 - po-

kud ještě nemáte tištěný přehled novinek pro rok 
2019 - neváhejte si o něj napsat nebo objednat se 
zbožím na www.cykloprofi .cz.

Jako jedna z hlavních novinek je 
zde představení nových 
zapletených kol VEL-

TEC německého výrobce a  vos-
ků a  maziva na  kola amerického 
výrobce WEND, dále vás jistě 
zaujme rozšířená nabídka sportov-
ní výživy SIS a  BORN, spousta 
nového nářadí a  super vychytávek do vaší dílny 
a mnoho dalšího.

Cyklostar Original
CYKLOSTAR ORIGINAL, klasika v čištění 

kola od  roku 1993  v  podání českého výrobce, 
fi rmy Everstar, připra-
vila na  sezonu 2019 
dvě zásadní novinky. 
Na  základě zkušeností 
ze závodního prostředí, profesionálních uživatelů 
a neustále se zvyšujících požadavků trhu a vývoje 
cyklo materiálu, byly od  základu přepracovány 
a  vyvinuty čističe: nejoblíbenější typ „EXTRA 
CARBON“ a zcela nové řešení pro servisy, profe-
sionály a týmy „PERFROMANCE & SERVIS“. 
Obě řešení se nesou ve znamení výkon – rychlost 
– účinek – šetrnost – aplikace – pěna – bezpeč-
nost – odbouratelnost – ochrana.

www.cyklostar.cz

Tern Vektron Q9
Novinka mezi skládacími elektrokoly od Ter-

nu je postavena s motorem Bosch Active a 400 
Wh baterií. Elektro skládačky od Ternu jsou ne-
jen vybaveny kvalitním motorem Bosch, ale zá-

roveň jsou i výbornými a  funkčními skládacími 
koly jejichž design i  geometrie byla promyšlena 
do  posledního detailu. Kolo lze tedy opravdu 
využívat na  dlouhé a  pohodlné výlety a  přitom 
je možné jich do  kufru běžného kombíku slo-
žit hned několik. Zákazníci tak nemusí řešit jak 
naložit těžké elektrokolo na  nosič, nebo kde 
jej uschovat. Snadno se totiž vejdou i  do  výta-
hu. Ofi ciálním dovozcem do ČR a SR je fi rma 
AZUB BIKE s.r.o. Kola máme skladem a nabízí-
me dobré marže i podmínky.

www.azub.cz 

Arsenal pro vaše kolo
Nabízíme široké spektrum cyklistických bra-

šen a nosičů na všechny typy kol. 
Čtveřice produktových řad Lehká a rekreační 

cykloturistika (LRC), Speciální a náročná cyklo-

turistika (LRC), Ex-
pediční cykloturisti-

ka (X) a  inovovaná řada na bikepacking (W2B) 
pokryje potřeby běžného cykloturisty, rodiny 
na  celodenním výletě, sportovního cyklisty či 
závodníka, sólisty vyrážejícího „na  lehko“, nebo 
naopak cestovatele na několikatýdenní expedici.

Více informací na www.sportarsenal.cz, www.
w2barsenal.cz.
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Když se řekne Shimano, každý si vybaví spo-
lečnost Paul-Lange, která tento koncern 

na našem trhu zastupuje. Jenže ono to není jen 
o přehazovačkách, brzdách, převodnících a o Shi-
manu. Portfolio je totiž daleko širší, jelikož pod 
koncern Shimano spadá řada dalších značek, tak-
že kromě samotných rámů lze z jejich nabídky jak 
kompletně postavit kolo, tak obléknout a vybavit 
cyklistu. Asi nejdůležitější značkou je výrobce 
komponentů PRO, kvůli němuž jsme vyzpovída-
li manažera obchodu fi rmy Paul-Lange, Ing. Ro-
mana Kozáka.

Co, nebo kdo je vlastně PRO? 
PRO je samostatná značka, která již od roku 

1989 vyvíjela a vyráběla svoje vlastní komponen-
ty, a společnost Shimano ji v roce 2008 koupila. 
Nadále tedy probíhá výroba v  jejich vlastních 
prostorách, takže nejde o  nějaký „rebranding“ 
produktů od subdodavatelů pod vlastní značkou 
Shimana. Shimano vyrábí svoje komponenty 
ve svých prostorách a PRO zase dělá svoji práci 
jinde. 

Proč zrovna PRO?
Shimano má svoji ucelenou řadu komponen-

tů, ale logicky chtělo rozšířit nabídku pro kom-
pletní osazení jízdních kol. Značka PRO pak 
byla známá především svým vysokým statusem, 
co se týče zaměření na kvalitu a odolnost jejich 
komponentů, takže to byla ideální volba. Když 
se podíváte na portfolio fi rmy Paul-Lange, tak je 
tam vše od pohonu, brzd, kol, přes obutí (Vre-
destein, Schwalbe), základní odpružení (Spinner) 
až po posed i  řízení (PRO) nebo nářadí (PRO, 
Feedback Sports) a  samozřejmě oblečení, přilby 
a obuv (Shimano, Pearl Izumi, Lazer). S  tímhle 
sortimentem už kompletně vybavíte prodejnu od 
jednoho dodavatele. 

Zaměření na vysokou kvalitu mi přijde jako 
všudypřítomné klišé...

Jedna věc je nízká hmotnost komponentů 
a druhá pak vysoká odolnost a životnost. PRO je 
dlouhodobě známé tím, že dává přednost vysoké 
odolnosti a životnosti pro bezpečnost jezdců před 
honbou za gramy s nějakým hmotnostním omeze-
ním pro jezdce. Vše se dnes testuje podle nějakých 
norem a  ty musí produkty splňovat minimálně 
na sto procent. PRO je známé tím, že své produk-

ty testuje na 160 % těchto norem, pokud nevydrží 
daný limit buď je vůbec neuvede do prodeje, nebo 
stáhne z výroby. Všechno prostě musí odpovídat 
extrémním nárokům na odolnost a bezpečnost, to 
je priorita, ne být nejlehčí na trhu, i když i hodně 
lehké komponenty značka umí. 

Takže na PRO nejsou žádné reklamace?
V podstatě by se to tak dalo říct, ale oni si stojí 

za kvalitou natolik, že třeba vloni stáhli z prodeje 
140mm silniční představce Vibe, protože neob-
stály v  testech na oněch 160 %. Samozřejmě by 
obstály na 100 nebo 120 % a mohly by mít ně-
jaké hmotnostní omezení pro jezdce, ale takhle 
PRO nefunguje. Buďto 160 %, nebo nic.

PRO je hodně vidět i v profi  pelotonu, je to 
hlavně kvůli testování?

Samozřejmě jedna věc je sponzoring a druhá 

pak možnost ověřit si díky profesionálním jezd-
cům správnost daného konstrukčního řešení, 
protože ti mohou vše připomínkovat a  přinést 
řadu zajímavých poznatků. Když něco sedí do-
konale profíkům a  vydrží to jejich zatížení, tak 
to logicky musí vydržet i pod sportovním hobby 
jezdcem. Druhá věc je pak reklama, protože zá-
kazník vidí, co vozí profesionálové, takže má pak 
k dané značce větší důvěru, což samozřejmě při-
náší pozitivní marketingový efekt.

Jaké procento tvoří PRO v sortimentu Paul-
-Lange?

Drtivá většina je samozřejmě 
Shimano, protože tam je to ob-
rovský počet položek, když vez-
meme v potaz počet komponen-
tů a  sad. PRO tak tvoří zhruba 
dvě až tři procenta, což zní jako 
nic, ale samozřejmě nemáme ani 
všechny díly PRO skladem, pro-
tože máme nějaké skladovací pro-
story a ty nejsou nafukovací. Nic-
méně se ale snažíme mít ty hlavní 
komponenty, které jsou v katalo-
gové nabídce a jsou na domácím 
trhu zajímavé, skladem. Jinak 
dodáváme dle poptávky do  de-
seti dnů další díly z  Německa 
a 12krát ročně pak objednáváme 
větší množství dílů na sklad, kde 

doplňujeme zásoby. 

Cenová politika a marže jsou shodné s díly 
Shimano?

U dílů PRO jsme vloni spustili PRO Premium 
Dealer koncept, abychom zvýhodnili ty obchod-
níky, kteří se chtějí této značce věnovat, nejdříve 
to bylo zaměřené na PRO sedla. Takže měli zvý-
hodněné ceny na balíček sedel, pak to bylo stej-
né na komponenty. Jelikož bychom chtěli našim 
zákazníkům vyjít vstříc, tak jsme to nelimitovali 
nějakým velkým množstvím nebo objemem. 

Podmínkou byla stěna rozměru 2×1 metr, nabíze-
jící pouze produkty značky PRO, ovšem s volnou 
rukou ve  skladbě sortimentu, abychom někoho 
nelimitovali. Obchodníci totiž sami vědí, co se 
jim prodává, takže někdo zvolil více sedla a díly, 
další zase drobné díly a nářadí. V tomhle směru 
nechceme někoho omezovat 
a nařizovat mu objem daného 
sortimentu, ať už počtem kusů 
nebo celkovou cenou. V tomto 
případě chceme, aby byly da-
né komponenty vidět, dostat 
je před koncového zákazníka, 
proto má obchodník trochu 
volnější ruku.

Co se týče Shimana, na-
ši zákazníci mají různé slevy 
z VOC dle odběrů, takže tato 
sleva se pak samozřejmě zapo-
čítává i na díly PRO, ale ještě 
je tam možné získat další slevu na tyto díly, po-
kud se obchodník rozhodne věnovat jim právě 
ten zmíněný prostor a větší zaměření.

Co je nejprodávanější z dílů PRO?
Jednoznačně je to druhá nejvyšší biková řa-

da Koryak, kterou bych přirovnal k úrovni SLX 
nebo XT a  zahrnuje jak díly kokpitu, tak třeba 
nově pestrou zdvihovou paletu teleskopických 
sedlovek za velice příznivé ceny. Hodně zajímavá 

z hlediska prodejů na počet kusů je řada LT, což 
jsou cenově dostupnější komponenty jak bikové, 
tak silniční, v podstatě se to liší jen v řídítkách. 
Ta je u zákazníků hodně oblíbená. U silničních 
komponentů je nejprodávanější řada PLT, což je 
střední třída komponentů. 

Pomohl dílům PRO přístup k technologiím 
Di2?

Samozřejmě to byla výhoda, mít k  dispozici 
informace o technologiích elektronického řazení, 
takže to znamenalo určitý náskok. Vstupy pro 
kabely řazení do  řídítek či představců PRO tak 
mohli designéři navrhnout předem, aniž by mu-
seli čekat na to, až se sada dostane na trh. Když 
máte informace z první ruky, máte náskok a mů-
žete všechno vyvíjet souběžně, navíc s tím, že to 
testují profi  jezdci společně a fi nální produkt je 
pak lépe sladěný. 

Konkurence přinesla elektronicky ovládanou 
sedlovku, co na to PRO?

Myslím si, že dálkově elektronicky ovládaná 
teleskopická sedlovka je už trochu technologický 
výstřelek, ale samozřejmě ukáže čas, co se prosadí 
ve  větším měřítku. My jsme zaznamenali velký 
nárůst prodejů teleskopických sedlovek PRO 
Koryak v posledních dvou letech, kdy se jednak 
tyto komponenty těší větší oblibě, ale také díky 
spolupráci se značkou RB. Ta montuje sedlovky 

PRO na svá kola a navíc je aktuálně v nabídce 
větší počet zdvihových variant, a to až do zdvi-
hu 170 mm, nebo vnitřní či vnější ovládání. 

Samozřejmě se zatím bavíme o stovkách, ne ti-
sících prodaných kusů ročně, což je ale vzhle-
dem k  tomu, že značka začala nabízet tento 
komponent teprve nedávno a měly dosud jen 
jeden zdvih, velice slušný vývoj.

Co kromě výše zmíněného by mělo zákazníka 
přimět koupit si díl PRO?

Zaměření na  odolnost je prioritou, přesto-
že to značka nějak okatě nedává v  marketingu 
najevo, je to hlavním bonusem. Oni svým pro-
duktům věří natolik, že od  letošního roku na-

bízejí na představce, řídítka a  sedlovky doživot-
ní záruku, což je dost silný prodejní argument. 
Chtějí prostě podpořit důvěru zákazníků ve  své 
produkty, takže si zákazník po  zakoupení pro-
dukt zaregistruje a získává tuto záruku. Tohle si 
každá značka určitě nedovolí. Další věc je třeba 
možnost 30denního vrácení peněz při zakoupení 
sedla PRO, v případě nespokojenosti zákazníka. 
Za tu dobu, co tohle funguje, se nám vrátilo pou-
ze jedno sedlo, což také o něčem svědčí. 

Pro ale nejsou jen sedla, sedlovky či kokpit, 
můžeme si trochu představit kolekci? 

Sortiment je trochu pestřejší, ale v otázce zmí-
něné jsou stěžejní produkty. Biková řídítka mají 
nejlepší modely Th arsis v  karbonovém prove-
dení se vstupy pro Di2 kabeláž, následuje jejich 
hliníková verze a  pak oblíbený rovný hliníkový 
model Koryak, levnější FRS a nejdostupnější LT. 
V představcích rovněž vede Th arsis s modely pro 
XC, Trail či sjezd, dostupnější Koryak pak má 
klasickou nebo Di2 verzi a nechybí nejdostupněj-
ší FRS pro sjezdové či standardní biky. V sedlov-
kách je to u klasiky karbonová Th arsis, následně 
její hliníkové provedení a hliníková Koryak, FRS 
či LT. Všechny se zámkem na  centrální šroub 
z  boku. Teleskopické sedlovky Koryak Dropper 
mají kromě základní verze se 120mm zdvihem 
i 150 nebo 170mm variantu, kde 150mm model 
má vnitřní i vnější ovládání. Novinkou je model 
se 70 mm zdvihu, určený pro gravel kola, vyrábě-
ný v průměru 27,2 mm. 

Co se týče sedel, na stránkách www.pro-bike-
gear.com funguje „Saddle Selector“, tedy jakýsi 
průvodce výběrem sedel, jenž by měl usnadnit 
zájemcům orientaci při výběru. Podle rozdělení 

dle jízdních stylů, ohebnosti jezdce, tedy fl e-
xibility páteře, nabídne odpovídající variantu. 
Modely Griff on, Volture, Turnix či Th arsis jsou 
každý vhodný na různý styl jízdy a třeba Volture 
je ideální pro elektrokola, kde jezdec sedí a šlape 
trochu jinak než na běžném kole. Většina biko-
vých modelů (kromě Th arsis s titanovými) nabízí 
ocelové ližiny, ovšem jejich protějšky na silniční 
kola jsou ve variantách i s karbonovými ližinami 
a nechybí dámské varianty sedel. Hodně extrava-
gantní je model Stealth se svým krátkým a širším 
tvarem, doplněným příčnými žebry středového 
otvoru a lemováním v barvě chromu.

Tím jsme u  silničních komponentů, kde je 
celkem třináct modelů řídítek, a to jak pro klasic-
kou silnici, tak i gravel a samozřejmě v hliníko-
vém nebo karbonovém provedení. Špičkou jsou 
Vibe Aero SuperLight s profi lovanou horní plo-
chou i  spodním koncem oblouků nebo Stealth 
EVO, což je kombo řídítek s představcem. I do-
stupnější model PLT má svoji karbonovou vari-
antu a nechybí samozřejmě dražší či dostupnější 
hliníkové modely. Představce mají pouze jeden 
karbonový model Vibe, PLT a  LT modely jsou 
hliníkové, stejně jako druhý Vibe představec s ti-
tanovými šrouby a Di2 vstupem. 

Silniční sedlovky mají jeden karbonový Vibe 
model a hliníkové Vibe, PLT a LT, všechny s cen-
trálním šroubem z boku. 

Tak trochu bonbónkem jsou karbonová sil-
niční kola, ať už paprsková 
se třemi či pěti paprsky nebo 
v diskovém provedení na silni-
ci nebo na dráhu. Jsou v prove-
dení na galusky či pláště a tak 
nějak navazují na nabídku pro 
triatlon, kde je to mimo kar-
bonová kola také o speciálních 
řídítkách, nástavcích nebo sed-
lech. Nechybí ale ani doplňky 
jako košíky na  bidony, gripy 
v několika modifi kacích, omo-
távky, široká škála dílenského 
i  cestovního nářadí nebo hus-

tilky, brašničky a třeba i hlavová složení. PRO má 
rozhodně co nabídnout, a  to jak koncovým zá-
kazníkům, tak v rámci užší spolupráce především 
obchodníkům. 

Děkuji za rozhovor.
Jiří Uždil

Komponenty PRO vyznavače kvality

Kontakt: www.paul-lange.cz



Velkoobchodní fi rma Vokolek Im-
port se soustředí na portfolio zna-

ček, které rozhodně patří k tomu nej-
kvalitnějšímu, co si může zákazník pro 
cyklistiku pořídit.

Od loňského roku přichází s novin-
kami, mezi které patří především znač-
ky kol Eddy Merckx a Ridley.

RIDLEY
Belgická značka kol Ridley pokrý-

vá celou sféru typů kol, od  silničních 
přes cyklokrosová až po  v  současnos-
ti oblíbená kola typu Gravel a  rovněž 
kola MTB. Na kolech Ridley jezdí celá 
řada profesionálních týmů s nemalými 
úspěchy. 

Obrovská výhoda pro zákazníky je, 
že si mohou nechat na objednaném rá-
mu vytvořit vlastní design podle fi rem-
ních schémat. V dnešním světě určité 
uniformity je to mezi zákazníky velmi 
žádaná služba.

Ridley má velkou tradici ve výrobě 
off road kol. Zdeněk Štybar na Ridley 
dosáhl největších úspěchů a fi rma pro-
mítla své zkušenosti z  CX i  do  kon-
strukce tolik populární kategorie Gra-
vel. Cenově začínají maloobchodně 
na 31 000 Kč až po kola s 850g karbo-
novými rámy v cenách od 80 000 Kč, 
podle vybavení.

Velmi silnou má Ridley oblast sil-
ničních kol v  několika řadách, kde je 
potřeba vyzdvihnout zcela nový špič-
kový model Noah Fast, u  kterého je 
kladen důraz jak na  aerodynamiku 
rámu, tak na komfort a univerzálnost. 

Firma Vokolek Import postupně 
pro tuto značku rozšiřuje prodejní síť. 
Ideálem je, pokud má prodejce vystave-
no alespoň čtyři pět kol. Kola Ridley se 
dají nabízet v prodejně jako komplexní 
značka, protože například nejlevnější 
horská kola začínají na  15  000 koru-
nách maloobchodně. Ridley má neu-
stále na skladě kolem pěti tisíc kol a to 
znamená, že pokud si zákazník vybere 

standardní barvu (kterou nemá malo-
prodejce vystavenou nebo skladem), 
tak se mu během krátké doby přiveze, 
nebo dostane informaci, kdy bude kolo 
smontováno a dodáno. To také zname-
ná, že rám v  jakékoliv nabízené barvě 
může být různě osazen. Mnozí výrobci 

například nabízejí osazení určitou sa-
dou pouze jednu barvu rámu. Ridley 
se tohoto pravidla nedrží.

EDDY MERCKX
V  nedávné době došlo ke  sloučení 

značek Ridley a Eddy Merckx do usku-

pení pod názvem Belgium Cycling 
Factory. Od  letošního roku se tak fi r-
ma Vokolek Import stává dovozcem 
i této exkluzivní značky kol do Česka. 
Kola Eddy Merckx nemají tak širokou 
nabídku jako Ridley, ale o to jsou ex-
kluzivnější. Vždyť na  jejich rámech se 
pohybují v  profesionálním pelotonu 
závodníci několika týmů. Značka na-
bízí pouze čtyři modely špičkových 
silničních rámů. Je to především rám 
em525, kde číslovka 525 značí po-

čet profesionálních vítězství v  kariéře 
největší osobnosti silniční cyklistiky, 
Eddyho Merckxe. Dále to jsou velmi 
pohodlné rámy Sanremo a  Lavaredo. 
Vypíchnout je potřeba model Wallers, 
což je super komfortní silniční rám, 
který se ovšem dá použít i  jako velmi 
rychlé Gravel kolo.

CICLOVATION
Pokud chcete nabízet zákazníkům 

exkluzivní omotávky na  řídítka, ur-
čitě si všimněte značky Ciclovation. 
Značka, jejímž mottem je dodávat 
na  trh produkty v  co nejvyšší kvalitě 
za  cenově přístupné ceny pro běžnou 
cyklistickou klientelu. Ciclovation 
nabízí omotávky vyrobené z  mnoha 
druhů materiálu, jako je například si-
likon, semiš a karbon. V nabídce jsou 

také řetězy s  vysokou životností. Cel-
kem spolehlivě je vyzkoušena životnost 
5000 km na  silničním kole. Poměrně 
čerstvou novinkou je elektrické wire-
less řazení pod názvem XShifter, které 
lze namontovat na  každé kolo. Sada 
obsahuje ovladač na řídítka a přijímač 
k  montáži na  zadní vidlici těsně nad 
přehazovačku, do  kterého vede krát-
ké lanko běžné lankové přehazovačky. 
Ladění řazení se provádí přes mobilní 
aplikaci, kde si můžeme doladit kroky 
mezi každými, vedle sebe sousedícími 
pastorky. Výborná varianta pro ty, kteří 
touží mít elektrické řazení, ale nechtějí 
investovat vysokou částku. 

STOMPUMP
Zajímavou novinkou na  našem tr-

hu bude i  nožní pumpa Stompump 
o  velikosti asi tří čtvrtin cyklistické 
půllitrové cyklistické lahve. Pumpa se 
upevní na rám do speciálního držáku. 
Buď do otvorů místo košíku na  lahev 
nebo i na  jiné, takřka libovolné místo 
rámu. Stompump je varianta pro ty 
cyklisty, kterým dělá potíž nahustit du-
še klasickou ruční pumpou. Tuto leh-
kou a pohodlnou pumpu mohou mít 
připevněnou neustále na kole.

CHALLENGE
Špičková fi rma ve  výrobě galusek 

zařadila do nabí dky pro 2019 Tubele-
ss ready CX a Gravel pláště označené 
TLR. Veškerá nabídka Challenge je 
pro rok 2019 120 TPI a výše.

Pokud máte zájem o bližší informace 
nejen o těchto novinkách, ale i o dalších 
značkách, které fi rma Vokolek Import 
dodává na  náš trh, což je například 
Ritchey, Look, Jagwire, Lizzard Skins, 
Rever a další, informujte se přímo u fi r-
my. Kontakty naleznete na  stránkách 
www.vokolek.cz. Zde dostanete infor-
mace o možnosti prodeje vámi vybraných 
značek a zboží ve vaší prodejně.
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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
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
Adriatica Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Aerozine Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Alhonga DaJ Sport www.daj.cz
Alhonga Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Alhonga BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Alhonga Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Alhonga Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Alhonga BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Alligator Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Altima Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
American Classic Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Anita Cyklospeciality WWW.alpinabike.com
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
Ashima Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Atlantic Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Atlantic Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Author Universe Agency www.author.eu
Avid Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
AXA Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Axa Zookee www.zookee.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 JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.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

BBB Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

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

Beld Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Bellelli KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Beto Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

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

BETO Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Bike Hand Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Bike Ribbon Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Bikeribbon 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 N distribution s.r.o. www.ndistribution.cz
Bn‘B Rack Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Bottecchia Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Briko Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Brompton Cyklospeciality www.brompton.cz
Brooks Azub Bike www.azub.cz

Brother Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Brunox KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Burley Azub Bike www.azub.cz
Busch und Müller Azub Bike www.azub.cz

C
Cateye Universe Agency www.cateye.cz
Catlike Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Ciclosport Pells www.pells.cz
Clarks DaJ Sport www.daj.cz
Clarks BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Clarks BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
cnSpoke Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Condor Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Connex KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Continental BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Continental Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Continental Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Continental BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Controltech KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Conway 4EVER s.r.o. www.4EVER.cz
Coxa Carry Bikeaction WWW.BIKEACTION.CZ
Craft Vavrys CZ, s.r.o. www.craft.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
CST Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
CST Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

CST Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.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 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Cyklo Star BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cyklostar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
CykloStar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

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

ČZ DaJ Sport www.daj.cz
ČZ BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
ČZ Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
ČZ BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

D
DDK Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

DDK Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

De Rosa N distribution s.r.o. 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

Delfi Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Demolition BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Demolition BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.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
Early Rider Cyklospeciality WWW.early-rider.cz
Easton Cycling Bikeaction WWW.BIKEACTION.CZ
Eddy Merckx Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Effetto Mariposa Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Echowell Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Echowell Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Echowell Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.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

Elite Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Elite KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Endzone Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

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

ESI grips Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Everstar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
EverStar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Everstar Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Extrawheel Azub Bike www.azub.cz
Exu Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Exustar Schindler spol. s r.o. www.exustar.cz
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

Feimin Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Felt JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.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 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ferdus Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Ferdus Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Ferdus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Ferdus BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Fidlock Bikeaction WWW.BIKEACTION.CZ
Fist gloves BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Fist gloves BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
FLR Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

FLR Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

FLR SHOES BV IMPORT sro www.haven.cz

Force Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Force KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Foss BV IMPORT sro www.haven.cz
Foss Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Fox Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
FOX racing N distribution s.r.o. www.foxhead.cz
Freegun BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Freegun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Frog Bikes Cyklospeciality WWW.frog-bikes.cz

G

Gaadi Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Gaerne Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Galaxy Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Galaxy Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

General Bikes Cyklospeciality www.generalbikes.eu/
Gepida KCK Cyklosport www.kckcyklosport.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
GUEE Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

H
Haibike Winora-Staiger GmbH www.haibike.com
Hamax DaJ Sport www.daj.cz
Hamax BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Hamax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Hamax Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Hamax KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Hamax BP Daj Hostivice www.bpdaj.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
Hiplok Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Hota DaJ Sport www.daj.cz
Hota BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Hota Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Hota Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

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

Isostar Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Isostar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.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 No-Flats BV IMPORT sro www.haven.cz

JOE'S No-Flats Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

JOE'S No-Flats Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

JOE'S No-Flats Zookee www.zookee.cz

Joytech Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

K
Kaiwei Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz

Kaiwei Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.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

Kenda Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Kenzel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kenzel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kettenmax KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Kinetic DaJ Sport www.daj.cz
Kinetic BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

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 DaJ Sport www.daj.cz
KMC BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
KMC Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

KMC Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

KMC BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Knog Schindler spol. s r.o. www.knog.cz
Knog Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Knolly Bikes Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Kona bikes N distribution s.r.o. www.kona.cz
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 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kovys Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Kovys Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Kovys KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Kovys BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kross KROSS S.A. www.kross.eu
Kryptonite Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
KTM KTM www.ktm-bikes.cz

L
Lapierre Schindler spol. s r.o. www.lapierre-bike.cz
Lazer Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
LAZER Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Le Grand KROSS S.A. www.legrandbikes.com
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

LIIX Cyklospeciality www.liix.de
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

Logic Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.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

Mach 1 KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Maloja Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Marin Komersia www.marinbikes.cz
Marwi DaJ Sport www.daj.cz
Marwi BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Marwi Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Marwi BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Marzocchi Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Master Lock Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Maxbike Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Maxbike Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Maxxis Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Maxxis BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Maxxis Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Maxxis Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Maxxis KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Maxxis BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Menabo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Merida Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
Met Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Met Zookee www.zookee.cz
Mico Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Microclair 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 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Miche Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Minoura KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Mitas Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Mitas Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Mitas KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Mitas - Elite level Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Montague Cyklospeciality www.montaguebikes.com
Monte Grappa Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Moots Zookee www.zookee.cz
Mortop Cyklo Profi www.cykloprofi .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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Značka Dovozce, výrobce, 

velkoobchod www stránky

Motorex Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Motorex BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Motorex Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Motorex BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Moustache Cyklospeciality www.moustache-
elektrokola.cz

Mr. Wolf Bikeaction WWW.BIKEACTION.CZ

MRX Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

MUD Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

M-Wave Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
M-Wave Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

N
Nalini Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Nanoprotech Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Neco Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Neco Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Neox Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Nexelo Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Nexelo Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Niner Zookee www.zookee.cz
Nokon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Northwave N distribution s.r.o. www.ndistribution.cz

Nutcase Cyklospeciality WWW.nutcasehelmets.
com

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

O
ODI DaJ Sport www.daj.cz
ODI BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
ODI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
OK Baby Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Oko Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Orbea Vavrys CZ, s.r.o. www.orbea.cz
Ortlieb Azub Bike www.azub.cz
Osprey BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Osprey Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Osprey BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Overade Cyklospeciality WWW.overade.com

P
Panaracer Zookee www.zookee.cz
Park Tool DaJ Sport www.daj.cz
Park Tool BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Pashley Cyklospeciality www.pashley.co.uk/
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
Penco Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

PENCO Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Pepi´s Tyre Noodle Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Peruzzo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Petzl Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Pillar Cyklo Profi www.cykloprofi .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 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

Profi l Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Progress Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Progress Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Prologo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Promax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Prowheel DaJ Sport www.daj.cz
Prowheel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Prowheel Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.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.cz

R
R&B DaJ Sport www.daj.cz
R&B BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
R&B Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

R&B Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

R&B BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
R.S.P. Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Race Face Zookee www.zookee.cz
Racktime Azub Bike www.azub.cz
Ralson Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Ravemen BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ravemen BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
RB RB www.rb-bike.cz
Recon Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Remerx Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Remerx DaJ Sport www.daj.cz
Remerx Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Remerx BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Remerx Remerx www.remerx.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

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

Remerx Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Remerx KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Remerx BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Reverse BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Reverse BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ribbon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ridea KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
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

Rock Shox Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Rock Shox Cyklo Žitný www.cyklozitny.cz
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
Rosti Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Roto Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Roto Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Rotor Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
RoyalBaby Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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 Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Saccon BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Salice Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Salomon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sapim Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sarto Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz

Scud Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Sekura BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sekura BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Selle Italia N distribution s.r.o. www.ndistribution.cz

Selle Monte Grappa Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Selle Monte Grappa Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Selle SMP Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
Sense BP Daj Hostivice BP Daj Hostivice
Sensor Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sensor Zookee www.zookee.cz
SH+ Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Shimano Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Shimano Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Shimano BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Shimano Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Shimano Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Shimano Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Shimano KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Shimano BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Shocart Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Schlumpf Azub Bike www.azub.cz
Schwalbe Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Schwalbe Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Schwalbe BP Daj Hostivice BP Daj Hostivice

Sigma sport Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Sigma sport KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Sigma sport Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sigma sport DaJ Sport www.daj.cz
Sigma sport BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sigma sport Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Sigma sport Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sigma sport BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Silva Vavrys CZ, s.r.o. www.silva-outdoor.cz

Simpla Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.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
SKS BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
SKS Schindler spol. s r.o. www.sks-germany.cz
SKS Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

SKS Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

SKS BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Slime BV IMPORT sro www.haven.cz
Slime Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

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

Smart Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Smart BP Daj Hostivice BP Daj Hostivice
Solestar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
SON nabendynamo Azub Bike www.azub.cz
Sonax Cyklo Profi www.cykloprofi .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
Sport Arsenal Sport Arsenal, s.r.o. www.sportarsenal.cz
Sport Arsenal DaJ Sport www.daj.cz
Sport Arsenal BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sport Arsenal Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Sport Arsenal Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Sport Arsenal BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sportique Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sportourer N distribution s.r.o. www.ndistribution.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 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

SR Suntour Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

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

Sram Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Sram BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sram Cyklo Žitný www.cyklozitny.cz
Stabilus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.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
Strenght Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sturmey-Archer Helios Race s.r.o. www.sturmey-archer.cz

Summit to Eat Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Sundance Novus Bike s.r.o www.sundance-bike.cz
SunRace Helios Race s.r.o. www.sunrace.cz
SunRinglé Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Super B Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Super B Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Swifty Cyklospeciality www.swiftyscooters.com
Šroubárna Marek DaJ Sport www.daj.cz
Šroubárna Marek BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Šroubárna Marek BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

T
Tacx Universe Agency www.tacx.cz
Teasi BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Teasi BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Tektro Universe Agency www.author.eu
Tektro Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Tektro Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Tern Azub Bike www.azub.cz
Terry Zookee www.zookee.cz
TF2 Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
TF2 DaJ Sport www.daj.cz
TF2 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
TF2 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

TF2 Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

TF2 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Thule Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Thun DaJ Sport www.daj.cz
Thun BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Thun Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Thun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Time KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Token components Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Tomac BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Tomac BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Tonyon Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

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

Topeak Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Topeak Zookee www.zookee.cz
Total BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Total BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Totem Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Tour de France Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Tour de France Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Tour de France Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.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

Trailgator Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Tranz-X Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Trigon Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Truvativ Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
TSG BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
TSG BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Tubolito Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Tubus Azub Bike www.azub.cz
Tufo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Tufo DaJ Sport www.daj.cz
Tufo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Tufo Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Tufo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Tufo BP Daj Hostivice www.bpdaj.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 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Vape BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Vella Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Vella DaJ Sport www.daj.cz
Vella BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Vella Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Vella BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Velo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Velo DaJ Sport www.daj.cz
Velo Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Velo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Velo Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Velo Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Velo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Velobel Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Velobel DaJ Sport www.daj.cz
Velobel Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Velobel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Velobel Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Velobel Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Velobel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Velogross Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Velos Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Velosteel Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Velosteel KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Velotoze KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Ventura Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Ventura Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Vitar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.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 Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

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 Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Weldtite BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Wellgo DaJ Sport www.daj.cz
Wellgo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Wellgo Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Wellgo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Wilier KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Winora Winora-Staiger GmbH www.winora.de

Wisper Cyklospeciality www.amps.bike/wisper-
electric-bikes/

Wittkop BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Wittkop BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Woom Bikes Cyklospeciality www.woom-bikes.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

Yaban Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.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
Zoom Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Zoom Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Zoom Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Z R O Z E N A  Z  V Á Š N Ě  A  T E M P E R A M E N T U
www.o r bea . com
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CYKLOSTAR ORIGINAL v novém

Kontakt:
info@cyklostar.cz, tel: 602 793 935

Věříme, že každý, kdo u nás jezdí na kole a někdy 
ho s  láskou umýval, použil prostředek CYK-

LOSTAR, prostředek pro čištění a údržbu jízdních 
kol. Narodil se již v  roce 1993, kdy kolegové, té 
doby ryze české fi rmy Everstar, měli báječný nápad 
změnit svět čištění kol. Do té doby používaný pe-
trolej, naftu nebo prostředky na  nádobí nahradili 
prvním vodou ředitelným čističem. A ten fungoval. 
Za rozumný peníz, čistil, voněl, pěkně se ve formě 
pěny aplikoval a neškodil kolem. Ze začátku urči-
tě nepanovala důvěra a nadšení na všech frontách. 
Bylo potřeba ukázat a  přesvědčit cyklistickou ve-
řejnost, že „cykloš“ takto opravdu může fungovat. 
Následovalo objíždění závodů, rození se spolupráce 
se závodníky, týmy, účasti na výstavách, testování, 
umývání, ladění receptur. Od  roku 2000 bylo již 
veseleji a CYKLOSTAR je partnerem většiny cyk-
listů. V  čase se mění jak obaly, tak složení, které 
koresponduje s požadavky doby, cyklistickým mate-
riálem, ale i legislativními změnami a označováním 
výrobků, ekologickým požadavkům apod.

Dnes jsme již ve čtvrté hlavní generaci produk-
tů. Zapracovalo se nejen na vlastní funkčnosti, ale 
na vzhledu, jednotlivých obalech, aplikaci, druho-
vých řešeních, nezbytné šetrnosti, odbouratelnosti, 
ekologii, bezpečnosti. Jádrem je stále radost a vyso-
ký výkon.

I  když v  letech minulých CYKLOSTAR ORI-
GINAL částečně vyklidil pole působnosti, fi rma se 

věnovala jiným vývojovým a  výrobním aktivitám 
a pro tuto cyklistickou oblast více působila jako do-
davatel zakázkových řešení pro jiné.

Letošní rok je již CYKLOSTAR ORIGINAL 

opět v plné síle. Pro tuto sezónu máme dvě základní 
a odvážné novinky. První je komplet nové řešení nej-
prodávanějšího typu „EXTRA CARBON“, který byl 
po více než ročním vývoji od základu přepracován. 

Byly brány v potaz zkušenosti ze závod-
ních tratí, od profesionálů v oboru jak 
závodníků, tak především mechaniků 
a servisních týmů. Vznikl vyladěný pro-
středek „EXTRA CARBON NEW“, 
který je celkově o  poznání a  desítky 
procent výkonnější, rychlejší v nástupu 
maxima mycího účinku, lépe působící 
na různé druhy a typy maziv, s novým 
stabilnějším typem pěny, novou lehkou 
citrusovou parfemací a  jedinečnou še-
trností – je dermatologicky testován. 
Při tomto výkonu neuvěřitelné, co se 
povedlo vývojovému star teamu i v této 
oblasti. Dnes již samozřejmostí je bio-
logická odbouratelnost. Na prostředku 

nově nenajde ani symboly nebezpeč-
nosti. Přibyla nová balení. Parádní 
dvoulitrové, které dává smysl ekono-
mickému doplňování a  25litrové pro 
servisy a týmy.

Druhou lahůdkou je prostředek 
přímo pro ten nejvyšší a  profesio-
nální výkon „PERFROMANCE & 
SERVIS“. Snad jen, že se jedná o nej-
výkonnější CYKLOSTAR ORIGI-
NAL všech dob. Jeho užití je přede-
vším v servisní a týmové oblasti.

I letos máme tu čest nabídnout li-
mitovanou sérii RACE, která je vytvo-
řena u příležitosti partnerství se Světo-
vým pohárem horských kol v Novém 

Městě na Moravě. Je určena pro opakované, časté, 
rychlé a šetrné mytí, šetří účelově nanesená maziva, 
omezuje ulpívání nečistot.

Od roku 2018 si svou cestu razí také „E-BIKE“, 
čistič speciálně na všechny typy elektrokol. 

A jako doplněk nabízíme čistič sportovní obuvi 
„SHOE CLEANER“. Ten zajistí, že již nikdy nebu-
dete mít své cyklistické tretry od šmíru. 

Co dále? Tento rok vám postupně představíme 
i něco málo z mazání, ať i zde máme tu možnost na-
bídnout řešení pro kola vašich zákazníků. Mít totiž 
na prodejně ucelený sortiment cyklokosmetiky pro 
čištění až po fi nální mazání je při vysvětlování prin-
cipu péče o  kolo zákazníkovi vždycky výhodnější, 
a to nejen ekonomicky. CYKLOSTAR ORIGINAL 
lze zakoupit ve  specializovaných velkoobchodech, 
které provádí jeho distribuci (doporučujeme: He-
lios Race, Pažak, Cyklo Švec, BP Lumen, Pramos). 
Nebo také přímo u výrobce, fi rmy Everstar (www.
everstar.cz). Při větších odběrech lze nakupovat se 
slevou dle výše odběru nebo typu spolupráce. Vel-
koobchodní ceník zašleme obratem na vyžádání.

Spolupráce je možná i  se sportovními kluby 
a  týmy. Doporučené prodejní maloobchodní ceny 
včetně DPH jsou: 139 Kč za 500 ml aplikační ba-
lení, 159 Kč za  litrové balení, 699 Kč za  5 litrové 
balení. Děkujeme všem, kteří prostředek kdy pou-
žili, děkujeme našim obchodním partnerům za dů-
věru a přízeň a také všem cyklistickým závodníkům 
a nadšencům.

Váš CYKLOSTAR ORIGINAL



Domácí značka Amulet je již dlouhé roky 
známá svým důrazem na  výjimečné desig-

ny a na co nejnižší hmotnost kol, což se týká také 
populárních dětských modelů. Kolekce 2019 je 
plná novinek, konkrétně Amulet představil ino-
vovanou modelovu řadu MTB 29 odrážející po-
žadavky koncových zákazníků, ale také obchodní-
ků – zkrátka hodně dobré kolo s výbornou marží 
z hlediska vnímání prodejců a velmi lákavý poměr 
cena/výkon z pohledu kupujících. Příjemná cena 
s dobrým poměrem k výbavě, to se sice v posled-
ních letech zažilo jako určité klišé, ovšem v případě 
Amuletu tento bonus skutečně funguje.

Zaměříme-li se na  hlavní novinky, tak nová 
kategorie MTB 29 nabízí výrazně nadstandard-
ní záruku na rám, rovných deset let (!!!). Design, 
tedy kombinace grafi ckých prvků a  použitých 
odstínů, se snaží být na jednu stranu nezaměni-
telný, ale na tu druhou také co nejvíce nadčasový. 
Základní fi losofi í je kolo „ponechat“ v několika-
letém cyklu, aby tolik nepodléhalo předčasným 
slevám a  bylo déle aktuální. Jednotlivé modely 
tak zůstávají v  nabídce dva až tři roky, pokud 
tedy nedojde k výraznějším změnám na kompo-
nentových sadách Shimano. Pro Amulet je zásad-
ní možnost průběžných dodávek kol obchodní-
kům během sezóny, což je zaručeno maximálním 
vyladěním výrobních postupů a dodávkou dílů. 
Právě z  tohoto důvodu je preferována montáž 
kol na území Evropy a výhodou je také sloučení 
klíčových rámových platforem či komponentů 
s některými dalšími velkými výrobci (pozn. red., 
nejedná se o značky kol z České a Slovenské repub-
liky). Všechny zmíněné aspekty jsou pak zárukou 
nemalých výrobních úspor, díky nimž je možné 
nabídnout nejen hodně zajímavou maloobchod-

ní cenu, ale především vynikající marži pro ob-
chodníka.

29Big Jose! a Core
Devětadvacítkové hardtaily jsou i  nadále 

rozděleny do  dvou kategorií, a  sice 29Big Jo-
se! a Core. Celkový rozptyl je zde značný, takže 
na  Amuletu může jezdit občasný cykloturista 
i  špičkový závodník. Vstupní kategorie začíná 
na ceně 10 999 korun, a to již s hydraulickými 
kotoučovými brzdami, kvalitně fungující od-
pruženou vidlicí a  pohonem 3×7. Druhý pól 
nabídky pak tvoří sportovní hardtail 29Big Jose! 

10.300, s  fantasticky pracující, velmi lehkou 
vidlicí SR Suntour Axon a se sadou Shima-
no Deore XT – to vše za velmi příznivou 
cenu 29 999 korun.

Pak jsou zde ale samozřejmě bestselle-
ry, tedy nejžádanější modely kol. Logic-

ky ukazují primárně zájem o kategorii 
střední třídy, která je sice konkurenč-

ně hodně nabitá, ale i  zde může Amulet 
nabídnout velmi zajímavé stroje. Jmeno-
vitě třeba modely Start Air a  Cool Cat 29 
s  komponenty Shimano Acera či Altus 3×8, 
s  hydraulickými kotoučovými brzdami Shima-
no M200 nebo vzduchovou odpruženou vidlicí 
SR Suntour XCR Air (se zamykáním z  řídítek) 
– s maloobchodní cenou 16 999 korun.

Pokud se přesuneme k  ještě sportovnějším 
modelům, tak zde již Amulet preferuje sportov-
ní biky s  jednopřevodníkem. Toto je cesta, jak 
ulehčit život jak koncovému zákazníkovi, tak 

i mechanikovi při prvotní montáži či následném 
průběžném servisu kola. Amulet razí heslo, že 
v jednoduchosti je síla, což platí jak o charakte-
ristické, spíše minimalistické grafi ce rámů, tak 
o osazení. Od částky devatenáct tisíc korun výše 
česká značka nabízí pouze horská kola s „jedno-
plackou“, a to od sad Shimano Deore 1×10, přes 
SLX 1×11, až po Deore XT 1×11.

Další dvojicí je Maniac a  Night Cat 29 
s  cenovkou 22  499 korun – s  komponenty 
Shimano Deore 1×10, klikami SR Suntour 
Zeron, osvědčenými kotoučovkami Shima-
no M200 a vzduchovou odpruženou vidlicí 
XCR Air, opět se zamykáním z řídítek. Vše 

zde dotvářejí poměrně důležité, i když na první 
pohled možná ne tak výrazné detaily, například 
náboje na  průmyslových ložiscích, dále třeba 

rychlospojka řetězu či vysoce komfortní sedlo 
u dámského modelu. To je jen malý výčet detailů 
hrajících ve prospěch uživatele a pro jeho maxi-
mální komfort.

Dětská kola
Velmi oblíbená dětská kola Amulet prošla pro 

sezónu 2019 několika úpravami. Nejviditelnější 
změny jsou samozřejmě ty designové, a to u 16" 
dětských kol, kde to jen hraje nepřehlédnutelný-
mi barvami – zelenou, růžovou nebo nově třeba 
„peppermintovou“. Největší důraz byl ale kladen 
na již výše zmíněnou co nejnižší hmotnost, kte-

rou se daří udržet pod osm kilogramů, takže 
se děti nemusí tahat s  jakkoli těžkými koly, což 
je klíčové místo k tomu, aby měly jízdu na kole 
skutečně rády. Mezi dlouhodobě nejprodávanější 
patří modely Tomcat s hmotností 8,9 kilogramu, 
případně ještě lehčí jsou dětská kola Youngster 
20" a 24", jež vyniknou hodně výrazným, speci-
álním designem. U všech čtyřiadvacetipalcových 
modelů je použit jednopřevodník, pro zjednodu-
šení ovládání při změně převodů.

Rámové sety
V případě nabídky rámových setů bude Amu-

let jistě patřit mezi oblíbené značky u  jezdců 
preferujících nízkou hmotnost a  individuální 
skladbu osazení. Nabídka byla totiž nově rozší-
řena o  samostatné rámové sety Carbon a Alloy. 
Karbonové 29" rámy tak budou nabízeny ve veli-
kostech 15" až 21", a to s Boost zadní osou a pře-
pracovanou konstrukcí středu i zadní stavby, aby 
se mohl jednoduše namontovat převodník 36 
zubů – pro zachování optimální řetězové linky 
při kombinaci s převody 1×11 a 1×12. Hliníkové 
rámy geometrie QCG3, opět ve velikostech 15" 
– 23", budou nabízeny s  výměnnými patkami, 
na rychloupínák nebo pevnou osu 12×142 mm.

Tolik k novinkám kolekce Amulet 2019, více 
informací naleznete na stránkách AMULET.CZ.

(red)
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Amulet stále naplno!
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Od všeho něco

Novinky KTM 2019
Rakouské KTM si pro sezónu 2019 přichys-

talo řadu důležitých novinek. Mnoho z nich 
logicky souvisí se světem elektrokol – právě 
v tomto segmentu je značka z Mattighofenu tra-
dičně velmi silná. Ostatně při prvních prezenta-
cích nové kolekce, které proběhly v létě v Tyrol-
ských Alpách, náleželo e-bikům hodně prostoru, 
totéž platilo v rámci samotného testování strojů, 
které byly neustále v permanenci. Ale abychom 
byli úplní, minimálně stejná pozornost byla vě-
nována premiéře hlavních novinek ze sportovní-
ho či závodního sektoru, tedy těch bez motoru. 
Jmenovitě šlo o zcela nový „adventure“ full Pro-
wler se 150mm zdvihem, v karbonové i duralové 
verzi, nebo o hodně zajímavé gravely, v čele s mo-
delem X-Strada, jenž stačil projít testem našeho 
partnerského časopisu Cykloservis. Pověstnou 
třešničkou na dortu kolekce KTM 2019 je silnič-
ní topmodel Revelator Lisse, jehož test ostatně 
v Cykloservisu také brzy naleznete.

My však na  následujících řádcích nemáme 
v plánu rozebírat novinku po novince z hledis-
ka techniky, namísto toho bychom dali 
rádi prostor zástupci značky KTM, 
starajícímu se o  kompletní český 
trh. Vyzpovídali jsme Tomáše Krče, 
našeho bývalého elitního závod-
níka a  v  současnosti obchodního 
zástupce společnosti KTM Fahrrad 
GmbH pro Českou a Slovenskou re-
publiku.

Tomáši, můžete na začátek popsat hlav-
ní cíle KTM pro následující sezónu, i ve vztahu 
k českému trhu?

Na to je jen jediná možná odpověď – potvrdit 
pozici jednoho z  lídrů na  trhu s  elektro-
koly a v rámci této role posílit prodeje 
klasických kol, kde máme také co na-
bídnout. Tím, že je KTM pořád rela-
tivně neokoukanou značkou, stávají 
se naše kola čím dále častěji volbou 
náročných zákazníků, hledajících 
špičkovou kvalitu za rozumnou cenu. 
Nemusí mít strach, že se budou po-
tkávat v terénu nebo na silnicích s masou 
stejně vybavených cyklistů.

Kolikátou sezónu je KTM na našem trhu za-
stoupeno?

První regulérní sezóna KTM na  čes-
kém a slovenském trhu se datuje od ro-
ku 2005, byl to nástup do rozjetého 
vlaku. Od počátku bylo mým hlav-
ním cílem prezentovat KTM jako 
kvalitní značku se silným zázemím 
a  potenciálem do  budoucna, což se 
s masivním nástupem elektromobility 
a zásadní změnou v cyklobranži jenom 

potvrdilo. Vážím si celé naší dealerské rodiny, tak 
bych se ji nebál nazvat. S  celou řadou obchod-
níků spolupracuji již 15 let a za tu dobu se naše 
vztahy posunuly do pozice přátelství, ale zároveň 
spolupráce špičkově funguje i v oblasti obchodu. 
Nebylo a není mým cílem dostat KTM do pozice 
lehce a všude dostupné značky.

Jakými argumenty byste přesvědčil prodejce 
či koncového zákazníka, aby se rozhodl právě 
pro KTM?

Současná fi lozofi e KTM je založená na kvalitě 
výroby kol, na důkladném testování vyráběných 
kol i  jednotlivých komponentů a  v  neposlední 
řade i  na  progresivním zavádění nejnovějších 
technologií a  trendů. Proto KTM už před de-
seti lety přišlo s nabídkou kvalitních elektrokol, 
s  jejichž produkcí má značné zkušenosti. KTM 
od začátku pojalo myšlenku elektrokol zcela jinak 
než ostatní výrobci. Elektrokola byla dříve pova-
žována hlavně za  městská vozítka pro dojíždění 
do práce, na nákupy apod. KTM jako první za-
čalo prosazovat myšlenku kvalitních sportovních 
elektrokol, se kterými si může každý prožívat 
sportovní a cestovní zážitky. Systémy elektropo-
honu jsou adaptovány na klasická horská a kro-

sová kola KTM a na většině modelů byste v nich 
elektrokola na první pohled ani nepoznali. 

Jakými způsoby se KTM prezentuje na na-
šem trhu? 

Důležitým a  červenou barvou vyznačeným 
datem v diáři je veletrh For Bikes – dlouhodobě 
jediná možnost, jak prezentovat novinky konco-
vému zákazníkovi v ideálním termínu na začátku 
sezóny. Má praktická zkušenost s touto výstavou 
je velice pozitivní, během tří dnů navštíví nejen 
naši expozici spousta návštěvníků, kteří odcháze-
jí plní inspirací a konkrétních požadavků. Velmi 
důležitá je zde početná fl otila testovacích elektro-
kol KTM, která si zde mohou zákazníci důklad-
ně sami vyzkoušet.

Představte stručně předpokládané bestsellery 
2019.

Dlouhodobě naším bestsellerem v  kategorii 
MTB je model Ultra 1964  29", nebo novinka 
v nabídce, celoodpružený bike Prowler se zdvihy 

150 mm. V  kategorii elektrokol to bude 
dle mého názoru model Macina Cha-

cana 293, opět celoodpružený 29" 
bike se zdvihy 125 mm.

Můžete se pochlubit úspěšnou 
závodní minulostí, jistě vás proto 
těší orientace KTM na segment zá-

vodních kol?
Jsem moc rád, že i  v  době masiv-

ního nástupu elektrokol KTM investuje 
čas a nemalé fi nanční prostředky do vývoje mi-
mo jiné i  špičkových silničních kol, na kterých 
v současné chvíli jezdí italský kontinentální team 

NERI. Připravují se ale i další inovace našich 
špičkových modelů, ať už velice populár-

ního fullu Scarp nebo hardtailu My-
ron.

Testujete osobně většinu novinek 
a jak vypadá váš vlastní „kolový“ 
park?

Jak se říká, nejlepší reference je 
vlastní zkušenost, a  tím se snažím řídit 

i v profesním životě. Vyprávět o kolech z ob-
rázků je sice fajn, ale vozit se na tom, co produ-
kujeme, a pak o tom vyprávět, to má daleko větší 
váhu. Nyní mám v garáži silničku, celoodpružené 

kolo, MTB hardtail, fatbike, ale i elektroko-
lo. Kolo mě provází celý život a neustále 

se snažím udržovat v kondici. Bydlím 
v Lanškrouně, jehož okolí je ideálním 
místem pro jízdu na kole, jak silnič-
ním, tak horském.

Děkuji za rozhovor.
(red)

PENCO® SPORT JELLYBAR
ultra energy ovocné želé 

..velká dávka přírodní energie 
na pomezí gelu a tyčinky..
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Na vlně bikepackingu

Kolekce Sport Arsenal 2019
Domácí značka Sport Arsenal je synony-

mem špičkového vybavení pro cyklotu-
ristiku, ale i pro nejnáročnější dálkové jezdce či 
vyložené dobrodruhy. Nabídka nosičů a brašen 
pro všechny formy cyklistiky, včetně té expedič-
ní, je vyhlášená precizním zpracováním a pro-
myšlenými detaily konstrukce. Začátky Sport 
Arsenalu se datují do roku 1992 a za více než 
čtvrt století se vyprofi loval v uznávaného výrob-
ce. Příchod populárního bikepackingu nemohl 
nechat konstruktéry středočeské společnosti 
chladnými a  poslední dvě sezóny nabízí pro-
duktovou řadu Bikepacking W2B. Pro letošní 
sezónu však byla právě tato část kolekce výrazně 
rozšířena a přepracována, takže se stále přibýva-
jící ortodoxní vyznavači dané formy cyklistiky 
mají na co těšit. Nadále však zůstávají v nabídce 
klíčové řady pro lehkou rekreační cykloturisti-

ku, dále pro speciální a náročnou cykloturistiku 
a nakonec pro expediční cykloturistiku.

Před novou sezónou jsme se vypravili do síd-
la společnosti v Lysé nad Labem, abychom vy-
zpovídali její zástupce na téma nejzásadnějších 
novinek, točících se z  velké části právě okolo 
expandující bikepackingové řady. Co vše je no-

vého, které modely jsou nadále klíčovou páteří 
programu Sport Arsenalu, nebo jak probíhá ná-
ročné testování prototypů v praxi? Na všechna 
tato témata najdete na  následujících řádcích 
odpovědi. Na dotazy odpovídala Markéta Voj-
těchová ve spolupráci s Tomášem Zajíčkem.

Bikapacking je dnes hodně populární zále-
žitostí, nakolik velkou část vaší produkce tvoří 
právě řada Bikepacking W2B?

První bikepackingové „vlaštovky“ jsme před-
stavili na veletrhu For Bikes v roce 2017. Nyní, 
po dvou letech, naše W2B řada, specializovaná 
výhradně na  bikepacking, obsahuje jedenáct 
různých produktů ve  vodotěsném nebo vodě-
odolném provedení a v několika barevných mu-
tacích.

Představte čtenářům nejdůležitější inovace, 
týkající se právě bikepackingové části kolekce.

Inovace, která vyšla a my jsme na ní náleži-
tě hrdí, je nový vizuál látky - pixelový maskáč. 

Je to námi navržený originální motiv s minia-
turním logem SA a v kolekci W2B je použitý 
u  všech typů voděodolných brašen. Tkanina 
s  vnější impregnací a  vnitřním 100% zátěrem 
zaručí, že se do brašny vlhkost jen tak nedosta-
ne! Z novinek bych vypíchla třeba také příruční 
brašnu Art. 606 ve  tvaru válce, 
určenou na  řídítka. Vozí se v ní 
vše, co potřebujete mít po  ruce, 
ať je to jídlo, peníze nebo telefon.

Kolik modelů obsahuje aktu-
ální řada W2B?

Kolekci rozdělujeme na  vo-
dotěsnou, kde je vodotěsnost 
zaručena výrobní technologií vy-
sokofrekvenčně svařovaných švů 
a užitím vodotěsných zipů, a vo-

děodolnou, u  níž je impregnovaná tkanina se 
zátěrem, kdy se do brašny může vlhkost dostat 
maximálně zipem nebo švy. Vodotěsných brašen 
na bikepacking, včetně novinek, nabízíme pět, 
látkových se zátěrem máme v sortimentu šest. 

Jak probíhá testování připravovaných novi-
nek v praxi?

Sport Arsenal si na testování, tedy maximál-
ním prověření výrobku, dlouhodobě zakládá. 
Rok 2018 jsme věnovali především testům 
a  zdokonalení zadní podsedlové brašny a  no-
vým prototypovým kouskům. Vodotěsná 612 
byla testovaná na pěti etapách TdF. Pro letošní 
sezonu jsou všechny zadní podsedlové brašny 
dotaženy k  dokonalosti, přidali jsme refl exní 
prvky, upínání pod sedlo je maximálně spoleh-
livé. 

Prototypy testujeme na testovacím stroji spl-
ňující normu DIN, přímo ve vývojovém oddě-
lení v Lysé. Jakmile brašna projde na testovacím 
stroji, posíláme jí do terénu „našim“ cyklistům, 
kteří jsou zpravidla extrémní cyklocestovatelé. 
Uvedu například Milana „Forresta“ Silného 
(Lví Stopa), nebo extrémního bikera z  Polska 
Rafala Grezlikowskeho (BikeDrems).

Kolik kilometrů v průměru najezdí takový 
prototyp brašny či nosiče, než se dostane do sé-
riové výroby?

Prototyp najezdí s plnou zátěží, nebo i pře-
tížený, osm hodin v  kuse na  testovacím stroji 
na maximální otáčky, což je imitace nerovného 
terénu s boulemi při velké rychlosti. Následně 
musí tester s brašnou nebo nosičem absolvovat 
minimálně 700 km, preferujeme ale spíš větší 
expedice, třeba až 2000 km.

Kde vznikají produkty s logem Sport Arse-
nal?

Návrh, vizualizace, prototyp a následné tes-
tování je výhradně česká záležitost. Globalizace 
zasáhla samozřejmě až k  nám, takže abychom 
zůstali konkurenceschopní, polotovary brašen 

vyrábíme v Číně, tak jako spousty dalších kva-
litních značek na světě. Ve výrobní hale v Lysé 
jsou brašny dokončovány – úkony jako např. 
montování úchytů, aplikace zadního dílu Quick 
fi xu, kompletování nosičů – to je jen zlomek 
prací, které na produktech Sport Arsenal reali-
zujeme v Čechách. Bedlivě hlídáme především 
kvalitu, každá brašna je jedna po druhé překon-
trolována, zabalena, označena kódem a puštěna 
s českých návodem do oběhu.

Vyznavači bikepackingu jsou odlišnou ko-
munitou od běžných cykloturistů. Jsou zde 
hodně rozdílné nároky na voděodolnost nebo 
některé jiné parametry?

V Česku bude letošní rok boom bikepackin-
gu! Ti, co již vystrčili růžky a nakoupili si výba-
vu pro cestování na lehko, uvažovali stejně jako 
každý jiný cykloturista. Všichni cyklisté brašny 
nakupují přesně podle toho, jak vysoce budou 
chtít mít svoji výbavu komfortní. Většina zákaz-
níků ví, že naše voděodolné brašny mají vyso-
kou kvalitu, ale pokud si chtějí za brašny při-
platit, pořídí si vodotěsnou brašnu a nemusejí 
řešit pláštěnku nebo ochranu věcí vně brašny 
vodotěsným vakem.

Kolik litrů přepravního objemu získáme, 
pakliže si na kolo poskládáme kompletní sesta-
vu vašich bikepackingových brašen? Jsou zde 
nějaká omezení třeba pro rám kola?

Řada W2B Arsenal je absolutně universální 
a může ji na svém kole vozit úplně každý, včetně 
dětských kol nebo koloběžek. Budeme-li počítat 
nasazení největších brašen z nabídky, tzn. zadní, 
přední, do rámu, na rám a váleček na drobnosti, 
jsme na třiceti litrech.

Nyní se přesuňme k vaší „klasické“ části ko-
lekce, k nosičům a standardním brašnám. Jaké 
novinky nalezneme zde?

Snad bychom mohli prozradit, že se dlou-
hodobě zabýváme brašnou na dětskou sedačku 
na kolo. Tento oříšek se nám podařilo rozlousk-
nout a  jsme v  očekávání, brašna je těsně před 
testováním. Za  takové malé novinky považu-
jeme inovace stávajících brašen. Art.450, 505 
a  560 dostaly zpevněné dno, u  brašny 450 je 
ještě navíc vylepšený systém uchycení ke kolu. 
U Art. 520 jsme nově zpevnili strany – krásně 
tím drží tvar, i když není naplněná. Dále stojí 
za  zmínku proměna stávajícího Transportního 
vaku Art. 568, ten dostal nový kabát včetně 
refl exních prvků. Za  vychytávku považujeme 
něco tak zdánlivě obyčejného, jako je stahovací 
popruh. Jedná se o  silný, pevný a hustě tkaný 
popruh s  přezkou na  konci – takový popruh 
bude u některých brašen v základním vybavení, 
nebo se bude dát i dokoupit. Jak naložit věci, 
které už do brašny prostě nenacpeme? Pomůže 
tento popruh!

Které konstrukční inovace nosičů byste rádi 
zmínili?

Zmínili bychom proměnu současného nosi-
če Art. 220, na  kterém se intenzivně pracuje. 

Jedná se o  změnu konstrukce v  hlavici, jež se 
upíná k sedlové trubce. Sešikmení bude mít tři 
různé úhly, nosič bude možné využít universál-
ně na všechny typy rámů, včetně dětského kola. 
Navíc k nosiči bude i vzpěra, která se rychlou-
pínákem chytí k rámu a zajistí úplnou stabilitu 
nosiče i při maximálním zatížení.

Kolik máte v současnosti českých prodejců 
a na kterých dalších trzích Sport Arsenal na-
lezneme?

Výrobky Sport Arsenal najdete ve  stovkách 
českých kamenných prodejen a  na  e-shopech. 
Mimo ČR distribuujeme také na  Slovensku 
a v Polsku.

Děkuji za rozhovor.
(kad)
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