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Tipy a novinky pro všechny cyklisty
Blatníky Force Ward

Force Ward je sada skládající se z předního 
a zadního blatníku. Díky své univerzální 
velikosti jsou blatníky vhodné pro 
všechny kola s průměrem 24“ 
až 29“. Pro upevnění blatní-
ků je důležité, aby mělo 
kolo sedlovou trubku 
s kulatým profi lem 
a vidlici s vnitř-
ním průměrem 
15 až 35 mm. 
Sada Ward nabí-
zí kvalitní ochranu 
jezdce i kola před nečis-
totami za příznivou cenu 469 Kč.

Minerální olej
od Cycle Clinic

Cycle Clinic Hydraulic Mineral 
Oil je určen pro profesionální použití 
v hydraulických brzdách používajících 
minerální olej. Je vyroben z vysoce ra-
fi novaného hydrokrakového základové-
ho minerálního oleje. Nízká viskozita 
oleje spolu s přidanými aditivy zaručuje 
dokonalou účinnost brzdového sys-
tému. Hladký chod destiček a rovno-
měrný výkon v celém rozsahu provoz-
ních teplot a tlaků. Doporučeno pro brzdové systémy 
Shimano a Tektro. Cena 499 Kč.

www.author.cz

Horní voděodolná brašna 
na nosič Ortlieb E-Trunk

Voděodolná brašna Ortlieb s umístěním na hor-
ní plošinu nosiče. Uzávěr se zavíráním na magnet je 
snadno ovladatelný a díky 
němu se rychle dostanete 
do hlavní kapsy, která 
dále obsahuje 2 vnitřní 
kapsy. Dále je brašna 
vybavena gumičkou 
na horní straně braš-
ny, popruhem přes 
rameno, poutkem pro 
blikačku a refl exním 
prvkem na zadní stra-
ně. Univerzální systém uchycení Top-Lock je vhodný 
na jakýkoliv nosič v šířkách od 60 do 140 mm. Brašna 
se vyrábí v černé nebo petrolejové barvě. Záruka 5 let 
a objem 10 litrů. Cena brašny je 3390 Kč.

www.azub.cz

Dětská odrážedla od Faro 
Dítě se při jízdě na odrážedle naučí intuitivně držet 

rovnováhu. Rozvine si schopnosti orientace v prostoru, 
naučí se řídit a posílí svaly. 
Tyto dovednosti výrazně 
usnadní pozdější přechod 

na jízdní kolo bez 
balančních kole-
ček. Většina dětí si 
jízdu na odrážedle 
velmi oblíbí, po-
měrně jednoduše 
pak dokáží zdolat 
i delší vzdálenosti. 
Správnou velikost 
určuje výška sedla, 
dítě musí mít no-
hy pevně na zemi, 
aby mohlo brzdit 
celou plochou 
cho did la. V letoš-

ní sezóně nabízíme model Faro pro kluky v zelené barvě 
a pro holky trošku netradičně v barvě mint. Cena je 
2869 Kč.

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

Royal Bay Therapy, unikátní 
kompresní podkolenka

Máte problémy 
s cévním onemoc-
něním typu kře-
čových žil a přes-
to chcete využít 
výhody komprese 
pro vaše sportování? 
Řešení se jmenuje Royal 
Bay Th erapy – jde o uni-
kátní produkt v podobě 
kompresní podkolenky 
s normovanou zdravotní 
kompresí. Při jejím vý-
voji uplatnil Royal Bay 
své dlouholeté znalosti 
a zkušenosti z oblas-
ti výroby kompresních 
doplňků pro zdravotnictví a díky nim nabízí výhody 
komprese i pro ty, kteří běžné kompresní doplňky kvůli 
křečovým žilám a jiným cévním nemocem nosit nemo-
hou. Barva černá a modrá, cena 990 Kč.

Více na www.royalbay.cz.

Podzimní novinky
od Cyklo Profi

Vyjeďte do chladných podzimních dnů s funkční-
mi doplňky Gripgrab.  V nabídce naleznete návleky 
na boty, rukavice, čepice pod přilbu a mnoho dalšího 

jak v klasickém černém provedení, tak i v refl exních 
barvách ve kterých Vás nikdo nepřehlédne. Další po-
třebným doplňkem  jsou blikačky, blatníky, světla a ne-
bo třeba i brzdové obložení, které je potřeba po letní 
sezóně zkontrolovaz. Tohle všechno a ještě mnohem víc 
najdete na webu www.cykloprofi .cz.

Špička mezi cyklotrenažery
Virtuální kolo Tacx Neo Bike má všechny parametry 

silničního kola, včetně možnosti individuálního nasta-
vení geometrie 
kola, délky klik 
a sedla. Neo Bike 
je vybaven vir-

tuálním měničem 
převodů s reálným 

zvukem a pocitem změ-
ny během jízdy. Možnost 

simulace různých povr-
chů. Detekce kadence 

a výkonu v levé/pravé 
klice nabízí podrob-

nou analýzu šlapání. Dva vestavěné 
interaktivní ventilátory mohou být 

automaticky řízeny v závislosti na rychlosti jízdy, zátěži 
nebo srdečním tepu. Cena 66 790 Kč.

www.garmin.cz

Cyklistická přilba
HJC Ibex 2.0

Chcete si pořídit cyklistickou přilbu? Zkuste HJC 
Ibex 2.0. Kvalitu přileb HJC testují týmy World 
Tour - AG2R Citroën 
Team a Israel Start-Up 
Nation, které s HJC 
spolupracují na vývoji. 
U nás ji vozí na svém 
gravel biku snowboard-
crossařka Eva Samková. 
Přilba je vyvinuta v ae-
rodynamickém tunelu 
a pro odvětrávání je 
použita unikátní technologie Coolpath. Nechybí revo-
luční systém Selfi t pro perfektní upevnění helmy. Váží 
jen 200 g. MOC 5499 Kč.

www.schindler.cz

Zimní boty na kolo 
SHIMANO SH-MW701

Pomalu se přibližuje podzimní a zimní období 
chladnějších vyjížděk. Tepelný komfort v nízkých tep-

lotách vám spolehlivě zajistí boty 
Shimano SH-MW701. Zateplené, 
nepromokavé a odolné boty s mem-

bránou GORE-TEX mají mají 
vnitřek opatřený příjemnou 

fl eecovou vrstvou. Zavazují 
se pomocí rychlošně-

rování a BOA® L6 
kolečka s doživotní 
zárukou! Nechybí 

ani 360° refl exní prv-
ky nebo vysoce odolná podrážka MICHELIN s nášlap-
ným systémem SPD. Cena 5790 Kč.

www.paul-lange.cz

Pells Razzer Base skladem
Hliníkový rám s ověřenou XC geometrií osazený 

odpruženou vidlicí se zdvihem 100 mm, hydraulický-
mi brzdami Shimano a 29” koly s plášti Continental 

Race King představuje ideální volbu nejen pro začína-
jící jezdce. Kombinace převodníků s 44–32–22 zuby 
a 9stupňové kazety nabízí široký rozsah pro univer-
zální použití. Pořiďte si tento oblíbený model za cenu  
16 990 Kč.

www.pells.eu

Lezyne
technologie Alert

Na zimu se můžete vybavit tře-
ba světly a blikačkami od americké 
značky Lezyne. Například blikačky 
s technologií Alert upozorní vozidla 
za vámi, že jste zastavili krátkým a inten-
zivním zábleskem.

www.lezyne.com 

n-

Novinka od Dynaplug
Novinka od fi rmy Dynaplug na opravu bezdušových 

pneumatik Dynaplug Covert je vybavena technologií 
Twin Tube™, která vám umož-
ní vozit v každém gripu dva 
opravné knoty. Tímto 
řešením získáte rov-
nou čtyři knoty při-
pravené k okamži-
tému použití A na-
víc získáte zdarma 
pár gripů ODI Vans 
LOCK-ON.  Díky koncov-
kám SNAP CAP nejsou potřebné žádné úpravy, aby 
se opravná sada vešla do rukojeti. Jednoduše nasadíte 
na řídítka gripy a jste připraveni vyrazit. cena 1990 Kč.

www.bikeaction.cz

Bikepacking
s brašnami MERIDA

Cestování na kole 
nalehko po nejrůz-
nějších značených 
i neznačených tra-
sách, čili bikepac-
king, je stále oblíbe-
nější. Pro bikepac-
kingové výpravy jsou 
nejčastěji využívané 
brašny na řídítka, 
pod sedlo, do rámu 
kola anebo na hor-

ní rámovou trubku. Kompletní řada nových brašen 
MERIDA vám umožní sbalit se snadno na cesty. Cena 
v závislosti na modelu od 826 Kč.

www.merida-bike.cz

Nexelo Supreme – 
exkluzívní třída komponentů

Značka Nexelo, zastupovaná na českém trhu fi r-
mou CykloŠvec, uvádí na trh zcela novou exkluzívní 
řadu doplňků pod názvem 
Supreme. Značka, která je 
známá širokým port-
foliem dílů a do-
plňků střední třídy 
se chce nově za-
měřit na špičkové 
produkty s vyso-
kou uživatelskou 
hodnotou, skvělým 
designem a v nepo-
slední řadě i dlouhou životností. Jako první byly na-
skladněny zajímavé řídítkové a nosičové brašny včetně 
verze s termovložkou, zámky s vysokou bezpečností 
a osvětlení používající špičkové technologie Osram.

Více na www.cyklosvec.cz

Konec mlácení řetězu
Holdujete ost-

rým jízdám po trai-
lech a nesnášíte ty 
šílené zvuky, které 
vydává váš řetěz 
mlácením o rám 
kola? Máme pro vás 
řešení v podobě vý-
robku STFU Bikes. 
Jednoduché gumo-

vé chrániče, kterými se protáhne značně ztiší vaši jízdu.
Chrániče dodává www.vokolek.cz

Inzerce


