
Tipy a novinky pro všechny cyklisty
Sada nářadí Force Tailor

Nová sada Force Tailor s 19 
kusy nářadí umožňujícími až 33 
funkcí. Veškeré nářadí je zapuš-
těno v pěnové výplni a má navíc 
variabilní prostor pro doplnění 

dalšího nářadí. Vytáhnutí 
části pěny umožňuje 
uložení extra nářadí 
na volno, nebo lze vy-

řezat do pěny tvar nářadí, 
které chcete do sady dodat. Set nářa-

dí TAILOR toho nabízí opravdu hodně, a co víc, tak 
za příznivou cenu 2999 Kč.

www.force.bike
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Koloběžky Galaxy – skvělý 
tip na vánoční dárek

Oblíbený vánoční dárek a tréninkový prostředek 
nejen pro malé cyklisty bývá třeba koloběžka. Značka 
Galaxy jich pro Vás má širokou škálu 
v nabídce i skladem. Nejmenší mo-
del s 12/12“ nafukovacími koly s ná-
zvem Calypso (3190 Kč) je připra-
ven v pěti barevných kombina-
cích a je určen pro děti od cca 

6ti let věku. Pro starší je určen model Zenit (3990 Kč) 
s předním 16“ a zadním 12“ kolem, opět v pěti bar-
vách. Největší model Trifi d (4990 Kč) s nosností 120 kg 
je určen pro juniory a dospělé, které sveze na 20“ před-
ním a 16“ zadním kole. Všechny modely mají Hi-ten 
rámy a vidlice, jsou vybaveny kvalitními V-brake brz-
dami a alu ráfky.

Více na www.cyklosvec.cz

Chytrý cyklotrenažér pro 
zimní trénink

Tacx Flux 2 je chytrý cyklotrenažér, který může být 
řízený pomocí tréninkové aplikace z počítače, tabletu 

nebo chytrého telefonu. S tre-
nažérem je možné se zapojit 
do virtuálních cyklistických 
závodů, jezdit po virtuál-
ních trasách nebo absolvo-

vat strukturované cyklistické 
tréninky. Trenažér dokáže 

vyvinout zátěž až 2000 
Wattů, což odpovídá maximálnímu stoupání 16 %. 
Snadné propojení se sporttestery značky Garmin. 
Možnost využití s tréninkovými aplikacemi např. Tacx, 
Rouvy, Zwift. Cena 20 490 Kč.

www.garmin.cz
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Košík na lahev Author
Košík na láhev AUTHOR ACP-X26 je vy-

roben novou Carbon –Tech technolo-
gií. Je velmi lehký a pevný. Tvarované 
vnitřní hrany usnadňují vložení a vy-
jmutí láhve. Díky otevřené konstrukci 
je vhodný pro všechny velikosti cyklis-
tických lahví, standardní rozměr uchy-

cení na rám. Matná karbonová povrchová 
úprava skvěle vypadá a perfektně funguje. 
Hmotnost: 26 gramů, cena od 595 Kč.

www.author.cz
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Bikepackingové brašny 
od Sport Arsenalu

Bikepackingové brašny jsou již stálicí v sortimentu 
většiny výrobců cyklobrašen. Do současného počasí se 

ideálně hodí kolekce od Sport Arsenalu W2B ve vodo-
těsném provedení. Podsedlovou brašnu Art.612 s obje-
mem 11 litrů můžete doplnit třeba brašnou do rámu 
Art.614 (objem 2,5 litru). Švy těchto brašen jsou vyso-
kofrekvenčně svařované a 100% vodotěsné. Celou na-
bídku kolekce W2B naleznete na www.sportarsenal.cz

Dynaplug – sada pro opravu 
bezduší v gripech 

Novinka od fi rmy Dynaplug 
na opravu bezdušových pne-
umatik Dynaplug Covert 
je vybavena technologií 
Twin Tube™, která vám 
umožní vozit v každém 
gripu 2 opravné knoty. 
Tímto řešením získáte 
rovnou 4 knoty připravené 
k okamžitému použití. A navíc získáte zdarma pár gri-
pů ODI Vans LOCK-ON! Díky koncovkám SNAP 
CAP nejsou potřebné žádné úpravy, aby se opravná 
sada vešla do rukojeti. Jednoduše nasadíte na řídítka 
gripy a jste připraveni vyrazit. Cena 1990.

www.bikeaction.cz

Novinky od Royal Bay, 
Therapy Premium

Kompresní podkolenky se 
zdravotní kompresí nově se-
ženete i v silnější a zateplené 
variantě. Nový model ROYAL 
BAY Th erapy Premium nabízí 
benefi ty, na které jste v této řadě 
zvyklí – sportovní design v kom-
binaci se zdravotní kompresí 2. 
třídy vhodnou pro sportovce 
trpící křečovými žílami, pro 
které klasická komprese není 
vhodná. Zároveň ale přináší i no-
vé vlastnosti – zesílený úplet se zatepleným chodidlem 
(plyšová pata, špička a spodní část). Th erapy Premium 
se tak hodí v chladnějších podmínkách, nebo těm, kdo 
mají rádi pocit silnější ponožky v botě. Cena 1090 Kč.

www.royalbay.cz
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Multisezónní dres Santini 
Adapt Wool

Jaký kousek by rozhodně 
neměl chybět ve vašem 
cyklo šatníku? Dres 
Santini Adapt Wool 
je vyroben z termo-
regulační tkani-
ny POLARTEC® 
Power Wool s pří-
měsí Merino vl-
ny a polyamidu. 
Udržuje stabilní 
tělesnou teplotu 
během vyjíž-
děk uprostřed 
sezóny nebo 
jej lze použít jako další vrstvu mezi základní vrstvou 
a bundou. Další předností tohoto dresu je velmi poho-
dlný střih a kvalitní zpracování, na jaké jsme u značky 
Santini zvyklí.Cena 4499 Kč.

www.santinicycling.cz
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Bez rezervní duše ani 
kilometr

Zimní období sebou přináší úskalí spjaté nejen 
s nepřízní počasí, ale také s navazující 
údržbou silnic. Drobné, ostré kamínky, 

které se používají při posypu jsou 
příčinou častých defektů. Proto je 
obzvláště důležité sebou vždy mít 
rezervní duši a nebýt překvapen 
v případě defektu. A pokud ji ne-
využijete, můžete pomoci těm, co 
ji nemají. Malý tip nakonec, aneb 
bez čeho nevyjíždět: rezervní du-
še, montér páčky a lepení. Cena 
od 100 Kč.
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Trailový batoh s přihrádkou 
na baterii Merida Trail RE 
eBIKE

Zejména na delších vyjížďkách nebo náročnějších 
trailech je batoh základem pro uložení oblečení a sva-

činy. Batoh MERIDA Trail má navíc samostatnou 
a vyjímatelnou přihrádku pro uložení baterie a nabí-
ječky k elektrokolu. Celkový objem batohu je 25 litrů, 
v menších kapsách najdete organizér na nářadí nebo 
pumpičku. Polstrovaná záda mají anatomické tvarování 
a odvětrávání. Cena 3999 Kč.

www.merida-bike.cz

CYKLOSTAR ORIGINAL 
a dvoulitrová náhradní 
náplň pro ekonomické 
doplňování

Výhodné, ekonomické, více 
ekologické a celkově zajíma-

vé řešení pro doplňování nebo 
servisní a týmové potřeby. Ideální 
na čtyři náhradní aplikační náplně 
500 ml. MOC 299 Kč (extra carbon). 
Dvoulitrové balení pro produkty EXTRA CARBON 
NEW a také pro PERFORMANCE & SERVIS.

www.cyklostar.cz

Dámské modely kol 
od HEADu

V prodejích sice aktuálně převažují 29“ kola, stále 
se ale najdu zákazníci, kteří raději sáhnout po velikos-

ti 27,5“. Proto v naší nabídce MTB Lady najdete ryze 
dámské modely Tacoma I a II 27,5“. Obě řady mají rám 
upravený pro snadnější nastupování, odpružené vidlice 
Suntour jsou samozřejmostí. Základní Tacoma I v rů-
žové barvě (cena 12 129 Kč) je vybavena V-brzdami 
Tektro a převody 2×8, kolo ideální pro občasné vyjížď-
ky. Modrá nebo šedá Tacoma II (cena 16 539 Kč) je vy-
bavena kotoučovými brzdami Shimano a 2×9 převody, 
udělá radost i zapálenějším cyklistkám.

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

Přilba MET Veleno
Nová nejuniverzálnější přilba z řady MET. Lehká 

a dobře odvětraná hel-
ma splňující požadavky 
pro opravdové MTB. 
Stačí odepnout ští-
tek a rázem máte 
v rukou skvěle vy-
padající helmu pro 
rychlé gravel vyjížďky. 
Nechybí porty pro odložení slunečních brýlí, MIPS 
vložka i refl exní prvky. K dispozici ve třech velikos-
tech a mnoha barvách. Cena 3650 Kč (varianta MIPS) 
a 2790 Kč (varianta bez MIPS).

www.zookee.cz
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