
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
ANTIDOTE™ CLEANING KIT 
Kompletní čistící set pomůže uchovat rezervoár v optimálním stavu. Souprava obsahuje 
kartáč pro čištění rezervoáru, kartáč k pročištění vnitřní stěny hadičky, sušič rezervoáru v 
podobě ramínka a dvě čistící tablety. 
 
ANTIDOTE™ DRYER KIT 
Sada pro vysoušení rezervoáru. 
 
BRUSH KIT 
Sada obsahuje kartáč pro čištění rezervoáru a kartáč k pročištění vnitřní stěny hadičky. 
 
RESERVOIR DRYER™ 
Pomocí této sady dosáhnete rychlého vysušení rezervoáru. 
 
CLEANING TABS™ 
Speciálně vyvinuté tablety pro čištění rezervoárů CamelBak redukují pachy a negativní 
chuťové vjemy. Použijte 1 tabletu rozpuštěnou v 1 litru vody, bez ohledu na velikost 
rezervoáru. Nechte působit 5 minut, poté rezervoár vypláchněte vodou a můžete vyrazit na 
vyjížďku nebo nechte dobře vyschnout. Balení: 8 kusů tablet. 
 
BOTTLE BRUSH KIT 
2 kartáčky speciálně vyvinuté na údržbu lahví i brček. 
 
GROOVE FILTER™ 
Náhradní v měnné uhlíkové filtry na rostlinné bázi. 1 filtr umožní filtraci 180 litrů vody (300 
naplnění lahve), nebo cca 3 měsíce při 3 až 4 naplnění lahve denně. Odstraňují špatnou chuť 
a pach z pitné vody. Filtry vyměňujte v závislosti na intenzitě používání (pití). 
 
ERGO HYDROLOCK™ 
Devadesátistupňové zahnutí uzávěru Ergo HydroLock vede k umístění náustku Big Bite do 
ergonomické polohy pro pi . Snadn m otočením mechanismu  on/off“ uzávěr 
otevřete nebo uzavřete. 
 
BIG BITE™ VALVE COVER 
Tento doplněk poskytuje ideální způsob, jak udržet náustek Big Bite čist  a chráněn . Lze jej 
použít s Ergo HydroLock. 
 
BIG BITE VALVES™ & STRAWS 
Náhradní náustky a brčka 2+2 ke všem lahvím eddy. 
 
KIDS BITE VALVES™ & STRAWS 
Náhradní náustky a brčka 2+2 k dětsk m lahvím. 
 
MAGNETIC TUBE TRAP™  
Úchyt Tube Trap umožňuje připevnění hadičky k ramennímu popruhu tak, aby hadička 
setrvávala v blízkosti úst. Lze použít jak pro izolované, tak běžné hadičky. 



 
INSULATED TUBE + FLOW METER™ 
Náhradní hadička ke všem vakům s digitálním měřičem průtoku a tepelnou izolací. 
 
INSULATED TUBE 
Hadička s tepelnou izolací. 
 
INSULATED TUBE DIRECTOR 
Hadička s tepelnou izolací, kterou si můžete oh bat, jak potřebujete. 
 
 

THERMAL CONTROL KIT™ 
Vybavení pro tepelnou regulaci; obsahuje náustek Big Bite, jeho kryt, hadičku a izolační 
návlek na hadičku. 
 
ANTIDOTE™ LUMBAR REZERVOÁR 
Odlehčen  rezervoár CamelBak s rozšířen m otvorem, systémem Quick Link a packami, které 
drží tvar při vysoušení. Určen  pro vaky s označením LR = v bederní oblasti. 100 % BPA-free. 
VÁHA 180 g (2l) a 200 g (3l) 
 
ANTIDOTE™ REZERVOÁR 
Odlehčen  rezervoár CamelBak s rozšířen m otvorem, systémem Quick Link a packami, které 
drží tvar při vysoušení. 100 % BPA-free. 
VÁHA 165 g (1,5l), 180 g (2l) a 195 g (3l) 
 
HANDS-FREE ADAPTER 
Kompatibilní se všemi lahvemi eddy, Groove a lahvemi Performance. 
 
PURE FLOW TUBE™ 
Náhradní hadička ke všem vakům. 
 
 

RAIN COVER 
Nepromokav  obal ochrání váš batoh včetně jeho obsahu před nepřízní počasí.  
Velikost S/M je vhodná na modely BlowFish a ostatní batohy s objemem 16 až 28 litrů. 
Velikost M/L je vhodná pro modely s větším objemem. Model M.U.L.E. má speciální velikost. 
 
BIKE TOOL ORGANIZÉR 
Lehké praktické pouzdro na nejnutnější nářadí. 
 
MAGNETIC TUBE TRAP™  
Úchyt Tube Trap umožňuje připevnění hadičky k ramennímu popruhu tak, aby hadička 
setrvávala v blízkos  úst.  e vhodn  pro všechny druhy hadiček. 
 
 
Dodavatel pro ČR: PROGRESS CYCLE, a.s. Palouky 1371, 253 01 Hostivice, tel.: 
241 771 181; www.progresscycle.cz 
 


