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Rám dural 6061 20“, vidlice dural, komponenty Shimano TY300/Revoshift (7), 
brzdy TEKTRO V, hmotnost 8.6 kg/10". 

Na kole bezpečně díky 
radaru

Vidět a být viděn je základní pravi-
dlo, které na kole dostává díky cyklis-
tickému radaru Garmin Varia RTL515 
nový rozměr. Unikátní zařízení moni-
toruje prostor za cyklistou až do vzdále-
nosti 140 metrů a informace o blížících 
se vozidlech přenáší na řídítka na dis-
plej cyklopočítače, hodinek nebo tele-
fonu. Radar je navíc vybaven zadním 
červeným světlem, které reaguje na blí-
žící se vozidla a jejich rychlost blikáním 
a výrazným zvýšením intenzity svícení. 
Cena 4390 Kč.

www.garmin.cz

Nářadí Wolf Tooth 8-Bit One
Nové patentované kapesní nářadí od Wolf Tooth vy-

užívá stavebnicového systému. Dohromady až tři kusy 
jednotlivých nástrojů jdou pro snazší transport spojit 
pomocí magnetů dohromady. Je jen na vás, jaké klíče 

chcete vézt. Dohromady až 22 funkcí a úložný prostor 
pro náhradní knoty, rychlospojky řetězu a jádro ventilku 
při váze 171g z vás udělá všeho schopného mechanika 
i uprostřed země nikoho. Kvalita zpracování a použité 
materiály dávají tušit, že se jedná o vaše poslední nářa-
dí. Další jednoduše už nebudete potřebovat. Vyrobeno 
v USA. Cena: kompletní sada 4540 Kč, samostatná 
montpáka 650 Kč, samostatný nýtovač 2270Kč.

www.zookee.cz

Fidlock novinka
Německý výrobce magneticko-mechanických uchy-

cení Fidlock připravill pro své zákazníky novinku v po-
době větší lahve s krycím víčkem o objemu 800ml. 

Nová lahev bude dostupná ve 3 barevných variantách 
a je samozřejmě kompatibilní se všemi základnami sys-
tému Twist, který kombinuje přednosti magnetického 
zapínání se systémem mechanické blokace. Toto spo-
jení je vždy velmi precizní, robustní a bezpečné. Cena 
setu je 990 Kč.

www.bikeaction.cz

BikeworkX
Chain Star Homer

Přípravek pro mazání řetězů kolo při pou-
žívaných doma na cyklistických trenažerech. 
Po nanesení vytvoří suchý, nemastný povrch, 
který netvoří skvrny a vyniká skvělými vlast-
nostmi, pokud jde o chod řetězu a odolnost 
vůči vysokému tlaku. Cena 235 Kč.

www.levelsportkoncept.cz

Ciclovation
Ciclovation Xtra 

Cush je podmo-
távka pro zvýšení 
komfortu držení. 
Superlehká, tlouštka 
2,5 mm se silikonovým 
adhezním proužkem. Lze 
aplikovat přesně do míst, kde na řídít-
kách jezdec potřebuje zvýšený komfort bez 
ohledu na to, jakou omotávku standardně používá.

Elite trenažér Suito-T
Patříte k lidem, kteří se nechtějí vzdát své denní 

cyklistické nálože, ale zároveň nejste příznivcem jízdy 
na kole za nepříznivého po-

časí? Tak v tom případě pro 
vás máme tip. Elite trenažér 
Suito-T s přímým přenosem 
energie spolu s elektronickým 
ovládáním zátěže vám umožní 

jízdu za jakéhokoliv počasí 
z pohodlí vašeho domova. 

Milovníky vysokohor-
ské cyklistiky potěší 
i vysoký výkon, kte-
rý dosáhne až 2900 

Wattů. Trenažér je kompatibilní s apkami třetích stran 
např. Roovy, Zwift, Kinomap, FulGaz a další. Cena 
18 900 Kč.

www.paul-lange.cz

USB světlo od Havenu
Nové světlo od Havenu má USB nabíjení a indi-

kaci stavu baterie. Lze ho použít i jako powerbanku. 

Výkon 400 lm (čelovka), 
650 lm (přední svět-
lo). U obou modelů 
je instalována pokro-
čílá technologie elek-
tronického řízení spo-
třeby baterie, což v praxi 
znamená, že až do vyčerpání baterie je svítivost kon-
stantní, tudíž nesnižuje se s ubývající kapacitou baterie.
Přední světlo i čelová svítilna stojí shodně po 690 Kč.

www.haven.cz

),

Nová světla
KNOG Blinder Mini 

Blikačky KNOG Blinder 
Mini využívají technolo-
gie COB, díky které se 
přední světlo pyšní výko-
nem 50 lumenů, zadní pak 
30 lm, což zajistí viditelnost 
za všech světelných podmí-
nek. Světlo Blinder Mini 

má integrované USB nabíjení, je 100% vodotěsné, má 
sedm světelných módů a váží jen 17 g. V nabídce je ně-
kolik variant a světla jsou dostupná i samostatně. Cena 
twinpack 1399 Kč, jednotlivě 749 Kč.

www.knog.cz

Lis Force na trny a koncovky 
hydraulických hadic

Ruční lis na trny a banjo koncovky hydraulických 
hadiček Force určený k profesionálnímu použití. Tělo 

lisu je válcovité s dráž-
kováním pro lepší ucho-
pení a manipulaci. Lis 
je určen pro hydraulické 
hadičky do průměru 5 mm. Lisovací hlava má průměr 
10 mm a kónický pin o průměru 1,15 mm. Průměr těla 
lisu je 35 mm a délka 75 mm. Hmotnost: 147 g. Cena 
729 Kč.

www.kckcyklosport.cz

Aerodynamická raketa 
Stevens Arcalis 2022

Rámová sada pro všechny, kteří počítají každou se-
tinu sekundy. Stevens Arcalis 2022 je karbonové umě-

lecké dílo, při jehož tvorbě umělci 
z Hamburgu mysleli především 

na aerodynamiku, rychlost a integraci, přičemž ani 
hmotnostní parametry nemohly zůstat pozadu – 1030 g 
rám a 497 g vidlice. Kompletní vnitřní vedení kabeláže, 
integrovaná sedlovka, možnost montáže plášťů až do ší-
ře 30 mm, vše prověřené hodinami testů ve větrném 
tunelu. Čtyři krásné barevné kombinace a výběr z šesti 
velikostí. Cena rámového kitu (dostupného na objed-
nání do konce letošního roku) je 70 190 Kč.

www.cyklosvec.cz

Bunda Author FlowPro X7 
ARP

Špičková celorozepínací bunda Author Flow Pro by 
neměla chybět ve výbavě žádného cyklisty. Kombinace 
elastického membránového materiálu Mission Light 
a prodyšného materiálu Manati má skvělé termoregu-

lační vlastnosti, velmi dobře chrání i v chladném počasí. 
Anatomicky tvarované rukávy jsou zakončeny širokou 
elastickou manžetou pro snadný přechod do lemu ru-
kavic. Díky širokému elastickému lemu a pružence se 
silikonovým vláknem ve spodní části bunda skvěle při-
lne ke kalhotám. Elastické kapsy na zadní straně, dvě 
postranní jsou otevřené a prostřední je uzavíratelná 
na zip. Refl exní doplňky pro vyšší bezpečnost. Cena 
2995 Kč.

www.author.cz

Enervit Isocarb 2:1 
– energetická 
bomba pro cyklisty

S tímto energetickým nápojem si 
snadno namícháte drink s přesným 
obsahem sacharidů. Můžete jich být 
30, 60 nebo 90 g – dle zvolené kon-
centrace. Přesně odměřený příjem 
energie během sportovního výkonu 
je tak snadný, navíc v příjemné formě 
nápoje. Enervit Isocarb 2:1 kombinuje 2 zdroje sacha-
ridů v ideálním poměru – speciální maltodextrin (DE1 
Agenova) a fruktózu. Energetický nápoj byl vyvinutý 
specialisty na výživu vytrvalců společně s profesionální-
mi cyklistickými stájemi UAE Team Emirates a Trek-
Segafredo, kteří jej často užívají. Cena 499 Kč.

www.enervit.cz

Univerzální brašny na kolo 
Pells

Univerzální brašny Pells jsou určeny pro pohodlné 
cestování s důrazem na funkčnost a odolné zpracová-
ní. Vyrazte do světa například s novou brašnou na rám 

Pells Papilio s kapsou na telefon pro snadnou naviga-
ci na cestách již za 399 Kč. Jezdíte raději nalehko? Pak 
nepřehlédněte lehkou podsedlovou brašnu Pells Caudo 
s jednoduchým upínáním do ližin sedla za 349 Kč.

www.pells.eu

HEAD Ridott III 26"
Máte doma začínajícího puberťáka, který potřebuje 

vybít svoji přebytečnou energii? Kupte mu kolo. Musím 
teda říct, že u nás to pomohlo. Model Ridott III 26“ 
v černožluté variantě bude dost cool. Vychází z naší 

oblíbené modelové řady X-Rubi. Hliníkový rám s od-
pruženou vidlicí Suntour je samozřejmostí. Celková 
váha kola je 13,4 kg. Řazení pomocí páček nabízí 2×8 
převodů. O bezpečnost se postarají kotoučové hydrau-
lické brzdy. Kola o velikosti 26“. To vše dává dohro-
mady kolo, které odpovídá výšce jezdce 140–150 cm. 
Cena 13 219 Kč.

Více na www.head-bike.com nebo www.novusbike.cz

Nářadí SuperB, ideální 
vánoční dárek

Ideálním vánočním dárkem pro každého cyklistu 
jsou sady nářadí SuperB. Praktické balení nejpoužíva-

nějšího nářadí na opravu a servis kola v dílně i na ces-
tách. V nabídce v několika variantách a velikostech. 
Cena od 1625,- Kč.

www.cykloprofi .cz

Připravte se na zimu 
s rukavicemi Merida Wind 
a Second Skin

Chladné počasí je tu 
a pro vyjížďky na ko-
le je dobré volit ne-
jen teplé funkční 

oblečení, ale také do-
plňky. Ruce by rozhod-

ně neměly trpět zimou, 
skvělou ochranu před chla-
dem nabídnou rukavice 

Merida Wind s ochrannou 
proti větru. Pokud byste chtě-

li něco tenčího jsou tu 
i Merida Second Skin 

se silikonovou dlaní pro 
lepší úchop v terénu – ide-

ální pro Gravel. Cena 759 Kč 
a 959 Kč.

www.merida-bike.cz
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