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Tipy a novinky pro všechny cyklisty
Praktická brašnička 
BROOKS Scape Feed Pouch

Novinkou fi rmy Brooks 
do její série Scape pro dobro-
družné povahy je malá vodě-
odolná brašnička Scape Feed 
Pouch, která je vhodná pro 
drobnosti, které chcete mít 
stále po ruce. Je univerzální, 
lze ji uchytit k jakýmkoliv ří-
dítkům a představci pomocí 
tří pásků. Hlavní komora je 
dostatečně prostorná pro vel-
kou láhev vody, foťák či mo-
bil a snadno ji zajistíte jednou rukou i za jízdy. Vnější 
síťovaná kapsa je ideální pro prázdné obaly, opalovací 
krém nebo jiné drobné příslušenství. Objem 1,2 litru. 
Cena od 1290,– Kč.

www.azub.cz

Dobíjecí světlo Author
AUTHOR Vision 800 lm je USB dobíjecí světlo 

s velkou parabolou. Světlo nabízí 4 režimy a má LED 
indikátor kapacity baterie. 
AUTHOR Vision 800 lm 
je vybaven nejnovějšími 
technologiemi výroby skla 
a paraboly. Světelný výkon 
je rovnoměrně rozložen na ce-
lou osvětlenou plochu, nikoliv 
pouze do středu. Dvě stranové 
paraboly osazené samostatnými 
LED čipy 2× 150 lm zvyšují úhel 
viditelnosti na 180 stupňů a zároveň i osvětlenou plo-
chu. Cena od 850 Kč.

www.author.cz
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United Clovis 5.10 a 3.10 – 
27,5

United představuje dostupné modely CLOVIS v ně-
kolika provedeních. 27,5“ kola jsou ideální velikostí pro 
odrostlejší děti, juniory, ženy či jezdce menšího vzrůstu. 

Mrštnost menšího rozměru kol a sportovní provedení 
jsou hlavními přednostmi obou modelů. CLOVIS 5.10 
(23990 Kč) je vybaven vzduchovou vidlicí FXT Air se 
120 mm zdvihu a sadou Shimano DEORE 1x11. Níže 
položený CLOVIS 3.10 (20 990 Kč) má pružinovou vi-
dlici Suntour XCM a výbavu Shimano Alivio. Obě kola 
jsou postavena na shodném duralovém rámu Al 6061 
a doplněna kvalitní výbavou z domácí stáje pod znač-
kou Nautilus, hydraulickými brzdami Shimano a plášti 
Maxxis.

Více na www.cyklosvec.cz

Enervit R2 Recovery,  
regenerace, kterou skutečně 
cítíte

Regenerační nápoj Enervit R2 
Recovery Sport urychluje procesy 
obnovy sil organizmu po závodě, 
tréninku a po déletrvající fyzic-
ké aktivitě. Obsahuje komplex 
toho, co unavené tělo potřebuje 
bezprostředně po výkonu: velké 
množství různých druhů sacha-
ridů (dextróza, sacharóza a mal-
todextriny) pro rychlé doplnění 
vyčerpaných zásob energie, aminokyseliny (L-glutamin 
a BCAA) přispívající k obnově a zachování svalových 
vláken a také mix potřebných vitaminů a vypocených 
minerálních látek. Běžná cena 877 Kč/400 g.

Více na www.enervit.cz.

Páčka Wolf Tooth Light 
Action Remote.

Univerzální páčka pro ovládání teleskopické sed-
lovky. Kompatibilní s jakýmkoliv 
výrobcem. Hladký 
a jemný chod dí-
ky velkému ložisku. 
Zdrsnění na konci 
prodlouženého pád-
la pro ještě větší jistotu 
a přesnost. Možnost přichycení pří-
mo na objímku brzdy, anebo samostatně. 
Důmyslný sytém upnutí přes šroub brání jejímu 
zlomení při pádu. K dostání i v barevných variantách. 
Cena 2270 Kč.

www.zookee.cz

hycení pří-

Dětská kola Bungi Bungi
Holandská ultralehká dětská kola mají jistě co na-

bídnout. Mezi hlavní vlastnosti značky Bungi Bungi 
patří nízká váha, řemenový pohon, moderní barvy a co 

Vás potěší nejvíce, je doživotní záruka na rám a vidli-
ci. Všechna kola včetně odrážedel vypadají velmi dobře 
a díky řemenovému pohonu jsou nenáročná na údržbu. 
V nabídce najdete kromě odrážedel také 14“, 16“, 20“ 
a 24“ kola s třírychlostním řazením Shimano nexus.

Více informací o značce Bungi Bungi najdete na 
www.bikeaction.cz

Novinka Ghost Nirvana 4X
Jezdec za Red Bull a trojnásobný mistr světa ve 4X 

Tomáš Slavík se aktivně podílel na vývoji nového rámu 
Nirvana 4X. 26“ kolo se 100 mm zdvihu určené pro 

pump tracky, skate parky a dirt tracky je prvním od-
tajněným modelem Ghost pro rok 2022. Naskladnění 
prvních kusů očekáváme na jaře 2022. Celá kolekce 
Ghost 2022 bude představena 15. listopadu a všechny 
novinky najdete poté na www.ghost-bikes.cz.

MTB přilba Lazer Coyote
Přilba Lazer Coyote je vzhledově čistá a praktic-

ká MTB přilba splňující požadavky jezdců. Přilba je 
pohodlná, výkonná, dobře ven-
tilovaná a hlavně bezpečná. 
TS+ Turnfi t Plus systém 
upínání umožňuje 
rychlé 360° vertikál-
ní i horizontální na-
stavení pro maximální 
pohodlí.Přílba má široké pokrytí 
na spáncích a zátylku, což přispívá k vyšší ochraně hla-
vy. Integrovaný štít chrání před sluncem a nízko visí-
cími větvičkami. Oplastované pokrytí Bottomshell vy-
lepšuje vzhled přilby a prodlužuje její životnost. MOC: 
2267 Kč.

www.paul-lange.cz

Pánský dres FORCE 
STREAM

Dres STREAM je 
navržen pro nejná-
ročnější jezdce, po-
žadující funkční 
materiály a kvalitní 
zpracování. Zvolený 
materiál je velmi jem-
ný, elastický a rychleschnou-
cí. Prodloužené rukávy a úz-
ký sportovní střih napomáhá 
dokonalé aerodynamice. 
Díky použitým materiálům 
je dres vhodný do teplotního rozmezí 20 °C a výš. 
Výhodou tohoto dresu je jedna voděodolná kapsa 
na zip v zadní části dresu. cena 1599 Kč.

www.kckcyklosport.cz
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Pěkný gravel HEAD
Nedáte dopustit na svou silničku a svižnou jízdu 

po silnici, ale lesní odbočky jsou kolikrát tak lákavé! 
A taky co si budeme povídat, některé okresky už nemají 

svým povrchem k lesní cestě daleko. Kde silnička trpí, 
může nastoupit gravel. V nabídce značky HEAD najde-
te dvě varianty: oranžový Picton I s řazením Shimano 

Tiagra ST4700 2×10 (28 669 Kč) a zelený Picton II 
s řazením Shimano GRX 6001×11 ( 40 799 Kč).

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

Polartis 
od Havenu

Haven přichází s no-
vou kolekcí pro zimní ra-
dovánky cyklistů. Model 
Polartis pro ski-alpinismus 
a běžky. Pět barevných 
provedení, bunda, kal-
hoty, převlekové kalhoty.  
Kvalitativně vyhovuje vel-
mi náročným požadavkům 
a zimním podmínkám.

www.haven.cz

MERIDA Comp TR a Expert 
MTB – tretry Merida 
na platformy i nášlapy

Ať už zvolíte kteroukoliv variantu pedálů, můžete 
vybírat z nabídky treter MERIDA, které jsou dostup-
né v obojím provedení. Pevné Expert MTB s nylono-

vou podrážkou, suchými zipy a BOA kolečkem nebo 
pohodlné tretry Comp TR, které využijete na platfor-
mách, ale jsou připraveny i na nášlapy. Cena 1790 Kč 
a 2990 Kč.

www.merida-bike.cz

Dlouhé kalhoty 
Maloja

Pánské dlouhé cyklistické kalhoty 
s vyšším pasem a šlemi vznikly ve spolu-
práci se závodníky. Čtyřsměrně pružný 
materiál neomezuje v pohybu a je vý-
borně prodyšný. Oblast kolen, holení 
a spodní části zad je opatřena větru-
vzdorným materiálem. Velmi prodyš-
né šle a silikonová zakončení noha-
vic drží kalhoty na svém místě. Zipy 
na spodním okraji nohavic usnadňují 
vrstvení. Cyklistická vložka Legend 
SAT s antibakteriální úpravou snese 
ta nejpřísnější měřítka profesionálních 
jezdců. Nechybí refl exní prvky na levé 
holeni a v oblasti zad. Cena 4990 Kč.

www.maloja.de

Kultovní, chytré hodinky
Chytré a sportovně všestranné GPS hodinky Garmin 

fénix6X umí změřit a podrobně zaznamenat většinu 
sportů. Díky možnosti 
zobrazení map na dis-
pleji hodinek je mož-
né fénix použít i jako 
plnohodnotnou na-
vigaci pro běh nebo 
na kolo. Všechny mo-
dely nabízejí možnost 
bezkontaktních plateb 
Garmin Pay. Dlouhá výdrž 
baterie až 60 hodin nepřetržitého a podrobného GPS 
záznamu nebo až 3 týdny v režimu chytrých hodinek. 
Cena od 15 990 Kč.

www.garmin.cz
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Rukavice Race Shield
RaceShield WB 2.0 

BWG-33 jsou rukavi-
ce pro jarní a podzimní 
počasí s ochranou proti 
větru. Tato verze je o ně-
co těžší než jejich mladší 
bratr RaceShield, ale díky 
větru odolné Trioxx tkanině 
poskytuje skutečné pohodlí. 
Rukavice jsou vodoodpudivé 
a mají extra dlouhé 40mm man-
žety, které udrží vaše ruce v teple. Refl exní potisk, pa-
lec a ukazováček kompatibilní s dotykovým displejem 
a protiskluzový silikonový potisk na dlaních a prstech. 
Cena 599 Kč.

www.jmctrading.cz

Batoh Edge 7
Sbalte si jen to nejnutnější 

pro svůj maximální výkon. 
Batoh Edge 7 pojme zá-
kladní vybavení na celý 
den na trailech nebo v bi-
keparku. Jako bonus máte 
možnost do něj vložit pl-
nohodnotný chránič páte-
ře Sas-Tec (dodáván samo-
statně). Použitá tkanina 
Nylon Robic dělá batoh 
lehký, odolný a myšleno je 
i na skvělé odvětrání zad a ra-
menních popruhů. Cena 1970  Kč.

www.acepac.bike


