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Dětské přilby Bobike
Výrobce špičkových 

dětských sedaček Bo-
bike nabízí nové 
kolekce dětských 
přileb. Přilby 
vynikají vel-
mi nízkou 
hmotností 
(220–230 g), 
ochrannou síťkou 
proti hmyzu i  snadným zapínáním systémem 
Easy-Lock. Vyrábí se v různých odstínech paste-
lových barev sladěných se sedačkami. Dostupné 
ve velikostech XS (46–53 cm) a S (52–56 cm).

Více zde: www.citybikes.cz

Chytré hodinky se solárním 
dobíjením

Jen málokteré hodinky vzbudily tolik nad-
šení jako chytré GPS 
hodinky Garmin 
Fénix. Umí změ-
řit a  podrobně 
zaznamenat vět-
šinu sportů včet-
ně běhu, jízdy 
na  kole, plavání, 
lyžování nebo gol-
fu. Na  ruce vypa-
dají dobře při sportu, ale i v práci 
nebo při společenské akci. Nově představená řada 
Fénix 6 nabízí kromě bezkontaktních plateb Gar-
min Pay a možnosti navigace především větší dis-
pleje a u vybraných modelů hodinek také sklíčka 
se solárním dobíjením. S  podporou solárního 
dobíjení vydrží chytré hodinky v úsporném reži-
mu neuvěřitelných až 120 dnů provozu na jedno 
nabití. Cena od 14 990 Kč do 27 990 Kč.

www.garmin.cz

Novinky pro sezonu 2020 
již skladem u CYKLOŠVEC

Jihočeský velkoobchod a  dovozce 
věhlasných světových značek postupně 
začal již nyní s  průběžným naskladňo-
váním novinek modelového roku 2020. 

Ze žhavých kousků je již skladem 
„trailová zbraň“ Marzocchi BOM-
BER Z2 ve všech provedeních pro 
27,5 i  29" kola včetně alternativ-
ních předsazení. Vidlice vycháze-
jící z původní fi lozofi e Marzocchi 
jednoduchosti a  skvělé funkce si 
za příznivou cenu 14 990 Kč jistě 
najde mnoho příznivců. Skladem 
jsou již i  nové modely odpruže-
ných vidlic, tlumičů a  sedlovek 
FOX, stejně tak jako nový tlumič 
Marzocchi Bomber CR. Již nyní 
také na skladě CYKLOŠVEC po-
stupně přibývají nové modely do-

mácí značky Galaxy, stejně tak jako 
hamburského STEVENSU, jehož novinky 

budou k mání postupně během podzimu a zimy.
Více na www.cyklosvec.cz

Pláště Continental
Nejmodernější konstrukce MTB plášťů do-

razila do nejdostupnější Performance řady Con-
tinental s  drátovou patkou (Cross King, Race 

King, Mountain King, Trail King). Použitelné 
pro elektrokola. Inovovaná řada plášťů King: 
Rychlá a  odolná směs, robustní třívrstvá nylo-
nová kostra pláště 180-TPI, dvouvrstvá bočnice 
120-TPI, drátová patka z oceli, pro všechny roz-
měry kol, použitelné pro elektrokola, jednotná 
cena 499, – Kč.

www.schindler.cz

Dokonalý přenos energie 
v tretrách Shimano S-Phyre 
XC901

Nekompromisní závodní obuv určená pro 
XC a cyklokros. Nízkoprofi lová podešev přispí-

vá ke stabilizaci nohy při záběru směrem 
dolů. Jednodílná obepínací 

struktura svršku, úzká spod-
ní část, zaoblená pata 

a  štíhlá špička za-
jistí, že obuv skvě-
le padne. Dvojitá 
nezávislá kolečka 

BOA® IP1 umožňují rychlé a přesné, jemné na-
stavení. Nastavitelné vodítko tkanic Powerzone 
pevně drží přední část chodidla. Podrážka MI-
CHELIN® minimalizuje hmotnost a  zlepšuje 
záběr při chůzi v terénu.

Více na: www.paul-lange.cz

Nový Enervit Isotonic Gel
Nabídka oblíbených energetických 

gelů od  Enervitu je opět bohatší. 
K  Enervit Gelu, One hand Gelu 
a  Liquid Gelu přibývá zbrusu nový 
Enervit Isotonic Gel, který není nutné 
zapíjet a nabídne velkou dávku rychlé 
energie. Skvěle se tak hodí pro rychlé 
„nakopnutí“, když vám energie do-
chází, nebo vás čeká náročná pasáž. 
Rychlý účinek zabezpečuje jednak op-
timální hustota (díky které není třeba 
gel zapíjet), a také obsažený dominantní sacharid 
– maltodextrin. Na výběr je ze 3 příchutí: malina, 
jablko a grapefruit.

www.enervit.cz

Pozvánka KCK na veletrh 
Sport Life!

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, 
dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat k návště-

vě našich stánků na  sportovním veletrhu Sport 
Life! 2019, který se koná ve dnech 8.–10. listopa-
du 2019 na brněnském výstavišti.

Naše stánky naleznete v pavilonu V.

Skládačka s Bafangem 
za super cenu

Tern Vektron D8 je jediným skládacím kolem 
na  českém trhu, které je dostupné s  oblíbeným 
středovým motorem Bafang a s baterií Panasonic 
o kapacitě 418 Wh. Díky malé velikosti po slo-
žení je perfektním řešením pro cyklisty, kteří 
své kolo rádi využívají při pohodových výletech 

a na dovolených, ale mají problém s místem. Ty-
picky jsou to karavanisté nebo jachtaři, ale také 
majitelé velkých SUV či minivanů, kteří nechtějí 
elektrokolo převážet na nosiči na kouli. Vektron 
D8 je nyní za vynikající cenu 44 990 Kč. V na-
bídce máme i verze s motorem Bosch. Distribu-
torem je fi rma AZUB BIKE s.r.o., která všem 
prodejcům nabízí férové marže a  rychlé dodání 
zboží.

www.azub.cz

Nové modely dětských kol 
Amulet

Nové modely lehkých dětských kol AMU-
LET MINI 16 SUPERLITE a MINI 16 LITE 

s hmotností pod 7 kg již naskladněny. Nová kola 
jsou nabízena ve třech barvách a dvou provede-
ních s torpédem a zadní volnoběžkou.

Více na webových stránkách www.amulet.cz

Haven, stálice i novinky
Když jsme zde před necelými dvěma roky 

uvedli rozhovor s majitelem značky Haven, 
představili jsme její historii, zaměření na  cyk-
listickou a  outdoor módu a fi lozofi i vycházející 
obecně z cyklistiky a sportu. Co se za ty dvě se-
zóny změnilo, jaké mohou obchodníci očekávat 
novinky v sortimentu a kam se Haven posunul, 
na to se podíváme tentokrát.

Jaké byly u Havenu po-
slední dvě sezóny?

Máme každoroční nárůst 
obratů, takže jsme celkově 
spokojeni. Víme ale i o nedo-
statcích, které máme napří-
klad s  dodávkami zboží, kde 
někdy neodhadneme zájem 
obchodníků, protože předob-
jednávky uzavírají až po našich 
„deadlinech“ pro započetí vý-
roby. Množství předobjednávek 
činí cca 25 % produkce, takže 
zbytek je na  našem odhadu. 
Pracujeme ale i  na  dalších 
věcech, na  které dostáváme 
od obchodníků feedback. Sám 
za  sebe jsem stále nespokoje-
ný se spoustou věcí, a protože 

jsem zvyklý dělat věci do  maxima, tak se stále 
vyvíjíme.

Pozorujete nějaké změny ze strany zákazní-
ků?

Vím, že zejména naše textilní výrobky nejsou 
určeny pro masy, ale pro cyklisty, kteří požadu-

jí kvalitní materiál a pohodlné 
střihy. V našem oblečení by se 
neměli cítit svázaní, ale na-
opak volní. Toto sledujeme 
při vytváření střihů a celkové 
koncepce každého produk-
tu. Kvalitou materiálů a pro-

pracovaností je dána ale i cena. 
Poslední rok, dva je cítit rostoucí 
životní úroveň. Zákazníci se ne-
zajímají o  to, jestli volné kraťasy 
s  vnitřní vložkou stojí 1600 Kč 
nebo 1900 Kč. Především chtějí, 
aby byly pohodlné, hezké, padly 
jako ulité a  neměly stejné jako 
„ne-cyklista“ z  řetězce. Vidět to 
je i na nárůstu prodeje dětských 
kraťasů s vnitřní vložkou. Dříve 
do dětí lidé neinvestovali, se slo-
vy „stejně z toho vyroste“.

Pokračování na str. 5 
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Slogan značky sídlící ve  východočeských Su-
chovršicích nedaleko Úpice je i dnes, po  té-

měř deseti letech fungování, stále platný. Zatímco 
řada značek se na trhu elektrokol postupně etab-
lovala se stále dražšími sportovními elektrokoly, 
Spirit sází na  cenově příznivější produkty do-
stupné všem. Tedy elektrokola pro každého. Proč 
je tomu tak, co maloobchodníkům nabízí a  jak 
značku postihl čínský antidumping, na to jsme se 
zeptali jejích zástupců.

Trochu historie, jak jste začínali?
Všechno začalo v roce 2010, kdy jsme přivez-

li první elektrokola jako skládačky, městská kola 
a  levnější trekkingy. Všechno v  jednobarevném 
jednoduchém designu. Pak jsme přidali elek-
trické tříkolky, následovalo rozšíření barevných 
variant modelů a  horská elektrokola. Postupně 
se snažíme trochu vylepšovat design a dnes tvoří 
sekce elektrokol téměř třetinu obratu fi rmy Partis 
a.s., která se původně věnovala, a stále věnuje, vý-
robě počítačových skříní a dalším aktivitám.

Změnil se za tu dobu nějak sortiment?
Za ty roky už jsme si vyzkoušeli, co je osvědče-

né a dobře se prodává jak nám, tak maloobchod-
níkům, a  co naopak pro nás není tak zajímavé. 
Sortiment tak nemáme zbytečně nabitý modely, 
ale držíme si nižší střední třídu, která se obecně 
dobře prodává a stále je po ní na trhu hlad. Máme 
v nabídce jak skládačky, městská kola a trekkingy, 
tak e-bike a samozřejmě tříkolky. Ty se prodávají 
velmi dobře, byť to není tolik jako u  ostatních 

modelů. Ty naše tříkol-
ky totiž mají na  rozdíl 
od  konkurence kyvný 
rám, takže se jezdec může 
v  zatáčce naklánět, tudíž 
odpadá negativní efekt tří-
kolkové odstředivky v  za-
táčkách. Mají i užší rozvor, 
takže projedou dveřmi, 
což je pro řadu uživatelů 
hodně důležité. Obecně 
ale v  elektrokolech nemá-
me ambice tlačit se někam 
do vyšších cenových pater, 
kde je možná výraznější 
cenová válka ohledně slev 
v maloobchodech, ale dr-
žíme si to osvědčené, což 
ocení i obchodník.

Jak vnímají obchodní-
ci vaše kola?

Samozřejmě pozitiv-
ně, protože mají zaručenou odpovídající marži, 
bez níž od vás dneska nebudou odebírat, a pak 
se snažíme také hlídat ceny, aby se nepodrážely. 
Pokud k tomu někde dojde, snažíme se obchod-
níka na to upozornit, škodí to totiž nakonec i je-
mu. Když to trochu zjednodušíme, tak můžeme 
říct, že naše elektrokola jsou ty „rohlíky“, co se 
prodávají denně. Obchodníkovi tak v nich neleží 
vyšší fi nanční objemy delší dobu, ale má jistotu, 
že tohle zboží vždycky prodá. A pak je pro ob-
chodníky důležitý také servis.

Záruční nebo pozáruční?
Obecně je v elektrokolech celkové servisní zá-

zemí hodně důležité a troufáme si říct, že v ser-
visu jsme opravdu silní. Držíme totiž skladem 
poměrně velké zásoby náhradních dílů, takže 
jsme schopni oservisovat jak naše elektrokola, ať 
už v záruce či po jejím uplynutí, tak nabídnout 
díly i pro konkurenci. Máme skladem jak ozube-
ná kolečka do motorů, tak řídicí jednotky, baterie 
a  všechny nutné náhradní díly, které jsou často 

zaměnitelné s řadou dalších značek. Třeba námi 
používané motory Xofo mají řadu zaměnitelných 
dílů s  motory Bafang, kterými osazujeme draž-
ší modely, takže od  nás náhradní díly odebírají 
i  některé jiné značky. U  našich elektrokol jsme 
pak schopni obchodníkovi náhradní díl třeba po-
slat po nějaké telefonické konzultaci, aby nemu-
sel posílat celé elektrokolo k nám. Servis umíme 

řešit opravdu rychle a díky zásobě dílů v hodně 
širokém rozsahu, což oceňují i  prodejci jiných 
značek, když u nás seženou díly třeba i na starší 
motory s třípinovým vývodem.

Servisujete i baterie?
Co se týče námi nabízených baterií a  jejich 

řídicích jednotek, tak tohle jsme včetně veškeré 
diagnostiky rovněž schopni udělat. Celkové repa-
se baterií pak zajišťujeme přes externí fi rmu. V řa-

dě případů ale umíme hodně baterií „oživit“, což 
zákazníkovi ušetří dost peněz. My jsme třeba už 
v začátcích nabízeli baterie s vyšší kapacitou, než 
bylo na trhu běžné, a řada našich kol měla mož-
nost výběru i 17Ah baterie v době, kdy maximem 
bylo 13 Ah. Dokonce máme v sortimentu i 21Ah 
baterie, což je i v dnešní nabité konkurenci stále 
tak trochu unikát.

Spirit – elektrokola pro každého
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Máte v nabídce i přestavbové sady, neklesá 
poptávka?

Sady jsou stále jednou z nejdostupnějších mož-
ností, jak si pořídit elektrokolo za přijatelné pení-
ze, pokud mám základ v podobě kvalitního kola 
bez pohonu. Kola přitom dodáváme nezapletená, 
ale kompletně i s dráty a niply, aby si to zákazník 
sám napletl, protože na  zapletená kola z Číny je 
zase extrémně vysoké clo. Někteří obchodníci to 
vítají z hlediska možnosti nahradit rychle potřeb-
ný průměr kola, pokud zrovna ten není v nabídce, 
a zapletou si velikost ráfku, jak potřebují.

Jak dnes probíhá výroba elektrokol Spirit?
Dříve jsme přivezli několikrát za  rok kontej-

ner, kam se vešla stovka smontovaných elektro-
kol. Dnes to kvůli vysokému clu znamená dovézt 
kola rozebraná a vyrábět hlavně tady. Díky stoja-
nové montáži se sice zvýšila kvalita seřízení všech 
kol, ale zase to zbrzdilo dodávky, protože jsme 
museli projít celou řadou schvalovacích procesů, 
aby nám celní zpráva dovolila to u nás vyrábět. 
Díky tomu jsme ale schopni pružněji reagovat 
v případě specifi ckých požadavků zákazníků a ča-

sem budeme schopni nabídnout montážní kapa-
city i pro jiné značky.

Je tedy antidumping velké zlo?
Tohle papírování a  vyšší vstupní náklady 

i  náročnost řešení komponentových specifi kací 
a dodávek dílů odradilo řadu „překupníků“, kteří 
dříve dovezli jeden kontejner a kola pak prodávali 
přes různé e-bazary. Výsledná cena kola vás vyjde 
po montáži v podstatě stejně jako před antidum-

pingem, ale je s tím mnohem víc práce i fi nanč-
ních nákladů, přinášející na druhou stranu vyšší 
kvalitu výrobku.

Vraťme se k elektrokolům, jaké používáte po-

hony?
U levnějších kol to jsou zadní motory Xofo, 

u dražších pak Bafang a poslední dobou zazna-
menáváme stále větší poptávku po možnosti osa-
dit kolo větší kapacitou baterie. Velice příjemná 
je pak životnost a  minimální poruchovost mo-
torů Xofo. Středové pohony jsme pak měli, ale 
už je to cenově tak trochu nad tím, na  co jsou 
naši zákazníci zvyklí, a čísla hovoří jasně, takže se 
držíme nábojových motorů a rychloobrátkového 
zboží.

Co se týče nějakých dalších specifi kací, částeč-
ně vycházíme z nabídky našich dodavatelů a pak 
z toho, co máme sami vyzkoušené, že spolehlivě 
funguje. Navíc jsme schopni nabídnout už od de-
seti kusů individuální design na přání zákazníka. 
Může si zvolit třeba i jiné logo, dát na kola jména 
vlastní půjčovny, zkrátka tady nejsou omezení, 
jen minimální počet kol.

Jak dlouho trvá dodání?
Aktuálně vykrýváme objednávky a  nemáme 

skladové zásoby hotových kol, ale do budoucna 
se zase vše stabilizuje směrem ke skladovým záso-
bám, jako tomu bylo předtím a obchodníci na to 
byli zvyklí. Jinak doplňujeme zboží z Asie čtvrt-
letně, takže pokud některý model dojde, netrvá 
doplnění rok. Totéž v dílech.

Jak hustá je obchodní síť?
V podstatě pokrýváme celou republiku a  zá-

padní Slovensko, ale existuje řada míst, kde je 
stále dostatek prostoru pro případné zájemce. 
Držíme určitou teritorialitu, aby v okruhu dva-
ceti kilometrů nebylo více prodejců, vede to pak 
ke  zbytečnému podrážení cen. Vše řešíme buď 
přes naši centrálu, nebo obchodního zástupce, 
který prodejce navštěvuje a  přináší důležité in-
formace, ať už obchodní či technické. Přes něj se 
pak dá i poměrně rychle řešit případná reklamace 
nebo dodání servisního dílu.

Jak vidíte budoucnost vašich elektrokol?
My se zatím chceme držet toho, co se nám 

osvědčilo, tedy nižší střední třídy. Pořád je u nás 
hodně lidí, kteří nemají tak vysoké příjmy, aby 
mohli dát za  elektrokolo víc jak čtyřicet tisíc. 
To jsou naši zákazníci, tohle my umíme dobře 
a trh je v tomhle směru zatím stále na vzestupu. 
V dané cenové kategorii se snažíme vylepšovat, 
přidávat integrované baterie a  nabízet kvalitní 
elektrokola pro každodenní využití. Neděláme 
ryze terénní a sportovní elektrokola, my děláme 
elektrokola pro každodenní využití, elektrokola 
pro každého.

Děkuji za rozhovor
Jiří Uždil
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BMC, Kona, Northwave, Fox, Selle Italia, ty-
to a  další značky zastupuje na  českém trhu 

pražská společnost N Distribution. A právě o nich 
budou převážně následující řádky. Představovat 
Zdeňka Löff elmanna by v  naší 
branži bylo nejspíš tak trochu no-
šením dříví do  lesa. Dlouhá léta 
byl provázán především se znač-
kou Specialized a  současně také 
s  rolí manažera Jardy Kulhavého, 
aby se poté na krátký čas ze světa 
dvou kol téměř vytratil a následně 
navrátil, ale již v pozici spoluma-
jitele a  jednatele právě společnos-
ti N Distribution. I  po  bezmála 
třiceti letech v  oboru nejenže ho 
cyklistika stále maximálně baví, 
ale ročně na  kole najede okolo 
deseti tisíc kilometrů a dokonce se 
objevil i na startu nejtěžšího bikového etapového 
závodu Cape Epic. Dali jsme si schůzku v mod-
řanském sídle N Distribution, abych Zdeňka vy-
zpovídal, zdaleka nejen na téma novinek v kolekci.

Zdeňku, která ze značek je pro vás klíčová?
Jednoznačně Fox. Díky tomu, že má tři divize 

– konkrétně lifestyle, tedy oblečení, dá-
le motokros a  nakonec cyklistiku. 
V  motokrosu je Fox celosvětově 
číslem jedna. Všechny tyto tři 
divize spadají na  českém trhu 
pod nás.

Pokud bych chtěl prodávat 
vaše značky, třeba BMC, Konu 
nebo Northwave, co pro to mu-
sím udělat či splňovat?

Skoro nic, stačí nás kontaktovat. Ne-
jsou zapotřebí žádné minimální odběry či cokoli 
podobného. Samozřejmě máme nějaké regionální 
představy a pokud někde máme silného partnera, 
tak to ctíme. Ale to je vše.

Vaše sestava značek se jeví jako ideál – nechybí 
špičková kola, textil nebo tretry...

To je pravda, na značky jsem měl vždycky velké 
štěstí. Třeba když jsme po roce mého působení v N 
Distribution získali Northwave. Přesně v té době 
do toho Northwave začal hodně šlapat, přepraco-
vali kompletní kolekci bot, prostě se začali opět 
hodně snažit. Tehdy nás oslovili sami, chtěli změ-
nit distributora a byli jsme první fi rmou, na níž 
se obrátili. Hlavním důvodem bylo, že právě naše 
společnost se v minulosti stala jedním z vůbec prv-
ních distributorů Northwave-Snow, což jsou boty 
na snowboard, vázání a podobně.

Tradicí je ale hlavně vaše spojení se značkou 
Kona.

To sice ano, ale právě Konu jsem 
chtěl hned po  svém příchodu 
utnout. Nato jsme s kolegou Mar-
tinem letěli do  Kanady a  tam 
nám v  centrále ukázali, co vše 
chystají. Byla to paráda a  pře-
svědčilo mě to, abych dal značce 
ještě šanci. Za poslední čtyři ro-
ky se Kona obrovsky posunula 
a  nabízí i  parádní levná kola, 
třeba už v  cenách od nějakých 
jedenácti tisíc výš. Dokonce 
jsem přesvědčen o tom, že v po-
měru cena/výkon jde o  jednu 
z nejlepších značek vůbec, u níž 
jsme navíc schopni nabídnout 
opravdu dobrou marži. Spousta 
lidí si myslí, že Kona nabízí jen lu-
xusní kola, nás paradoxně živí především 
jejich nejdostupnější modely.

Koně nahrává i vzrůstající popularita endura.
Určitě, problémem ale je, že právě enduristi 

jsou z mé vlastní zkušenosti často nemalí speku-
lanti a český trh je bohužel hodně pokřivený. A to 
zdaleka nejen v enduro kolech. Za co zde koncoví 
zákazníci mnohdy nakupují kola nebo díly, za tak 

nízkou cenu to často nekoupí ani 
většina obchodníků. To je smutná 
realita, s dodržováním doporuče-
ných maloobchodních cen si má-
lokdo láme hlavu.

Třeba Selle Italia si ale na do-
držování cen zakládá.

Přesně tak, dodržování cen ne-
ustále kontrolují. Mají na sedlech 
čipy a modely určené pro montáž 
se nemohou dostat do  samostat-
ného prodeje. Hlavně ale úplně 
změnili celou nabídku, začali po-
užívat speciální měřící technologii 

pro výběr sedla a z velké části se zaměřují na biko-
vé závodní modely. Selle Italia vozí třeba Mathieu 
van der Poel a další hvězdy.

Dá se vůbec zvládnout tolik značek?
Pokud by to nešlo, nemá cenu to dělat. Výho-

dou je trend zjednodušování kolekcí, redukce po-
čtu jednotlivých modelů. Stejně tak už většina vý-
robců nepřekopává pro každou sezónu osmdesát 
procent kolekce. Naopak často oněch osmdesát 
procent bez větších změn přechází do  následují-
cího roku.

A kdyby tě nějaká další značka takříkajíc 
cvrnkla do nosu?

Dlouho bych se rozmýšlel. Muselo by to být 
něco opravdu velkého. Většinou, když mi někdo 
zavolal a nabídl značku s dosavadním distributo-
rem – tak to zpravidla bylo tak, že to dosavadní 
distributor nedělal úplně dobře. Doufám, že se 
teď neurazí někteří, po  nichž jsme dané značky 
převzali.

Výhodou určitě je, že jsi v této branži tak 
dlouho.

To asi jo, druhá výhoda je pak provázána se 

spešlem. V  době největší expanze potřebovali 
mraky schopných lidí – a právě z této doby tam 
dodnes prakticky nikdo nezůstal, ovšem skoro 
všichni zůstali v  branži. Někdo má distribuce, 

ale většina dělá u některé jiné cyklistické značky. 
Když se rozhlédnu, skoro není fi rma, kde by nebyl 
někdo ze spešlu, všichni se známe. Z toho důvodu 
máme v portfoliu třeba BMC, kde jsou v manage-
mentu lidi z původního spešlu.

BMC je vnímáno jako luxusní značka, je to 
problém?

Ano i  ne. Problém je spíš trochu v  tom, že 
v  nabídce nemají levnější kola. Navíc velkou 
část kolekce tvoří silnice, i  když teď mají třeba 
dokonalé cross-countryové kolo. BMC je z mého 
pohledu fantastický produkt, ale je těžší se s ním 
prosadit.

Pokud vím, tak máte k dispozici nejen testo-
vací kola, ale i testovací sedla, tretry, přilby…

U kol je to u nejdůležitějších modelů většinou 
kus od  velikosti a  půjčujeme vesměs přes deale-
ry. Máme k dispozici asi třicet kol, BMC i Kona. 
V případě sedel se jedná o speciální testovací pro-

gram Selle Italia a dealeři si jej celý ku-
pují, takže tam to není složité. U treter Northwave 
byla testovací kolekce naším nápadem, objížděli 
jsme s nimi seriály bikemaratonů včetně Kola pro 
život, totéž s endurovými přilbami Fox.

Dá se srovnat zastoupení vašich značek se za-
stoupením spešlu, jemuž jsi před lety šéfoval?

U spešlu jsme také vše budovali postupně, ale 
obraty začaly poté neskutečně narůstat, takže už 
jsme se obešli bez velkých úvěrů. Na  nich jsme 
v  N Distribution samozřejmě závislí. Nicméně 
je třeba dodat, že jakožto velkoobchodníci vlast-
ně pořád pracujeme s podobnou, po léta zažitou 
marží – zatímco náklady se postupně neskutečně 
zvyšují. Speciálně náklady na zaměstnance. Máme 
před sebou ještě dlouhou cestu.

Jak vnímáš současnou ekonomickou situaci?
Když člověk sleduje, co se děje v sousedním 

Německu, tak vyhlídky nejsou úplně pozitivní. 
Třeba potravinářství padá na padesátiprocentní 

obraty. Uvidíme, kdy se to dostane 
k  nám – zatím se nic moc ne-

děje, naštěstí. Před deseti lety 
nás krize z mého pohledu de 
fakto jen lízla. Co bude nyní, 
ukáže až čas.

Které momenty jsou v ži-
votě obchodníka nejtěžší?

Samozřejmě ty, které člověk 
nemá šanci ovlivnit. Třeba že zboží 

přijde později, nebo když některé ne-
přijde vůbec. To je pak hrozný průšvih. Případně 
když si zamluvíš část dolarů a mezi tím se změní 
kurz o třicet procent. (smích...)

Děkuji za rozhovor.
(kad)
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Co nabízí N Distribution?
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Zdeněk Löff elmann
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/BHE-09

Pokud chcete bezpečnou helmu s optimálním prouděním vzduchu, pak 
hledáte Maestro!  Díky unikátní konstrukci HaloGuard© je přilba schopná 
odolat všem druhům otřesů. 17 ventilačních otvorů zajišťuje perfektní 
ventilaci. Kompaktní a odolná helma z vás udělá pána silnic.

-
BBBCYCLING.COM/CZ_CS/BHE-09-MAESTRO

Co vkus u zákazníků?
Moc se nemění. Naučili jsme se neměnit ko-

lekce a barvy tak rychle jako dříve. Je to složité 
pro obchodníky, protože když se jim jeden rok 
prodává jeden model, tak jej druhý rok už ne-
máme, takže je to složité. Zachováváme pozvolné 
prolínání nových modelů s těmi starými, kolikrát 
se stane, že starý model je úspěšnější než nový 
a výrazně jej přežije.

Pro příští rok navyšujeme nabídku v kombi-
nacích černá barva jako základ a barevné detaily. 
Sázíme na decentnost, trochu šmrncnutou naším 
Haven stylem, viz třeba kalhoty SINGLETRAIL, 
které je možné mít decentně černo-modré nebo 
otevřené odvětrání s oranžovým. Naše věci musí 
mít drive, jinak to nejde!

Jak uspěly vaše novinky jako X-SAUCE?
Od  minulého podzimu distribuujeme tuto 

španělskou značku, kterou jsme nahradili JOE´S. 
Již cca čtyři roky o ní víme, testovali jsme hlavně 

jejich bezdušový tmel s těmi nejlepšími výsledky. 
Tím myslím, že nic lepšího podle našeho objek-
tivního testování neexistuje. Jednoduše zacelí de-
fekt velice rychle, a hlavně defekt od největšího 
předmětu. Dokáže zacelit i  drobné řezné rány 
(testováno pomocí nůžek), viz třeba naše video 
na stránkách www.haven.cz. X-SAUCE tvoří na-

prostou světovou špičku. Ve Španělsku je to číslo 
jedna mezi těsnidly a je k tomu pádný důvod.

U olejů, které jsou určeny do sucha i do mok-

ra zároveň, (čemuž jsme do  té doby ne-
věřili), můžete zhlédnout test na stránkách 
www.cykl.cz. Co se týká frikce, olej je na bázi 
tefl onu s nanočásticemi. Co je ovšem zásadní, je 
použití speciálního vosku, který navzlíná na po-
vrch předmětu (řetězu), kde po cca 12 h vytvoří 
fi lm, kterým nepronikne voda ani prach. Tím 
chrání a  prodlužuje životnost funkční složky 
pod ním. Je lepší si přečíst detailní info o oleji na 
www.haven.cz v sekci oleje.

Máte v sortimentu i protidefektovou ochra-
nu Barbieri, jaký je zájem?

Prodeje jdou v tomto případě do stovek kusů, 
což je slušné. Tato ochrana je naprosto funkční 
a lehká věc, která výrazně zvyšuje komfort jízdy. 
Pro mě je až s podivem, že ji nevozí všichni endu-
risti, ale i X-countristi. Váhový nárůst je v řádech 

desítek gramů na  obě kola a  přínos pro jízdní 
vlastnosti plus pro případ defektu je opravdu vel-
ký, to vše za cenu 1290 Kč včetně karbonových 

ventilků.

Co tretry FLR?
Je to již stálice mezi značkami 

a po Haven je to v našem sortimentu 
značka s  nejvyšším obratem. Kvalitní 
decentní boty s tuhou podešví a dobrý-
mi maržemi. Jsou zde dvě novinky pro 
turisty, tretry ENERGY a  REXTON. 
Boty pro široké masy za  dobrou cenu 
s možností použití na platformy či ná-
šlapný systém.

Jaké chystáte novinky?
Novinky jsme na  příští rok ne-

chtěli. Vážně jen minimum, ale 
těch nápadů je tak strašně moc, že 
vybereme jen to nejlepší, a stejně 
si vždy říkám, že jsme to s  těmi 
novinkami přehnali. Vytáhnu 
jen jednu novou řadu ze všech 
novinek nazvanou RIDE-KI (čti 
rajtky), zahrnující kalhoty, kraťa-
sy, dres a batoh pro ENDURO. 
Tato nabídka s  určením přímo 
pro enduro jezdce nám chyběla, 
takže v  této kolekci se objevují 

pevnější materiály a  lehké zesílení na  určitých 
místech, plus přidaná oblast s membránou pro-
ti vodě na sedacích partiích a zadní části s důra-
zem na neomezení pohybu. Jednoduše pohodlná 
Enduro řada s  výhodou membránových kalhot 
v  kombinaci s  vysokou prodyšností. Ano, je to 
takový kočkopes, ale z vlastních zkušeností vím, 
že to je dobrá cesta pro pohodlné, a hlavně ma-
ximálně funkční enduro kalhoty, kraťasy! Batoh 
RIDE-KI s objemem 22 litrů má pak vyjímatelný 
certifi kovaný chránič páteře, což je dneska v této 
disciplíně téměř nutnost.

Nějaké další zvýhodnění na předobjednávky?
Novinkou přecházející z  minulého roku je 

pro obchodníky velice zajímavá možnost vráce-
ní zboží v případě, že jej neprodají. Je to taková 

záruka pro obchodníky, kteří si nejsou jistí nebo 
jen nechtějí mít zboží skladem přes zimu. Mohou 
vrátit textilní zboží v MOC vyšších než 500 Kč 
(nevztahujeme to na ponožky a rukavice, protože 
v těchto položkách obchodníci peníze tolik ulo-
žené nemají). S námi mohou mít jistotu, že co 
neprodají, to si od nich vezmeme zpět. V  reálu 
ale tolik vratek není, obchodníci toho drtivou 
většinu prodají.

Děkuji za rozhovor.
Jiří Uždil

Haven, stálice i novinky

Kontakt: www.haven.cz
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Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

100% Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
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 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
8FUN DaJ Sport www.daj.cz

A
A2Z Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Adriatica Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Aerozine Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Alhonga Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Alhonga Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Alhonga Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Alhonga BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Alhonga DaJ Sport www.daj.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 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Apache BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Apache DaJ Sport www.daj.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, s.r.o. www.author.cz
Avid Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
AXA Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Axa Zookee www.zookee.cz
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
Barbieri Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

BETO Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Beto Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Bike Hand Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Bike Ribbon Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Bike Ribbon Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
BikeworkX Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Biologic Azub Bike www.azub.cz
BionX Azub Bike www.azub.cz
Black Jack Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
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.bmc-switzerland.cz
Bn‘B Rack Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Bobike Citybikes, s.r.o. www.citybikes.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, s.r.o. www.cateye.cz
Catlike Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Ciclosport Pells www.pells.cz
Clarks BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Clarks DaJ Sport www.daj.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
Controltech KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Conway 4EVER s.r.o. www.4EVER.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

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 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Crono BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Crono DaJ Sport www.daj.cz
Crops Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
CST Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

CST Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

CST Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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, s.r.o. www.cycle-clinic.eu
Cyclo Tools BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Cyclo Tools BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cyclo Tools DaJ Sport www.daj.cz
CykloStar BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
CykloStar BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
CykloStar DaJ Sport www.daj.cz
CykloStar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

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

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

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

Delfi Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Delfi Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Demolition BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Demolition BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Dirt Wash BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Dirt Wash BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Dirt Wash DaJ Sport www.daj.cz
Driven Helios Race s.r.o. www.driven.cz
DSI BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
DSI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
DVO Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Dynaplug Bikeaction WWW.BIKEACTION.CZ

E
E*thirteen Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
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 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Echowell Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Echowell Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Echowell Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Electra Schindler spol. s r.o. www.electra-bike.cz
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
Elite Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Endzone Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

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

Everstar Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Everstar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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 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
Ferdus DaJ Sport www.daj.cz
Ferdus Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Fidlock Bikeaction WWW.BIKEACTION.CZ
Fist gloves BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Fist gloves BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
FLR Shoes Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

FLR Shoes 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 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

GARMIN Garmin Czech s.r.o. www.garmin.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
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 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Hota Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

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

I
Ibera BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ibera BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ibera DaJ Sport www.daj.cz
Infi ni 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
Isostar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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 Zookee www.zookee.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

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
K-Edge Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kenda Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Kenda Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Kenzel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kettenmax KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Kinetic BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kinetic BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kinetic DaJ Sport www.daj.cz
King Kong BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
King Kong BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
KMC BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
KMC Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

KMC Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

KMC BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
KMC DaJ Sport www.daj.cz
KMC Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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
Kolos Citybikes, s.r.o. www.citybikes.cz
Kona bikes N distribution s.r.o. www.kona.cz
Kool Stop BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kool Stop BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kool Stop DaJ Sport www.daj.cz
Kool Stop Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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
Kovys DaJ Sport www.daj.cz
Kovys Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Kross KROSS S.A. www.kross.eu
Kryptonite Schindler spol. s r.o. www.kryptonite.cz
KTM KTM www.ktm-bikes.cz

L
Lapierre Schindler spol. s r.o. www.lapierre-bike.cz
Lazer Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
LAZER Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
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 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Limar BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Limar DaJ Sport www.daj.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 Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Look Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

M
Magnum Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Mach Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Mach 1 KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Maloja Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Maloja Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Marin Komersia www.marinbikes.cz

Marwi BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Marwi Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

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

MITAS Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Mitas KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Mitas BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Mitas DaJ Sport www.daj.cz
Mitas Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.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
Monte Grappa Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Moots Zookee www.zookee.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

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

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

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

Nalini Schindler spol. s r.o. www.nalini-cz.cz
Nanoprotech Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Nanoprotech Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Neco Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

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
North wave N distribution s.r.o. www.ndistribution.cz

Nutcase Cyklospeciality WWW.nutcasehelmets.
com

Nutrend Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Nutrend KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Nutrend BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Nutrend Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

O
ODI BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
ODI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
ODI DaJ Sport www.daj.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.com
Ornate Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Park Tool DaJ Sport www.daj.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

Pendix Citybikes, s.r.o. www.citybikes.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
Polednik Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Polednik BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Polednik Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Polednik DaJ Sport www.daj.cz
PowerBar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Pro Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

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 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Prowheel Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Prowheel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Prowheel DaJ Sport www.daj.cz
Pure BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Pure BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Pure DaJ Sport www.daj.cz

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

R
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
R2 Catherine Life a.s www.R2.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
Recon Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Red Monkey Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Reelight Citybikes, s.r.o. www.citybikes.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
Remerx DaJ Sport www.daj.cz
Remerx Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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 Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Ritchey BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ritchey BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ritchey Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Rock Shox Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Rock Shox Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Rocky Mountain Bikeaction WWW.BIKEACTION.CZ
Rodi Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Rogelli Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Rogelli Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Rollei Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.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
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, s.r.o. www.rstmtb.cz
Rubena-Mitas KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Rudy Project Catherine Life a.s www.rudyproject.com

S

Saccon Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Saccon BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Saccon DaJ Sport www.daj.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

SDG Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.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 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Selle Monte Grappa Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Selle SMP Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
Sense Bike BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sense Bike BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sensor Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sensor Zookee www.zookee.cz
SH+ Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
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
Shimano Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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
Schwalbe Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Sigma sport Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Sigma sport KCK Cyklosport www.kckcyklosport.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
Sigma sport DaJ Sport www.daj.cz

Sigma sport Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Silva Vavrys CZ, s.r.o. www.silva-outdoor.cz

Simpla Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

SiS Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Sixtus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.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
SKS DaJ Sport www.daj.cz
SKS Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Slime BV IMPORT sro www.haven.cz
Slime Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Smart Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Smart Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Smart BP Daj Hostivice BP Daj Hostivice
Smart Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Solestar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
SON nabendynamo Azub Bike www.azub.cz
Sonax Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
SPANK Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Spectro BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Spinner Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Spirit Partis a.s. www.spiritbike.cz
Sport Arsenal Sport Arsenal, s.r.o. www.sportarsenal.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
Sport Arsenal DaJ Sport www.daj.cz
Sportique Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sportourer N distribution s.r.o. www.ndistribution.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
SR Suntour DaJ Sport www.daj.cz
SR Suntour Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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 DaJ Sport www.daj.cz
Sram Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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
Supacaz Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Super B Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Super B Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Swifty Cyklospeciality www.swiftyscooters.com
Šroubárna Marek BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Šroubárna Marek BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Šroubárna Marek DaJ Sport www.daj.cz

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

Tektro Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Tern Azub Bike www.azub.cz
Terry Zookee www.zookee.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
TF2 DaJ Sport www.daj.cz
TF2 Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Thule Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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 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

Trailgator Azub Bike www.azub.cz
Trailgator Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Trailgator Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Trailgator Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Tufo Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Tufo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Tufo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Tufo DaJ Sport www.daj.cz
Tufo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

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

V
Vape 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
Vape DaJ Sport www.daj.cz
Vape Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Vella BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Vella Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Vella BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Vella DaJ Sport www.daj.cz
Vella Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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
Velo DaJ Sport www.daj.cz
Velo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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
Velobel DaJ Sport www.daj.cz
Velobel Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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 Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Vittoria BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Vittoria DaJ Sport www.daj.cz
Vittoria Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Volume BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Volume BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

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

Weldtite Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Weldtite BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Weldtite 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
Wellgo DaJ Sport www.daj.cz
Wilier KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

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 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Wowow DaJ Sport www.daj.cz
WTB Zookee www.zookee.cz

X
Xenofi t Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
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

Yaban Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Yakkay Citybikes, s.r.o. www.citybikes.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
Zefal Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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



Fotochromatická či polarizační úprava zor-
níků, UV fi ltry, stupeň zatmavení, materiál 

obruby nebo třeba barevná specifi kace skel – to 
vše jsou velmi důležité aspekty, které ovlivňu-
jí kupujícího při výběru cyklistických brýlí. Jak 
která technologie v  praxi funguje a  čím je pro 
cyklistické použití důležitá? Můžeme mít jediné 
brýle a  jediná skla do  všech nebo 
alespoň do většiny podmínek, nebo 
je taková myšlenka zcela zavádějící 
a v průběhu roku i denní doby bude 
lepší brýle nebo alespoň provedení 
zorníku měnit – v závislosti na ak-
tuálních podmínkách? S tím souvisí 
také dnes hodně populární a cenově 
již poměrně dostupná samozabar-
vovací technologie měnící stupeň 
zatmavení podle sluneční intenzity. 
Neméně důležitá je rovněž přítom-
nost kvalitního UV fi ltru pro potla-
čení UVA, UVB a UVC záření, ovšem disponují 
podobným fi ltrem i nejlacinější modely brýlí?

Otázek souvisejících s  výběrem cyklistic-
kých brýlí se nabízí celá řada. My jsme se vydali 

k Vrchlabí, do sídla domácí společnosti 3F, která 
se již dlouhé roky specializuje právě na sportovní 
brýle, nejen ty cyklistické. Na naše otázky odpo-
vídal spolumajitel značky 3F, Kamil Nosek.

V nabídce značky 3F najdeme řadu modelů 
se samozatmavovací úpravou zorníků, jak tato 
technologie funguje?

Zorníky reagují na intenzitu UV záření. Podle 
toho se buď rozjasňují nebo zatmavují. Z hledis-
ka univerzality použití se fotochromatická skla je-
ví jako naprostý ideál. V současné době jsou tyto 
zorníky absolutním topem na trhu.

A jaký je pro cyklistiku hlavní přínos polari-
zační úpravy?

Nejen pro cyklisty, ale pro jakékoli sportovní 
aktivity nebo třeba pro řízení automobilu. Polari-
zační fi ltr totiž výrazně eliminuje jakékoli odlesky 
(vodní hladina, sníh, sklo, mokrý asfalt) a záro-

veň zostřuje a  zvyšuje vnímavost 
barevného spektra.

Lze vzájemně zkombinovat 
fotochromatickou a polarizační 
úpravu u jediných skel?

Samozřejmě, nicméně musím 
podotknout, že z  českých fi rem 
jsme pravděpodobně jediní, kdo 
tuto technologii nabízí a  ani celo-
světově to není nijak obvyklé.

Je důležitá tloušťka skel, třeba 
pro předejití zkreslování obrazu?

Nemyslím si. Důležité je hlavně použití kva-
litních materiálů pro výrobu čoček, ať už se jed-
ná o silnější polykarbonátové, nebo velmi tenké 

čočky TAC (Tri Acetate Ce-
llulose).

Jak je to dnes s UV fi l-
try, jsou pro výrobce brýlí 
povinností?

Rozhodně a  kromě toho 
tato funkce není nijak fi nančně 
náročná, tudíž ji najdete i  u  su-
permarketových brýlí. U těch bývá spíš problém 
v levných materiálech zorníků a optickém zkres-
lování acetátových čoček. Pro zákazníky bývá 
matoucí rozdílné značení na  brýlích „UV400“ 
versus „100% UV“. Obojí znamená to samé, ne-
boť ultrafi alové záření je do vlnové délky 400 nm.

Zrcadlová svrchní vrstva asi není jen pro pa-
rádu?

Takzvaná Revo vrstva zorník zatmaví cca o 0,5 
stupně kategorie slunečních fi ltrů a některé barvy 

(například červená) mírně zvyšují kontrast. Ale 
jinak jde v podstatě především o efekt.

Pokud se zaměříme na okrajovější barev-
né provedení skel, kam je 
primárně určeno žluté či 
oranžové zbarvení?

Tyto barvy jsou určeny 
hlavně pro špatné počasí, proto-

že mají rozjasňující efekt. Nicméně 
za  sebe musím říci, že je nemám moc 

rád, protože jsou dost agresivní. Mou oblíbenou 
variantou jsou růžové nebo modré zorníky. My 
nabízíme několik modelů s barevnými fotochro-
matickými zorníky, které se mění ze žluté, oran-
žové, růžové nebo modré barvy a kategorie fi ltru 
1 až do fi ltru 3 v šedém zabarvení.

Jak je to vlastně s kategoriemi fi ltru?
Kategorie fi ltru se určuje podle toho, kolik 

procent viditelného světla čočky propouští a ni-
jak nesouvisí s hodnotou UV ochrany, která musí 
být u všech kategorií 100%. Propustnost čoček se 
dělí do pěti kategorií, a to od kategorie 0, která 
propouští 80 až 100 % světla, až po kategorii 4, 
kde je propustnost světla pouhých 3 až 8 %.

Říká se, že nejvíce oči uklidňuje zelená. Je to 
pravda a jsou tedy nazelenalé kouřové zorníky 
výhodou?

O zelené a modré barvě se ví, že vytahují bí-
lou barvu z prostoru, proto toto zabarvení dost 
používají třeba golfi sté. Nicméně na barvě až tak 
nezáleží, nejlépe ochrání zrak fotochromatický 
zorník s polarizačním fi ltrem v jakékoli barevné 
škále.

Co se přesně skrývá pod názvem Grilamid, 
s nímž se u mnoha kvalitnějších brýlí setkává-
me.

Pro většinu rámů sportovních brýlí používá-
me Grilamid TR90. Jedná se o termoplast, který 
vyniká vysokou pevností v ohybu při dynamic-
kém zatížení, vynikající povětrnostní a UV odol-
ností a vysokou odolností vůči chemikáliím, což 
má za  následek nízkou náchylnost k  praskání. 
Z uživatelského hlediska jsou brýle z tohoto ma-
teriálu mnohem pohodlnější a odolnější.

Pokud se na závěr podíváme na vaši aktuální 

kolekci, které důležité novinky v ní najdeme?
Novinek je poměrně dost, ale asi bych vyzdvi-

hl právě veškeré modely s  fotochromatickýmí 
zorníky a polarizačním fi ltrem.

Děkuji za rozhovor.
Jan Kadečka

8 P Ř E D S TAV U J E M E

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 – CYKLOHELIOS

Havlíčkova 62
295 01 Mnichovo Hradiště

Telefon: 326 77 11 77
E-mail: info@cyklohelios.cz
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Rodinná fi rma Novus Bike se nesnaží trhat 
prodejní rekordy, prioritou je zde nejvyšší 

možná kvalita nejen samotného výchozího ma-
teriálu, ale také konečné montáže. Jízdní kola 
Head produkovaná touto opav-
skou společností mají nyní za  se-
bou již sedmou sezónu a mohou 
se pochlubit pomyslnou visačkou 
„Made in Czech“. Co vše se za tu-
to dobu změnilo v samotné fi rmě 
či výrobě kol, kam směřuje hlavní 
proud vývoje a  na  jaké novinky 
se můžeme těšit v  nejbližších se-
zónách? Na  tato a  mnohá další 
témata jsme vyzpovídali majitele 
společnosti Novus Bike, Zdeňka 
Kalužíka.

Na úplný začátek se nabízí 
otázka, jak složitá je spoluprá-
ce s mateřskou fi rmou, s vlastníkem značky 
HEAD?

Je i není složitá. Úplně všechno, co připravu-
jeme, nám musí HEAD logicky schválit, ať už jde 

o nové kolo, dres, přilbu či cokoli dalšího. Dů-
ležitá je podoba loga i  jeho umístění, ale připo-
mínky mohou mít i k technice samotné. Designy 
nebo barevné kombinace z části vychází ze zimní 
lyžařské kolekce HEAD, s níž jsou ostatně totož-
né také názvy většiny modelů kol.

Na kterých trzích najdeme 
v současnosti kola Head?

Máme prakticky celou Evro-
pu, k  tomu Jižní Afriku a  řadu 
dalších zemí. Zatím nemáme za-
stoupení snad jen pro Švýcarsko 
a  Anglii, na  čemž se ovšem in-
tenzivně pracuje. Rádi bychom 
lépe pokryli také Holandsko, ale 
jinak jsme spokojení, dokonce 
teď něco rozjíždíme i v Dubaji.

Kolekce HEAD je totožná 
pro odběratele po celém světě, 
nebo jsou nějaká specifi ka v osa-
zení či v designech?

Kolekce je pouze jedna, dě-

láme standardní modely pro všechny odběra-
tele po  celém světě. Snažíme se ale přizpůsobit 
každou novou kolekci požadavkům distributorů 
– na  červnových prezentacích nám velcí zahra-

niční odběratelé mohou sdělit 
připomínky, které poté aplikuje-
me u  sériových modelů. Probíhá 
to tak, že na  tomto čtyřdenním 
meetingu naši prodejci regulérně 
hlasují. Od  nás dostanou třeba 
dvě možné specifi kace daného 
modelu, případně dva odlišné de-
signy, a následně se hlasuje, kdo je 
pro který model.

Bývá těžké dopředu odhad-
nout zájem kupujících u nově 
připravované kategorie či dražší-
ho modelu?

Odhadnout zájem o novou ka-
tegorii je vždy složitější. Třeba náš nový nejlepší 
elektro-full Muret na karbonovém rámu měl být 
původně spíše okrajovější záležitostí. Je to top-
model HEADu, s cenovkou hodně přes sto tisíc. 

Přitom třeba náš španělský distributor jich už 
prodal více jak osmdesát a nedávno volal, že chce 
další. Takový zájem nás překvapil.

Změnilo se za poslední roky něco ve výrobě 
samotné?

Spíše už se jen vychytávají jednotlivé fáze. 

V nedávné době jsme koupili novou vyplétačku 
a  také novou automatickou centrovačku. Jinak 
třeba do Německa jdou kola v obrovských krabi-
cích, ve složeném stavu z 99%, tedy pouze s pře-
točenými řídítky. Němečtí prodejci to vyžadují, 
ale maličko nás to brzdí, neboť balení kola do tak 
velké krabice je náročnější. Vůbec ale nerozlišu-
jeme, zda se jedná o dětské kolo či o karbonový 

full za pět tisíc euro – všechna kola musí být za-
balena a připravena totožně. Jsme vyhlášeni tím, 
že kola balíme snad až příliš důsledně, nešetříme 
izolačními pěnami či stahovacími pásky. Případ-
né poškození rámu či komponentu je tak nepří-

jemnou záležitostí, že nám to za  to 
stojí. Krabici by musel někdo přejet 
autem, aby se kolu v ní něco stalo.

Obří krabice jsou specifi kem 
pouze německého trhu?

Je to tak, do zbytku Evropy i svě-
ta jdou tytéž středně velké krabice, 
které známe z  českého trhu. Obří 
krabice sice šetří práci mechanikům, 
v  Německu je pracovní síla hodně 
drahá, ale zase se tím prodražuje do-
prava. Vždy je něco za něco.

Při výrobě používáte stojanovou 
montáž – je to podle vás jediná mož-
nost, jak zajistit maximální kvalitu?

Podle mého názoru ano a  i  další výrobci se 
mnou budou jistě souhlasit. Pásovou výrobu 
jsme zkoušeli před mnoha a  mnoha lety, ještě 
se značkou Sundance, a po  třech měsících jsme 
od ní opustili. Už to, že bylo kolo na lince uchy-
ceno vzhůru nohama, je pro kvalitu seřízení 
problémem. Od té doby vzniká každé naše kolo 

od A do Z na jediném stojanu a střídají se u něho 
jednotliví mechanici, cca osm až devět lidí, v zá-
vislosti na konkrétních prováděných úkonech.

Jak velkou část vaší produkce tvoří v součas-
né době elektrokola?

Přibližně třetinu produkce, prioritou jsou pro 
nás i nadále klasická kola. Na elektrokolech po-

užíváme trojici různých sys-
témů, konkrétně Shimano, 
Bafang a  Brose. V  kolekci 
2020 nabídneme také elek-
tro-gravely a elektro-silničky 
na  motorech Fazua. Tento 
systém má do jednoho celku 
spojený motor i baterii.

Jak nahlížíte na „čipová-
ní“ elektrokol?

To je bohužel taková česká specialita. Nejen 
že přečipováním elektrokola přichází jeho majitel 
o záruku, ale jedná se o velkou zátěž pro motor 
i baterii. Samozřejmě že přijdou zákazníci, kteří 
chtějí načipovat elektrokolo, které si prý jinak 

koupí jinde. Zásadně to 
ale neděláme. Z mého po-
hledu je sice pětadvacet ki-
lometrů za hodinu trochu 
málo a  optimum by bylo 
někde okolo třiceti, ale my 
na  to nahlížíme z  pohle-
du cyklistů. Pro běžného 
necyklistu, třeba i  starší-
ho člověka, je rychlost 25 
km/h často až dost.

A na co se můžeme 
v příštích sezónách těšit 
v kategorii klasických kol?

Budeme mít nového karbonového fulla a dě-
láme i  na  něčem dalším, ale to bych zatím ne-
chal zastřeno rouškou tajemství, neboť se jedná 
o dlouhodobější vývoj.

Děkuji za rozhovor.
(kad)

HEAD – z Opavy do celé Evropy

Zdeněk Kalužík
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Když přijde na  řadu téma bezdu-
šových plášťů a  co nejvhodnější 

těsnicí „mlíko“, určitě jen málokdo 
vynechá italskou značku Eff etto Mari-
posa a jejich Caff élatex. Tenhle italský 
výrobce má ovšem mnohem pestřejší 
sortiment, který na náš trh dodává ho-

lická fi rma Cyklo Profi , mimochodem 
specialista na  brzdové obložení a  veš-
kerý sortiment týkající se kotoučových 
brzd. Nově se ale dle pestré nabídky 
zdá, že neméně důležitý je u tohoto do-
vozce i sortiment pro bezdušáky.

Je doba tubeless, tedy bezdušová, 
a mít na obchodě vše potřebné, ať už 
pro přechod na  bezdušáky či jejich 
servis, je nutností. Není to jen o „mlí-
ku“, ale je potřeba mít bezdušové ven-
tilky v  různých délkách, pásky do  rá-
fku v  různých šířkách, „mlíko“, čistič 
„mlíka“ a pro ty náročnější třeba aktu-
álně hodně populární protiprůrazové 
vložky nebo „mlíko“ v tlakovém spreji 

pro bleskovou opravu defektu na  tra-
ti. Tohle všechno Cyklo Profi  dodává 
a s řadou produktů máme díky testo-
vání osobní zkušenost, nutno dodat, 
že velice pozitivní. Podívejme se tedy 
na  nabídku a  na  to, co by 
majitelé bezdušáků mohli 
ocenit.

Historii značky Eff e-
tto Mariposa začali její 
zakladatelé psát v  roce 
2007, kdy přišli s  mo-
mentovým klíčem Gi-
ustaforza, což je aktuálně 
název pro čtveřici prove-
dení, navíc luxusně vyhlí-
žejících. Následoval těsnicí 
roztok Caff élatex, jehož 
vývoj probíhal delší dobu, 
jde o  těsnicí „mlíko“, které 
umí napěnit a  vyplnit celý 
vnitřní prostor bezdušového 
pláště, což je výhodou pro 
boční průpich nebo cvaknu-
tí. Právě populární Caff élatex 

je dnes názvem pro ucelený bezdu-
šový systém zahrnující vše potřebné. 
Těsnicí „mlíko“ je samozřejmě základ 

a dodává se v balení 60 ml, 250 ml, 1 l 
a  servisním 10 l. Pro zákazníky, kteří 
chtějí přejít na  bezdušový systém, je 
v nabídce několik verzí Tubeless Kitu, 
tedy kompletu ventilků, těsnicí ráfkové 

pásky a  těsnicího „mlíka“. Kdo 
nemá bezdušové ráfky, může 

využít kit Caff élatex Strip, 
což je silnější nelepivý těs-
nicí pásek s  integrovaným 
ventilkem, tedy komplet, 
jenž ráfek zatěsní a  navíc 
i  lépe podrží plášť v  pat-
kách. Dodává se v něko-
lika šířkách a průměrech 
podle šířky a  průměru 
ráfku. V  sortimentu ale 
nechybí třeba odstraňo-
vač „mlíka“, protože pře-
ce jen zanechává na ráfku 
a  okolí po nešetrné apli-
kaci stopy. Těsnicí pásky 
do ráfku jsou velice tenké 
a díky vyztužení skelným 
vláknem odolávají vyso-

kým tlakům i v jediné vrst-
vě. Máme s  nimi perfektní 
zkušenost, protože na  ráfku 
dokonale drží tři roky, aniž 
bychom je montpákami po-
škodili nebo měly tendenci 
se odlepovat. Dodávají se 
v šířkách 20,5 i 25 či 29 mm 
dle vnitřní šíře ráfku a  dél-
kách 8 či 50 metrů. Posled-
ním hráčem v  bezdušovém 
týmu jsou ventilky, v tomto 
případě v  délkách 40, 70 
a 100 mm.

Pro závodníky a  ty, kdo 
chtějí mít jistotu rychlejšího 
zacelení defektu, je určen 

přípravek Caff élatex Vitamina CL, což 
je polymerní prášek, který se přimí-
chá do „mlíka“ v poměru 1:10 a díky 

pevným částicím pak urychlí opravu. 
Na trochu jiném principu funguje pří-
pravek Zot Nano, tedy roztok s aplika-
cí přímo do místa defektu, kde dokáže 
bleskově zahustit mlíko a urychlit zace-

lení. Kdo řeší opravu defektu na trati, 
uvítá kombinaci těsnicí pěny v  tlako-
vém spreji Espresso nebo Espresso Do-
pio, kterým se skrz ventilek plášť nejen 
naplní těsnicím tmelem, ale zároveň 
i částečně nahustí.

Aktuálním tématem je použití pro-
tiprůrazových vložek v  bezdušových 
pláštích buď v  provedení tubusu, či 
ploché výztuhy. Eff etto Mariposa do-
dává vložky Tyreinvander v  plochém 
provedení z  husté EVA pěny. Vložky 
jsou v  různých šířkách podle rozměru 
pláště a přizpůsobení jeho průměru je 
snadné díky možnosti zkrácení.

S logem italského výrobce je v sorti-
mentu i řada lepicích galuskových pá-
sek Carogna, adhezní sprej Carbogrip 
pro spoje karbonových dílů či ochran-
né samolepy řady Shelter nebo pilka 
Carbocut na řezání karbonu.

V  podstatě tentýž bezdušový sor-
timent je v nabídce i od značky Zero 
Flats, která sází třeba u  ochranných 
vložek na  pěnové tubusy Zero CUC, 
dodávané v několika tloušťkách v kom-
pletu i s bezdušovými ventilky. To vše 
spolupracuje s  vlastním „mlíkem“ 
a  těsnicí páskou Zero Tape v  šířkách 
19, 25, 31 a 35 mm s délkami 9 nebo 
25 metrů. Tato těsnicí páska je o něco 
silnější než ta od Caff élatex, ale insta-
luje se o  něco snadněji, bez nutnosti 
přílišného napínání. Aby byl výčet 
nabídky pro bezdušové systémy kom-
pletní, musíme ještě zmínit bezdušové 
ventilky Sting, dodávané v  několika 
barevných variantách, nebo prodlužo-
vací nástavce na galuskové ventilky od 
značky Mortop.

Pokud zákazník vyžaduje komplet-
ní servis bezdušového obutí, pak v sor-
timentu Cyklo Profi  najde opravdu vše 
potřebné. Objednávat 
totiž u  jednoho do-
davatele „mlíko“, 

u  dalšího pásku a  u  třetího ventilky, 
to není zrovna ekonomicky výhodné. 
Tady je vše na  jednom místě a  navíc 
pokrývá většinu aktuálně používaných 
šíří a průměrů ráfků.

Cyklo Profi  – vše pro bezdušáky

Kontakt: www.cykloprofi.cz
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