
PRÍSLUŠENSTVO 
ANTIDOTE™ CLEANING KIT/CRUX™ CLEANING KIT 
Kompletný čistiaci set pomôže uchovať rezervoár v optimálnom stave. Súprava obsahuje 
kefu na čistenie rezervoáru, kefu na prečistenie vnútornej steny hadičky, sušič rezervoáru v 
podobe ramienka a dve čistiace tablety. 
 
ANTIDOTE™ DRYER KIT/ CRUX™ DRYER KIT 
Sada pre vysúšanie rezervoáru. 
 
BRUSH KIT 
Sada obsahuje kefu na čistenie rezervoáru a kefu na prečistenie vnútornej steny hadičky. 
 
RESERVOIR DRYER™ 
Pomocou tejto sady dosiahnete rýchle vysušenie rezervoáru. 
 
CLEANING TABS™ 
Špeciálne vyvinuté tablety pre čistenie rezervoárov CamelBak redukujú pachy a negatívne 
chuťové vnemy. Použite 1 tabletu rozpustenú v 1 litri vody, bez ohľadu na veľkosť 
rezervoáru. Nechajte pôsobiť 5 minút, potom rezervoár vypláchnite vodou a môžete vyraziť 
na vychádzku alebo nechajte dobre vyschnúť. Balenie: 8 kusov tabliet. 
 
BOTTLE BRUSH KIT 
2 kefky špeciálne vyvinuté na údržbu fliaš i slamiek. 
 
GROOVE FILTER™ 
Náhradné výmenné uhlíkové filtre na rastlinnej báze. 1 filter umožní filtráciu 180 litrov vody 
(300 naplnení fľaše), alebo cca 3 mesiace pri 3 až 4 naplneniach fľaše denne. Odstraňujú zlú 
chuť a pach z pitnej vody. Filtre vymieňajte v závislosti na intenzite používania (pitia). 
 
ERGO HYDROLOCK™ 
Devedesiatstupňové zahnutie uzáveru Ergo HydroLock vedie k umiestnenie náustku Big Bite 
do ergonomickej polohy pre pitie. Jednoduchým otočením mechanizmu "on / off" uzáver 
otvoríte alebo uzavriete. 
 
BIG BITE™ VALVE COVER 
Tento doplnok poskytuje ideálny spôsob, ako udržať náustok Big Bite čistý a chránený. 
Možno ho použiť s Ergo HydroLock. 
 
BIG BITE VALVES™ & STRAWS 
Náhradné náustky a slamky 2 + 2 ku všetkým fľašiam eddy. 
 
KIDS BITE VALVES™ & STRAWS 
Náhradné náustky a slamky 2 + 2 k detským fľašiam 
 
MAGNETIC TUBE TRAP™  
Úchyt Tube Trap umožňuje pripevnenie hadičky k ramennému popruhu tak, aby hadička 
zotrvávala v blízkosti úst. Možno použiť ako pre izolované, tak bežné hadičky. 



INSULATED TUBE + FLOW METER™ 
Náhradná hadička ku všetkým vakom s digitálnym meračom prietoku a tepelnou izoláciou. 
 
INSULATED TUBE 
Hadička s tepelnou izoláciou. 
 
INSULATED TUBE DIRECTOR 
Hadica s tepelnou izoláciou, ktorú si môžete ohýbať, ako potrebujete. 

 

THERMAL CONTROL KIT™ 
Vybavenie pre tepelnú reguláciu; obsahuje náustok Big Bite, jeho kryt, hadičku a izolačný 
návlek na hadičku. 
 
ANTIDOTE™ LUMBAR REZERVOÁR/ CRUX™ LUMBAR REZERVOÁR 
Odľahčený rezervoár CamelBak s rozšíreným otvorom, systémom Quick Link a labkami, ktoré 
držia tvar pri vysúšaní. Určený pre vaky s označením LR = v bedrovej oblasti. 100% BPA-free. 
VÁHA 180 g (2l) a 200 g (3l) 
 
ANTIDOTE™ REZERVOÁR 
Odľahčený rezervoár CamelBak s rozšíreným otvorom, systémom Quick Link a labkami, ktoré 
držia tvar pri vysúšaní. 100% BPA-free. 
VÁHA 165 g (1,5l), 180 g (2l) a 195 g (3l) 
 
HANDS-FREE ADAPTER 
Kompatibilný so všetkými fľašami eddy, Groove & fľašami Performance. 
 
PURE FLOW TUBE™ 
Náhradná hadička ku všetkým vakom. 

 

RAIN COVER 
Nepremokavý obal chráni váš batoh vrátane jeho obsahu pred nepriazňou počasia. 
Veľkosť S / M je vhodná na modely Blowfish a ostatné batohy s objemom 16 až 28 litrov. 
Veľkosť M / L je vhodná pre modely s väčším objemom. Model M.U.L.E. má špeciálnu 
veľkosť. 
 
BIKE TOOL ORGANIZÉR 
Ľahké praktické puzdro na najnutnejšie náradie. 
 
MAGNETIC TUBE TRAP™  
Úchyt Tube Trap umožňuje pripevnenie hadičky k ramennému popruhu tak, aby hadička 
zostávala v blízkosti úst. Hodí sa pre všetky druhy hadičiek. 
 
Dodávateľ pre SR: PROGRESS CYCLE, a.s. Palouky 1371, 253 01 Hostivice, tel.: 
241 771 181; www.progresscycle.sk 
 
 


