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PŘILBA AETHER
S TECHNOLOGIÍ
MIPS SPHERICAL.
ZATÍMCO VY BUDETE
POSOUVAT HRANICE,
MY BUDEME DÁL
PŘIPRAVOVAT
VYBAVENÍ, KTERÉ
VÁS TAM DOSTANE.

giro cyklistické přilby, rukavice, tretry a ponožky 39 bell cyklistické přilby
camelbak vodní vaky a lahve 71 fi’zi:k cyklistická sedla, tretry a doplňky
selle royal cyklistická sedla 93 crankbrothers pedály, nářadí, pumpy,
zapletená kola a komponenty 103 vittoria pláště a galusky 123 blackburn světla,
cyklocomputery, trenažéry, pumpy, nářadí a podsedlové brašny 133 vdo cyklocomputery
138 sci’con podsedlové brašny a přepravní obaly 146 g-form chrániče
149 gore wear cyklistické oblečení 185 gu sportovní výživa
189 finish line mazací a čistící prostředky
05
52
88

novinka

pro ženy

pro juniory

pro děti

inovace

velikost XL

giro.cz

Spojení vědy a duše.
Mohly by se zdát jako dvě nespojitelné entity – ale skrze 30ti letou historii značky Giro došlo k jejich rovnocennému spojení. Giro těží ze zdrojů
světové extratřídy. Sídlí v Santa Cruz v Kalifornii, což je ráj akčních sportů – neskutečné vlny pro surfaře, nekonečné singly pro bikery a pobřeží
lemující silnice pro silničáře. V centrále Gira najdete přes 50 různých testovacích přístrojů na přilby, několik 3D tiskáren, vlastní aerodynamický
tunel, nebo dokonce testovací hlavu Therminator vybavenou tepelnými
senzory pro testování odvětrání přileb a umístění otvorů.
Sponzorované týmy a jezdci
Silnice: BMC, Team Wiggins, Canyon Sram Racing, Jiří Ježek
a Petr Vabroušek (triatlon)
Cyklokros: Cannondale CXW
MTB: BMC, Cliff Pro Team, Kona, Yetti Fox MTB Team, Juliana Sram
Pro Team, Kamil Tatarkovič, Superior Riders, Ivar CS Author Team,
EthicSport a Yeti MTB
Freestyle MTB/slope-style: Kurt Sorge, Greg Watts a Paul Basagoitia
Podporujeme: Josef Dressler, Trail Busters a Alltraining
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Upínací systémy
1. ROC LOC® 5+ AIR
Nejdokonalejší upínací systém značky Giro™, který kromě
všech výhod systémů Roc Loc® 5 a Roc Loc® Air nabízí
i pravolevý posun podpůrných týlních lopatek.
2. ROC LOC® AIR
Revoluční upínací systém, který zlepšuje jak usazení, tak
i odvětrání přilby. Upínací systém vytváří malý prostor mezi
hlavou a přilbou samotnou, kde proudí chladivý vzduch.
Možnosti nastavení jsou stejné jako u systému Roc Loc® 5.

7. Co je MIPS® (Multidirectional Impact
Protection System) a jak funguje?
MIPS® je kluzká vložka mezi EPS skořepinou (tělem
přilby) a vnitřními výstelkami. V případě nárazu pod
úhlem (například když zachytíte hlavou o větev) se EPS
skořepina přilby protočí o několik milimetrů po MIPS®
vrstvě, a uchrání tak hlavu a mozek před prudkým
rotačním trhnutím. Více na www.MIPSprilby.cz.
8. Progressive Layering
Vnější skořepina přilby je tvrdší – připravená na velké
nárazy, vnitřní skořepina je měkčí a připravená na menší
nárazy.

3. ROC LOC® 5
Moderní, superlehký upínací systém značky Giro™, který
umožňuje vertikální i horizontální nastavení vaší přilby. To
vše zvládnete jednou rukou pomocí kolečka. Roc Loc® 5 je
nepřekonatelný v komfortu a stabilitě.
4. ROC LOC® SPORT
Upínací systém Roc Loc® Sport nabízí snadnou úpravu
velikosti přilby v rozsahu 7 cm pomocí příjemného kolečka,
které dává zvukovou odezvu při utahování. Kompatibilita
s dlouhými vlasy do copu je samozřejmostí.
5. ROC LOC® JUNIOR
Upínací systém vyvinutý speciálně pro dětské přilby, jehož
tvar přesně kopíruje linie dětské hlavy. Velké pogumované
kolečko se snadno a rychle ovládá jednou rukou, což ocení
děti i rodiče.

Konstrukce
6. MIPS® Spherical
EPS skořepina se skládá ze dvou částí (polokoulí), které
po sobě kloužou podobně jako kloub. Vnější skořepina může
v případě nárazu rotovat okolo vnitřní skořepiny, čímž
dojde k redukci sil, které by jinak působily přímo na hlavu
a na mozek.

9. IN-MOLD
Označení technologického postupu, při kterém se do skořepiny a výztuh uzavřených ve formě tlakově vstřikuje
pěnový EPS polystyren. Jejich spojení vyztuží oblast ventilačních otvorů a žeber. Výsledkem je kompaktní, jednolitá,
lehká, bezpečná a velmi odolná přilba.
10. ROLL CAGE™
Vnitřní vyztužovací nylonová „armatura“ vyrobená z materiálu DuPont® Nylon® uvnitř EPS tvrzeného polystyrenu. Vypadá jako síť procházející každým žebrem. Výrazně
zpevňuje přilbu a při nejdestruktivnějších nárazech ji
udrží v celku.

Odvětrání
11. WIND TUNNEL™
Speciálně navržené větrací tunely na vnitřní straně přilby,
které přivádějí chladný vzduch přední částí, vedou ho přes
hlavu a odvádějí teplý vzduch ven zadními otvory.

Ostatní
12. SUPER FIT™
Systém je sestaven až ze čtyř velikostí přileb navržených
tak, aby pokryly celou řadu nejrůznějších velikostí hlav
všech uživatelů. Díky tomuto systému jsou přilby vyšších
kategorií ideálně připravené pro každého jezdce.
K většině modelů přileb Giro™ lze zvlášť dokoupit náhradní díly
a příslušenství.

silniční přilby

giro
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AURA
Masivní odvětrání je vyváženo
výztužným obloukem AURA, který
strukturálně zpevňuje konstrukci
přilby.

Porty na brýle
Dva otvory jsou vybaveny
gumovými polštářky, které
ukotví a podrží vaše brýle.

Roc Loc® 5+ Air
Upínací systém Roc Loc 5+ Air,
který nabízí kromě standardního
vertikálního nastavení i horizontální
posun podpůrných týlních lopatek.

Matte Red/Dark Red Fade

Aether™ mips
Aether MIPS spojuje otevřený design dokonale odvětrané přilby s revolučním systémem eliminace
rotačních sil. Naše unikátní technologie MIPS Spherical je založená na principu kloubu a tvoří jakési odpružení uvnitř přilby. EPS skořepina se skládá ze dvou částí (polokoulí), které po sobě kloužou
podobně jako kloub. Vnější skořepina může v případě nárazu rotovat okolo vnitřní skořepiny, čímž
dojde k redukci sil, které by jinak působily přímo na hlavu a na mozek. Vnější skořepina je tvrdší –
připravená na náraz, vnitřní skořepina je měkčí a připravená ztlumit náraz do hlavy. Přilby s technologií MIPS Spherical už neobsahují běžnou MIPS vložku, jak ji znáte ze standardních MIPS přileb,
což má pro jezdce přínos v podobě zlepšeného odvětrání a komfortu. Unikátní je i náš nový upínací
systém Roc Loc 5+ Air, který nabízí kromě standardního vertikálního nastavení i horizontální posun podpůrných týlních lopatek. Masivní odvětrání je vyváženo výztužným obloukem AURA, který
strukturálně zpevňuje konstrukci přilby.
H
 ighlight Yellow/Black

Matte Black

MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti působení
rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® 5+ Air
konstrukce In-mold, Progressive Layering, MIPS Spherical, zpevňující oblouk AURA, Nanobead EPS
ventilace 11 otvorů, Wind Tunnel™
vlastnosti port na sluneční brýle, antibakteriální výstelky CoolFit, ultralehké pásky Slimline
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm), M (55–59 cm), L (59–63 cm)

M
 atte White/Silver

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

ČR 7 699 Kč
SR 299,95 €
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synthe™ mips
Synthe spojuje efektivnost aerodynamického designu přilby Vanquish s nízkou váhou
a kvalitou odvětrání modelu Aeon. Kompaktní tvar a nízký profil snadno protíná proud
vzduchu, ať už fouká z jakéhokoliv směru. Upínací systém Roc Loc Air nabízí špičkové
usazení na hlavě a podporuje odvětrání. Postranní aeropanely a port na sluneční brýle
jsou třešničkou na dortu.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti
působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® Air
konstrukce In-mold, Thermoformed SL Roll Cage™
ventilace 26 otvorů, Wind Tunnel™
vlastnosti port na sluneční brýle, antibakteriální výstelky X-Static®,
ultralehké pásky Slimline, aero panely
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm), M (55–59 cm), L (59–63 cm)

Citron/White

ČR 5 899 Kč
SR 229,95 €

Matte Black

Matte White/Silver

Matte Red

aeon™
Model Aeon představuje jedinečnou kombinaci nízké hmotnosti (pouhých 190 gramů ve velikosti
M), vysokého komfortu a dokonalého odvětrání, to vše při maximální míře ochrany při nárazu.
Aeon oceníte především ve stoupáních nebo v horkých letních dnech, kdy vám poskytne dokonalé odvětrání. Pokud hledáte vyvážený mix těch nejlepších vlastností, Aeon je váš nový standard.
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® 5
konstrukce In-mold
ventilace 24 otvorů, Wind Tunnel™
vlastnosti Thermoformed SL Roll Cage™, antibakteriální výstelky X-Static®,
ultralehké pásky Slimline
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm), M (55–59 cm), L (59–63 cm)

Matte Bright Red/Black

ČR 4 599 Kč
SR 179,95 €

Matte White/Silver

C
 itron

cinder™ mips
Design přilby Cinder MIPS je na první pohled inspirovaný modelem Synthe a nabízí i podobné vlastnosti, které ocení ti, kteří to s cyklistikou myslí opravdu vážně: nízkou váhu,
kvalitní odvětrání nebo prémiové výstelky Air-Fix. Důležitou součástí přilby je upínací
systém Roc Loc 5, který vám umožní nastavit přilbu jednou rukou včetně třístupňového
vertikálního nastavení.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti
působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® 5
konstrukce In-mold, Thermoformed SL Roll Cage™, MIPS
ventilace 26 otvorů, Wind Tunnel™
vlastnosti antibakteriální výstelky Air-Fix®, ultralehké pásky Slimline
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm), M (55–59 cm), L (59–63 cm)

Matte White/Silver

ČR 3 899 Kč
SR 149,95 €

Matte Black/Charcoal

Matte Red

H
 ighlight Yellow

silniční přilby

giro
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atmos™ II
Spojení dokonalé technologie, stylu a provedení. Přilba elegantního nadčasového
tvaru je jako stvořená pro rychlou jízdu a napínavé zážitky na silnici i v terénu. Výkonnostní jezdci a závodníci – Atmos byl stvořen pro vás.
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® 5
konstrukce In-mold
ventilace 26 otvorů, Wind Tunnel™
vlastnosti výztuhy Thermoformed SL Roll Cage™
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm), M (55–59 cm), L (59–63 cm)

Matte Black/White

ČR 3 499 Kč
SR 135,95 €
M
 atte White/Black

Bright Red/Black

Matte Black/Highlight Yellow

syntax™
Syntax je závodně střižená přilba nabitá technologiemi. Vzhledem k aerodynamickému tvaru a dokonalému odvětrání se neztratí v rovinatém ani kopcovitém terénu – prostě dokonalý univerzál. Navíc
díky upínacímu systému Roc Loc 5, do něhož je v případě varianty s technologií MIPS integrována
i kluzná vrstva MIPS, luxusně sedí na hlavě.
Technologie MIPS dostupná ve vybraných barvách.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti působení
rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® 5
konstrukce In-mold
ventilace 25 otvorů, Wind Tunnel™
vlastnosti CoolFit výstelky, ultralehké
pásky Slimline
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm),
M (55–59 cm), L (59–63 cm)

M
 atte Black/Bright Red
(dostupná s nebo bez MIPS)

ČR 2 499 Kč 2 999 Kč (MIPS)
SR 99,95 € 119,95 € (MIPS)

M
 atte White/Silver
(dostupná s nebo bez MIPS)

Matte Midnight

Matte Black

Highlight Yellow/Black
(dostupná s nebo bez MIPS)

foray™
Přilba Foray se svým designem inspiruje u modelu Synthe a zároveň nabízí i mnohé
špičkové technologie závodních přilep, jako je upínací systém Roc Loc 5. Kompaktní
tvar a nízký profil spolu s variabilitou nastavení zajistí, že vám přilba padne jako ulitá.
Technologie MIPS dostupná ve vybraných barvách.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu
proti působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz

Matte Grey Firechrome

UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® 5
konstrukce In-mold
ventilace 21 otvorů, Wind Tunnel™
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm), M (55–59 cm),
L (59–63 cm)

ČR 1 799 Kč 2 299 Kč (MIPS)
SR 69,95 € 89,95 € (MIPS)

Bright Red/Black

Highlight Yellow

(dostupná s nebo bez MIPS)

(dostupná s nebo bez MIPS)

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

M
 atte Black/White
(dostupná s nebo bez MIPS)

Matte White/Silver
(dostupná s nebo bez MIPS)
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aerohead™ mips
Giro v roce 1985 vyrobilo první aerodynamickou přilbu na světě a nyní s modelem Aerohead MIPS znovu nastavuje laťku konkurenci. Aerohead MIPS je přilba určená na triatlon
a časovku. Nabízí vyrovnaný poměr aerodynamiky a odvětrání. Součástí je i magnetický
zorník ZEISS, nabízející oproti standardním brýlím aerodynamičtější celek a nejširší možné zorné pole. Zorník lze na přilbě i obrátit a uložit ho tak ve chvílích, kdy ho nepotřebujete (např. před startem). Časovkářská zbraň Rohana Dennise a týmu BMC.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti
působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® Air
konstrukce In-mold, MIPS
ventilace 4 otvory, Wind Tunnel™, vnitřní vzduchové kanály,
odvětraný zorník ZEISS
velikosti M (55–59 cm), L (59–63 cm)

ČR 7 699 Kč
SR 299,95 €

M
 atte Black/Titanium

M
 atte White/Silver

vanquish™ mips
Vanquish MIPS je absolutním vrcholem vývoje závodních aerodynamických přileb. Je určena těm, co
touží po jediné věci – rychlosti! Ať už jsou to tahouni balíku v rovinatých etapách, spurteři, klasikáři,
časovkáři nebo triatlonisté. Technologie TransformAir (snížený – odskočený profil v zadní části) snižuje tření vzduch a imituje tak vlastnosti plnohodnotných časovkářských přileb. Skořepina je složena ze
dvou vrstev. Ta blíže hlavě (vnitřní EPS) je měkčí – má nižší hustotu pro absorbci menších nárazů. Vnější část je naopak tvrdší, připravená na větší nárazy. Upínací systém Roc Loc Air je plně integrovaný se
systémem MIPS – snižuje se tak celková váha a zvyšuje komfort usazení a odvětrání. Přilba je vybavena
aerodynamickým zorníkem ZEISS s technologií Vivid zvyšující kontrasty. Můžete ale používat i standardní brýle, přední větrací otvory jsou dokonce vybaveny protiskluzným polstrováním právě pro brýle. Přilba je ve výbavě profesionálních týmů BMC a Katusha Alpecin.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz

M
 atte White

UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® Air MIPS
konstrukce In-mold – Progressive Layering
ventilace Wind Tunnel™
vLASTNOSTI TransForm Air, integrace MIPS, antibakteriální výstelky,
ultralehké pásky Slimline, magnetický zorník ZEISS
velikosti Super Fit™ M (55–59 cm), L (59–63 cm)

ČR 6 399 Kč
SR 249,95 €

Matte Black

mtb přilby / brýle

giro
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Matte Black/Gloss Black

Matte Lime/Black

M
 atte Vermillion/Purple

Matte Black/Gloss Black
bez chrániče brady

switchblade™ mips
Switchblade MIPS je naše nová integrálka s odnímatelným chráničem brady, která splňuje sjezdovou ASTM certifikaci. Switchblade je plně optimalizovaná pro sjezd, a proto
splňuje všechny požadované normy: CPSC, EN-1078 a ASTM- 1952-DH, a to s i bez chrániče brady! Mechanismus uvolňující chránič brady je jednoduchý: zmáčkni tlačítko, otoč
nahoru a vytáhni. Okamžitě se tím navyšuje schopnost odvětrání přilby během cesty nahoru. O usazení na hlavě se stará plnohodnotný upínací systém Roc Loc Air DH.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti
působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
certifikace EN-1078, ASTM-1952-DH, CPSC (s i bez chrániče brady)
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® Air DH
konstrukce In-mold, MIPS
ventilace 20 otvorů, Wind Tunnel™
vlastnosti odnímatelný chránič brady, P.O.V.™ Plus polohovatelný štítek,
náhradní štítek s držákem na Go Pro, hydrofilní X-Static výstelky
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm), M (55–59 cm), L (59–63 cm)

Matte Dark Red

ČR 7 699 Kč
SR 299,95 €

Clear (náhradní sklo)

tazz mtb
MTB brýle Tazz přebírají to nejlepší, co jsme se za desetiletí naučili u lyžařských brýlí. Technologie EXV (Expansion View Technology) nabízí nejširší možné zorné pole, které neomezuje rám brýlí.
Komfortní pěna zajišťuje pohodlné usazení na obličeji.
vlastnosti silikonový potisk na řemínku, obal na brýle, kompatibilita s dioptrickými brýlemi
skla polykarbonátová s technologií True Sight, Anti Fog úprava

ČR 1 799 Kč

B lack/Grey/Smoke

SR 69,95 €

tempo mtb

Clear (náhradní sklo)

Brýle Tempo vám dodají sebedůvěru a jistotu v technicky náročném terénu. Díky technologii
Expansion View Technology budete mít široké zorné pole, které vám umožní perfektně číst
terén před vámi a kolem vás.
vlastnosti obal na brýle, kompatibilita s dioptrickými brýlemi
skla polykarbonátová s technologií True Sight, Anti Fog úprava

ČR 999 Kč
SR 39,95 €

Black/Clear

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

Lime/Clear

Iceberg/Citron Heatwave/Loden Green
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montaro™ mips
Přilba, kterou si vybral Kamil Tatarkovič pro svoji backcountry výpravu do Etiopie. Skvělá v dlouhých přejezdech pohoří, enduro závodech i na lokálních
trailech. I přes svůj velice kompaktní tvar nabízí rozsáhlou ochranu zátylku,
a navíc je vybavena technologií MIPS (Multi-Directional Impact Protection
System), která může poskytnout zvýšenou ochranu v určitých typech nárazů.
Upínací systém je stejný jako v závodních přilbách: Roc Loc Air, který nabízí
dokonalé odvětrání čela. Montaro je plně kompatibilní s motokrosovými brýlemi, P.O.V. Plus štítek je polohovatelný s jasně danými pozicemi. Samozřejmostí je i bezpečný držák na GoPro kameru.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou
ochranu proti působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® Air
konstrukce In-mold (full wrap), MIPS, Roll Cage™
ventilace 16 otvorů, Wind Tunnel™
vlastnosti P.O.V.™ Plus polohovatelný štítek, hydrofilní výstelky
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm), M (55–59 cm), L (59–63 cm)

Matte Black/Iceberg Reveal Camo

ČR 4 399 Kč
SR 169,95 €

M
 atte Black/Gloss Black

Matte Citron/Iceberg

Matte Deep Orange/Warm Black

artex™ mips
Model Artex MIPS je určen všem XC jezdcům, pro které je rychlost mantrou
mountain bikingu. Nastupujete si za každou zatáčkou? Každý kopec vás vyprovokuje k útoku na osobní rekord? Kontrolujete si segmenty na Stravě, ještě
než po tréninku vlezete do sprchy? Artex MIPS je přesně pro vás. Přináší čerstvý design inspirovaný silničními závodními přilbami a luxusně sedí na hlavě
díky upínacímu systému Roc Loc 5 Air s integrovanou technologií MIPS.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou
ochranu proti působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® 5 Air MIPS
konstrukce In-mold, integrovaná technologie MIPS
ventilace 25 otvorů, Wind Tunnel™
vlastnosti odnímatelný štítek Quick-Link, ultralehké pásky Slimline,
CoolFit výstelky
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm), M (55–59 cm), L (59–63 cm)

M
 atte Iceberg/Citron

ČR 3 299 Kč
SR 129,95 €
Matte Black/Iceberg Reveal Camo

Matte White/Black

Matte Black/White/Red

mtb přilby

giro

progresscycle.cz

chronicle™ mips
Pokud se vaše typická vyjížďka skládá z technických sjezdů a náročných stoupání, přilba Chronicle
MIPS vám poskytne nezbytnou ochranu a komfort v dostupném balení. Design je odladěný od naší
prémiové přilby Montaro a nabízí většinu klíčových vlastností: hluboký tvar, rozsáhlou ochranu
zátylku a nastavitelný štítek kompatibilní s motokrosovými brýlemi.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti působení
rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® 5
konstrukce In-mold (full wrap), MIPS
ventilace 14 otvorů, Wind Tunnel™
vlastnosti P.O.V.™ Plus polohovatelný štítek, Coolmax výstelky
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm), M (55–59 cm), L (59–63 cm), XL (61–65 cm)
M
 atte Iceberg Reveal Camo

ČR 2 999 Kč
SR 115,95 €

DOSTUPNÁ
I VE VELIKOSTI
M
 atte Black/Gloss Black

Matte Grey

M
 atte Dark Red

Matte Citron Heatwave

hex™
Hex nabízí spojení oblého moderního designu a charakteristických rysů přilby do terénu – všestrannosti a účelnosti. Nejlepší volba pro jezdce hledající robustní přilbu, která podrží na jakýchkoliv trailech.
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® 5
konstrukce In-mold
ventilace 21 otvorů
vlastnosti P.O.V.™ polohovatelný štítek
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm), M (55–59 cm), L (59–63 cm)

ČR 2 599 Kč
M
 atte Midnight/Faded Teal

SR 99,95 €

Matte Black

Matte Citron

Matte Iceberg Reveal Camo

Matte Warm Black/Deep Orange

phase™
Univerzální přilba pro všechny bikery, kteří dávají přednost pohodovým trailům před extrémními terény
či jízdou v závodním tempu. Horské kolo je pro vás o radosti z jízdy, krajině a přátelích.
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® 5
konstrukce In-mold
ventilace 24 otvorů
vlastnosti Snap-fit štítek
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm),
M (55–59 cm), L (59–63 cm),

ČR 2 199 Kč
SR 85,95 €
Matte White/Lime

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

Matte Black

Matte Black/Lime/Flame

Matte White/Lime
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giro

dámské přilby
giro.cz

montara™ mips
Bikerky zpozorněte – máme pro vás dokonalou přilbu: Montara MIPS! Skvělá v dlouhých přejezdech pohoří, enduro závodech i na lokálních trailech. I přes svůj velice kompaktní tvar nabízí rozsáhlou ochranu zátylku, a navíc je vybavena technologií MIPS (Multi-Directional Impact Protection System), která může poskytnout zvýšenou ochranu v určitých typech nárazů. Upínací systém
je stejný jako v závodních přilbách: Roc Loc Air, který nabízí dokonalé odvětrání čela a zvládne
i vlasy do copu. Montara je plně kompatibilní s motokrosovými brýlemi, P.O.V. Plus štítek je polohovatelný s jasně danými pozicemi. Samozřejmostí je i bezpečný držák na GoPro kameru.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti působení
rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® Air
konstrukce In-mold (full wrap), MIPS, Roll Cage™
ventilace 16 otvorů, Wind Tunnel™
vlastnosti P.O.V.™ Plus polohovatelný štítek, hydrofilní výstelky
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm), M (55–59 cm)

Matte Black Marble

ČR 4 399 Kč
SR 169,95 €

ember™ mips
Design přilby Ember MIPS je na první pohled inspirovaný modelem Synthe a nabízí i podobné vlastnosti, které ocení dámy, které to s cyklistikou myslí opravdu vážně: nízkou
váhu, kvalitní odvětrání nebo prémiové výstelky Air-Fix. Důležitou součástí přilby je
upínací systém Roc Loc 5, který vám umožní nastavit přilbu jednou rukou včetně třístupňového vertikálního nastavení. Kompatibilita s vlasy do copu je samozřejmostí.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti
působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® 5
konstrukce In-mold, Thermoformed SL Roll Cage™, MIPS
ventilace 26 otvorů, Wind Tunnel™
vlastnosti antibakteriální výstelky Air-Fix®, ultralehké pásky Slimline
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm), M (55–59 cm)

ČR 3 899 Kč
SR 149,95 €
Matte Dusty Purple Bars

M
 atte Black/Bright Pink

dámské přilby

giro

progresscycle.cz

cartelle™ mips
Pokud se vaše typická vyjížďka skládá z technických sjezdů a náročných stoupání, přilba Cartelle
MIPS vám poskytne nezbytnou ochranu a komfort v dostupném balení. Design je odladěný od naší
prémiové dámské přilby Montara a nabízí většinu klíčových vlastností: hluboký tvar, rozsáhlou
ochranu zátylku a nastavitelný štítek kompatibilní s motokrosovými brýlemi.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti působení
rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® 5
konstrukce In-mold MIPS
ventilace 14 otvorů, Wind Tunnel™
vlastnosti P.O.V.™ Plus polohovatelný štítek, Coolmax výstelky
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm), M (55–59 cm)

ČR 2 999 Kč

Matte Iceberg

SR 115,95 €

Seyen™ mips
Matte Black/Pink

M
 atte Dusty Purple/Peach

Seyen MIPS je závodně střižená dámská přilba nabitá technologiemi. Vzhledem k aerodynamickému tvaru a dokonalému odvětrání se neztratí v rovinatém ani kopcovitém
terénu – prostě dokonalý univerzál. Navíc díky upínacímu systému Roc Loc 5, do něhož
je integrována i kluzná vrstva MIPS, luxusně sedí na hlavě. Kompatibilita s vlasy staženými do copu je samozřejmostí.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti
působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® 5 Air MIPS
konstrukce In-mold
ventilace 25 otvorů, Wind Tunnel™
vlastnosti CoolFit výstelky, ultralehké pásky Slimline
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm), M (55–59 cm)

ČR 2 999 Kč
SR 115,95 €

M
 atte Black/Pink

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

White/Grey/Citron
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giro

dámské přilby
giro.cz

saga™
Dámská přilba Saga se svým designem inspiruje u modelu Synthe a zároveň nabízí i mnohé špičkové
technologie závodních přilep, jako je upínací systém Roc Loc 5. Kompaktní tvar a nízký profil spolu
s variabilitou nastavení zajistí, že vám přilba padne jako ulitá a bude vám slušet.
Technologie MIPS dostupná ve vybraných barvách.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti působení
rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® 5
konstrukce In-mold
ventilace 21 otvorů, Wind Tunnel™
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm), M (55–59 cm)

Matte Dusty Purple Bars

ČR 1 799 Kč 2 299 Kč (MIPS)
SR 69,95 € 89,95 € (MIPS)

White/Grey/Citron

Matte Bright Pink

Matte Black/Pink
(dostupná s nebo bez MIPS)

verce™
Přilba Verce je určena ženám, které chtějí dát na první pohled najevo svoji příslušnost k bikerskému
kmeni. Agresivnější tvar a hlavně zvýšená ochrana zátylku poskytnou dostatečnou ochranu při vašich
MTB vyjížďkách a výpravách na traily. Upínací systém Roc Loc Sport se ovládá snadno jednou rukou
pomocí kolečka a je kompatibilní s vlasy do copu. Pohodlí zvyšují rychleschnoucí komfortní výstelky.
Výběr té správné barvy pro váš outfit už je na vás.
Technologie MIPS dostupná ve vybraných barvách.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti působení
rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz

Matte Purple

UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® Sport
konstrukce In-mold
ventilace 18 otvorů
vlastnosti odnímatelný štítek, komfortní výstelky, reflexní prvky, zvýšená ochrana zátylku
velikosti univerzální dámská (50–57 cm)

ČR 1 499 Kč 2 099 Kč (MIPS)
Matte Mint

Matte Black/Bright Pink

SR 59,95 € 79,95 € (MIPS)

(dostupná s nebo bez MIPS)

vasona™
Dámský model Vasona kombinuje elegantní a vzdušný design s nízkou váhou a chytrými vychytávkami pro
vaše bezpečí a pohodlí na kole. Velikost si snadno doladíte jednou rukou pomocí kolečka upínacího systému
Roc Loc Sport, který je samozřejmě kompatibilní s vlasy staženými do copu. Široký výběr barevných variant
je u dámské přilby nutností. Můžete si tak sladit přilbu s kolem a dalšími doplňky. Půjdete do některé z výrazných barev nebo zvolíte radši jednu z usedlejších variant? Určete si váš styl na kole!
Technologie MIPS dostupná ve vybraných barvách.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti působení rotačních
sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz

Matte White/Silver
(dostupná s nebo bez MIPS)

UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® Sport
konstrukce In-mold
ventilace 22 otvorů
vlastnosti Quick Link odnímatelný štítek, reflexní
prvky, kompaktní tvar, rychleschnoucí výstelky
velikosti univerzální dámská (50–57 cm)

Ice Blue Floral

ČR 1 299 Kč 1 999 Kč (MIPS)
SR 49,95 € 75,95 € (MIPS)

Midnight Heatwave

Matte Glacier

Matte Titanium

Matte Black
(dostupná s nebo bez MIPS)

downhill / freestyle přilby

giro

progresscycle.cz

disciple™ mips
Sjezd, freeride, enduro – všechny progresivní disciplíny pokryje integrálka Disciple díky
certifikaci ASTM-1952 DH. Pěnové polstrování okolo čelisti navyšuje pohodlí a bezpečnost,
integrovaný držák na kameru a kapsy na sluchátka jsou už jenom třešničkou na dortu.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti
působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
konstrukce laminátová skořepina s chráničem brady, MIPS
ventilace 14 otvorů, vnitřní vzduchové kanály, odvětrání čela
vlastnosti nastavitelný štítek, antibakteriální výstelky X-Static,
odnímatelné výstelky v případě zranění, kompatibilita s audio systémem
velikosti Super Fit™ M (57–59 cm), L (60–63 cm)

ČR 5 999 Kč
SR 235,95 €

M
 atte Dark Red

Matte Black/Gloss Black

M
 atte Lime Dazzle

quarter™ fs
Klasická skateová přilba v neotřelém designu vám dodá jistotu na dirt jumpech, ve skate parku nebo na pump
tracku. Na hlavě sedí jako žádná jiná díky upínacímu systému Roc Loc Vert. Nízká váha a profil modelu Quarter
FS přesně odpovídají požadavkům na špičkovou freestylovou přilbu. Vnější ABS skořepina je odolná proti průrazu a vnitřní EPS polystyrenová vrstva pohltí všechny otřesy.
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® Vert
konstrukce vysoce odolná ABS skořepina a EPS pěna
ventilace 9 otvorů
velikosti Super Fit™ S (51–55 cm), M (55–59 cm), L (59–63 cm)

ČR 1 099 Kč
SR 44,95 €

Matte Vermillion
Matte Black

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

Matte Iceberg
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giro

městské / sportovní přilby
giro.cz

caden™ led
Přilba Caden je připravena brázdit džungli jakéhokoliv velkoměsta. Pokud je kolo součástí vašeho městského životního stylu, určitě budete potřebovat přilbu, která nebude zaostávat v otázce stylu ani bezpečnosti. Lehká In-mold skořepina a upínací systém Roc Loc City tvoří komfortní a bezpečnou přilbu.
Nechybí integrovaná blikačka, reflexní prvky nebo stylový štítek.
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® City
konstrukce In-mold
ventilace 12 otvorů, vnitřní vzduchové kanály
vlastnosti štítek, reflexní prvky, integrovaná blikačka
velikosti Super Fit™ M (55–59 cm), L (59–63 cm)

ČR 1 999 Kč
SR 79,95 €
Matte Black

cormick™
Cormick je pohodlná městská přilba pro váš každodenní pohyb po městě. Perfektně padne,
snadno si ji doladíte pomocí stahovacího kolečka, je dobře odvětraná a je vybavená stylovým
štítkem.
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® Sport
konstrukce In-mold
ventilace 18 otvorů
vlastnosti štítek, reflexní prvky
velikosti univerzální dospělá (54–61 cm)

ČR 1 499 Kč
SR 59,95 €
Matte Highlight Yellow

Matte Black

fixture™
Od polňaček přes lesní cesty až po klikaté singletracky – pokud jste nejspokojenější, když
pod vašimi koly skřípe hlína, duní jehličí a odletují šišky, je přilba Fixture ta pravá pro vás.
Svým profilem poskytuje zvýšenou ochranu zátylku, je dobře odvětraná pomocí 18 otvorů a perfektně sedí na hlavě díky upínacímu systému Roc Loc Sport, který si snadno
dotáhnete jednou rukou pomocí stahovacího kolečka. Fixture – ukažte, že patříte k bikerskému kmeni!
Technologie MIPS dostupná ve vybraných barvách.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti
působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® Sport
konstrukce In-mold
ventilace 18 otvorů
vlastnosti odnímatelný štítek, reflexní prvky, rychleschnoucí výstelky
velikosti univerzální dospělá (54–61 cm)

Matte Dark Red

ČR 1 499 Kč 2 099 Kč (MIPS)
SR 59,95 € 79,95 € (MIPS)

M
 atte Black
(dostupná s nebo bez MIPS)

M
 atte Lime
(dostupná s nebo bez MIPS)

Matte Grey

sportovní přilby

giro

progresscycle.cz

compound™
XL verze přilby Fixture se jmenuje Compound. Od polňaček přes lesní cesty až po klikaté singletracky – pokud jste nejspokojenější, když pod vašimi koly skřípe hlína, duní
jehličí a odletují šišky, je přilba Compound ta pravá pro vás. Svým profilem poskytuje zvýšenou ochranu zátylku, je dobře odvětraná pomocí 18 otvorů a perfektně sedí
na hlavě díky upínacímu systému Roc Loc Sport, který si snadno dotáhnete jednou rukou pomocí stahovacího kolečka. Compound – ukažte, že patříte k bikerskému kmeni!
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® Sport
konstrukce In-mold
ventilace 18 otvorů
vlastnosti odnímatelný štítek, reflexní prvky, rychleschnoucí výstelky
velikosti univerzální dospělá XL (58–65 cm)

ČR 1 499 Kč

Matte Black

SR 59,95 €

register™
Register je sportovní přilba určená vyznavačům cykloturistiky a lehkých MTB vyjížděk. Nízký profil, kompaktní tvar, designová inspirace u top modelů značky Giro – to jsou jenom třešničky na dortu. Poctivý základ tvoří kvalitně odvětraná In Mold skořepina s 22 ventilačními otvory a pohodlný
upínací systém Roc Loc Sport, který si doladíte přesně na vaši hlavu pomocí stahovacího kolečka.
Tak co – zvolíte některou usedlejší barvu nebo radši nějakou výraznější? Styl je na vás.
Technologie MIPS dostupná ve vybraných barvách.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® Sport
konstrukce In-mold
ventilace 22 otvorů
vlastnosti odnímatelný Quick Link štítek, reflexní prvky, rychleschnoucí výstelky,
síťka proti hmyzu
velikosti univerzální dospělá (54–61 cm)

Highlight Yellow
(dostupná s nebo bez MIPS)

ČR 1 299 Kč 1 999 Kč (MIPS)
SR 49,95 € 75,95 € (MIPS)

Matte White
(dostupná s nebo bez MIPS)
M
 atte Titanium

Matte Blue

Ice Blue Floral
M
 atte Red

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

M
 atte Black
(dostupná s nebo bez MIPS)

19

20

giro

sportovní přilby
giro.cz

bronte™
Model Bronte vychází ze stejných designových linií jako Register, ale je přizpůsoben velikosti hlavy XL. Pokud máte problém najít dostatečně velkou přilbu na kolo, Bronte vám určitě
padne. Je to sportovní přilba určená vyznavačům cykloturistiky a lehkých MTB vyjížděk.
Nízký profil, kompaktní tvar, designová inspirace u top modelů značky Giro – to jsou jenom
třešničky na dortu. Poctivý základ tvoří kvalitně odvětraná In Mold skořepina s 22 ventilačními otvory a pohodlný upínací systém Roc Loc Sport, který si doladíte přesně na vaši hlavu
pomocí stahovacího kolečka.
Technologie MIPS dostupná ve vybraných barvách.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti
působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz

Matte Red

UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® Sport
konstrukce In-mold
ventilace 22 otvorů
vlastnosti odnímatelný Quick Link štítek, reflexní prvky, rychleschnoucí výstelky,
síťka proti hmyzu
velikosti univerzální dospělá XL (58–65 cm)

ČR 1 299 Kč 1 999 Kč (MIPS)
M
 atte Black
(dostupná s nebo bez MIPS)

SR 49,95 € 75,95 € (MIPS)

Matte White

isode™
Isode potěší všechny cyklisty, kteří hledají univerzální přilbu bez štítku pro vyjížďky na silničním nebo
crossovém kole. Vyznačuje se čistými designovými liniemi a oblým tvarem inspirovaným špičkovým
modelem Giro Cinder. Díky technologii In Mold je lehká, dobře odvětraná a na hlavě sedí jako ulitá.
Velikost si snadno doladíte pomocí stahovacího kolečka upínacího systému Roc Loc Sport.
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® City
konstrukce In-mold
ventilace 22 otvorů
vlastnosti reflexní prvky, rychleschnoucí výstelky, síťka proti hmyzu
velikosti univerzální dospělá (54–61 cm)

Matte White Heatwave
ČR 1 299 Kč
SR 49,95 €

M
 atte Black

Matte Blue

Matte Red/Black

M
 atte White

Matte Titanium

skyline™ II
Skyline je lehká a kompaktní přilba s deseti mohutnými ventilačními otvory, In-mold svrchní skořepinou,
odnímatelným štítkem a upínáním Acu Dial. Za příznivou cenu nabízí komfort a kvalitní odvětrání cyklistům, kteří kladou důraz zejména na bezpečnost.
UPÍNACÍ SYSTÉM Acu Dial™
konstrukce In-mold
ventilace 10 otvorů
velikosti univerzální dospělá (54–61 cm)

ČR 999 Kč
SR 39,95 €

Black/Titanium

White/Silver

giro

juniorské přilby
progresscycle.cz

tremor™
Když každý obrubník či kořen jsou odrazovou hranou a každý kousek hlíny prosí o smyk, je tady dětská
přilba Tremor, aby udržela úsměv na tváři, i když se to trochu přepískne. Protože chceme, aby se mladí
bikeři cítili na svých prvních vyjížďkách bezpečně, vybavili jsme ji stejnými technologiemi, jako modely pro dospělé. Lehká skořepina je vyrobena technologií In Mold a nastavitelný upínací systém Roc
Loc Sport se nadno přizpůsobí tvaru hlavy pomocí stahovacího kolečka.
Technologie MIPS dostupná ve vybraných barvách.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti působení
rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® Sport
konstrukce In-mold
ventilace 18 otvorů
vlastnosti odnímatelný štítek, reflexní prvky, rychleschnoucí výstelky,
síťka proti hmyzu
velikosti univerzální juniorská (50–57 cm)

Matte Bright Green
(dostupná s nebo bez MIPS)

ČR 1 299 Kč 1 899 Kč (MIPS)
SR 49,95 € 74,95 € (MIPS)

M
 atte Glacier

Matte Black

Matte Purple

Matte Bright Pink
(dostupná s nebo bez MIPS)

hale™
Děti chtějí vyrazit na kolo, tak proč jim v tom bránit? Dětská přilba Hale se postará o jejich bezpečí!
U dětí je důležité zejména správné usazení na hlavě a o to se stará upínací systém Roc Loc Sport. Pomocí stahovacího kolečka upravíte velikost přesně podle velikosti a tvaru hlavy. Skořepina je vyrobena
technologií In Mold stejně jako ty nejlepší přilby pro dospělé. A samozřejmě máme v nabídce širokou
paletu pestrých barev, ze kterých si vybere každý malý cyklista. Nuda je náš největší nepřítel!
Technologie MIPS dostupná ve vybraných barvách.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti působení
rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® Sport
konstrukce In-mold
ventilace 22 otvorů
vlastnosti odnímatelný štítek, reflexní prvky, rychleschnoucí výstelky, síťka proti hmyzu
velikosti univerzální juniorská (50–57 cm)

M
 atte Bright Pink
(dostupná s nebo bez MIPS)

ČR 1 199 Kč 1 899 Kč (MIPS)
SR 45,95 € 69,95 € (MIPS)

M
 atte Black

Matte Lime
(dostupná s nebo bez MIPS)

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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scamp™
Pro bikerský potěr je tu dětská přilba Scamp, která se svým designem inspirovala u špičkového modelu pro
dospělé Montaro. Nový upínací systém Roc Loc Jr zajistí bezpečné usazení a horké hlavy zchladí kvalitní
odvětrání hned 8 otvory. Stačí si vybrat tu správnou velikost a barvu pro vašeho malého bikera!
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® Jr.
konstrukce In-mold
ventilace 8 otvorů
vlastnosti integrovaný štítek, síťka proti hmyzu
velikosti XS (45–49 cm), S (49–53 cm)

ČR 1 099 Kč
SR 39,95 €
Magenta

G
 reen/Lime Lines

Matte Blue

Blue Floral

M
 atte Black

Iceberg Reveal Camo

dime™ fs
Dětská verze modelu Quarter FS je připravená do akce stejně jako dospělý model. Malým riderům se bude
hodit nejen na kole, ale i na skateboardu nebo na bruslích. Pokud se nějaký trik tak úplně nepovede, je tu
odolná ABS skořepina a EPS pěnová vrstva, která pohltí všechny otřesy.
UPÍNACÍ SYSTÉM Roc Loc® Vert
konstrukce vysoce odolná ABS skořepina a EPS pěna
ventilace 9 otvorů
vlastnosti pohodlné vnitřní vycpávky, nízký profil přilby
velikosti XS (47–51 cm), S (51–55 cm)

ČR 1 099 Kč
Matte Blue

SR 39,95 €

Matte Black

Matte Purple

M
 atte Citron/Iceberg

technologie tretry

giro

progresscycle.cz

Dokonalá cyklistická tretra? Giro!
Kopyto
Základem úspěchu při výrobě tretry je dokonalé kopyto – trojrozměrná forma, která určuje tvar boty. Ty naše vznikly po šestnácti revizích
společnou prací inženýrů z různých oborů, profesionálních jezdců a odborníků na biomechaniku.
Podrážky Easton
Jsme hrdí na partnerství se značkou Easton. Měli jsme možnost čerpat z jejich obrovských zkušeností se zpracováním karbonu, a vyvinout tak
podrážky, které nemají na trhu konkurenci. Jsou lehčí, tužší a pohodlnější než cokoliv jiného.
Podrážka EC90
Podrážka EC70

100% Unidirectional Carbon (nejlepší poměr váhy, tuhosti a ceny)
Carbon Composite (nejdostupnější karbonová podrážka)
Vibram
Na modelech, u kterých předpokládáme, že v nich budete občas i chodit,
používáme ten nejlepší možný materiá: Vibram®.

Podpora klenby
Trápí vás bolesti chodidel při delší jízdě? Správná podpora klenby chodidla je klíčem k pohodlí
a dokonalému přenosu síly na pedál. Giro SuperNatural™ Fit Sytem kombinuje cyklistickou
vložku s možností výměny různě silných inzertů pod klenbou chodidla. Každý si tak může
přizpůsobit vložku tretry dle vlastních potřeb.
Více informací o tretrách Giro™ najdete na www.giro.com

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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factor™ techlace™
Nekompromisní závodní silniční tretra s karbonovou podrážkou Easton EC90 SLX 2,
patentovaným systémem Techlace a kolečkem Boa IP1 s možným nastavením
+/- 1 mm. V balení je i taška na boty.
svršek EvoFiber™ SL Teijin lehké mikrovlákno, systém Techlace™ + Boa IP1
podrážka karbonová Easton EC90 SLX 2, výměnný podpatek
vložka SuperNatural™ Fit Kit, antibakteriální úprava X-Static®
váha 210 g
velikosti 42–46

ČR 8 999 Kč
SR 349,95 €
White/Black

Highlight Yellow/Black

empire™ slx
Stylová silniční závodní tretra s karbonovou podrážkou Easton EC90 SLX 2 a titanovým hardwearem zaměřená na nízkou váhu (175 g). V balení je i taška na boty.
svršek EvoFiber™ SL Teijin lehké mikrovlákno, Empire tkaničky
podrážka karbonová Easton EC90 SLX 2, výměnný podpatek, titanový hardware
vložka Prolight SuperNatural™ Fit Kit, antibakteriální úprava X-Static®
váha 175 g
velikosti 42–46

ČR 7 999 Kč
SR 309,95 €
White/Black

sentrie™ techlace™
Závodní silniční tretra s karbonovou podrážkou Easton EC70, patentovaným systémem Techlace™ a kolečkem Boa L6 s možným nastavením + 1 mm.
svršek lehké mikrovlákno, výztuhy na patě a špičce, systém Techlace™ +
Boa L6 (nastavení + 1 mm)
podrážka karbonová Easton EC70, výměnný podpatek
vložka SuperNatural™ Fit Kit, antibakteriální úprava Aegis®
váha 245 g
velikosti 42–47

ČR 5 999 Kč
SR 235,95 €
White

empire™ e70 knit
Stejná technologie, na jakou jste zvyklí z běžecké obuvi – svršek modelu Empire E70
Knit je vytvořen technologií Xnetic™ Knit, která nabízí nesrovnatelné pohodlí a prodyšnost. Vnitřní TPU kostra poskytuje podporu, kde je jí třeba, a pletenina poskytuje
pohodlí, které připomíná ponožky.
svršek Xnetic™ Knit s vnitřní kostrou, Empire tkaničky
podrážka karbonová Easton EC70, výměnný podpatek
vložka tvarovaná EVA
váha 250 g
velikosti 42–46

ČR 5 899 Kč
SR 229,95 €

Grey Heather/Highlight Yellow

silniční tretry
progresscycle.cz

trans™ boa®
Závodní silniční tretra s karbonovou podrážkou Easton EC70 a zapínáním na jedno
Boa L6 kolečko a jeden suchý zip.
svršek EvoFiber™ lehké prodyšné mikrovlákno, 1 pásek na suchý zip,
1 Boa L6 kolečko
podrážka karbonová Easton EC70, výměnný podpatek
vložka tvarovaná EVA
váha 265 g
velikosti 42–46

ČR 5 099 Kč
SR 199,95 €
White/Black

savix™
Komfortní silniční tretra s nylonovou podrážkou a moderním zapínáním kombinujícím Boa L6 a suchý zip.
svršek vysoce kvalitní syntetické mikrovlákno, Boa L6 (nastavení +1 mm)
a suchý zip
podrážka nylon, kompatibilní se silničními i MTB kufry
vložka materiál EVA
váha 310 g
velikosti 39–48

ČR 3 299 Kč
SR 129,95 €
White/Black

Black

Bright Red/Black

savix™ hv+
Verze HV je určena pro vyšší nárt.
Komfortní silniční tretra s nylonovou podrážkou a moderním zapínáním kombinujícím Boa L6 a suchý zip.
svršek vysoce kvalitní syntetické mikrovlákno, Boa L6 (nastavení +1 mm)
a suchý zip
podrážka nylon, kompatibilní se silničními i MTB kufry
vložka materiál EVA
váha 320 g
velikosti 42–48

ČR 3 299 Kč
SR 129,95 €

Black

techne™
Komfortní silniční tretra s nylonovou podrážkou a klasickým zapínáním na tři suché
zipy.
svršek vysoce kvalitní syntetické mikrovlákno, 3 suché zipy
podrážka nylon, kompatibilní se silničními i MTB kufry
vložka materiál EVA
váha 279 g
velikosti 39–48

ČR 2 499 Kč
SR 95,95 €
Black

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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empire™ vr90
Stylová závodní MTB tretra s karbonovou podrážkou Easton EC90 a Vibramem
zaměřená na co nejnižší hmotnost: 315 g. V balení je i taška na boty.
svršek EvoFiber™ Teijin lehké mikrovlákno, Empire tkaničky,
ochrana proti prodření na špičce a patě
podrážka karbonová Easton EC90 + Vibram®, ocelové hroty v ceně
vložka SuperNatural™ Fit Kit, antibakteriální úprava X-Static®
váha 315 g
velikosti 42–46

ČR 6 599 Kč
SR 259,95 €
Black/Lime

code™ techlace™
Závodní MTB tretra s karbonovou podrážkou Easton EC70, Vibramem, patentovaným systémem Techlace a kolečkem Boa L6 s možným nastavením +1 mm.
svršek EvoFiber™ lehké mikrovlákno, systém Techlace™ + Boa L6
(nastavení +1 mm) ochrana proti prodření na špičce a patě
podrážka karbonová Easton EC70 + Vibram®
vložka SuperNatural™ Fit Kit, antibakteriální úprava Aegis®
váha 345 g
velikosti 42–47

ČR 7 499 Kč
SR 289,95 €
Lime/Black

terraduro™ mid
Ultimátní enduro bota s vibramovou podrážkou a ochranou kotníků.
svršek EvoFiber™ lehké mikrovlákno, Empire tkaničky,
ochrana proti prodření na špičce a patě
podrážka Vibram®, utěsnění otvorů na kufry proti vodě
vložka EVA, antibakteriální úprava Aegis®
váha 435 g
velikosti 42–47

ČR 4 599 Kč
SR 179,95 €
Dark Shadow/Black

Blue Jewel/Black

mtb tretry
progresscycle.cz

terraduro™
Enduro bota s vibramovou podrážkou, která vás nezradí ani při chůzi v terénu.
svršek zesílené mikrovlákno, ochrana proti prodření na špičce a patě,
2 pásky na suchý zip, 1 přezka N-1 (vyměnitelná)
podrážka Vibram®
vložka EVA, antibakteriální úprava Aegis®
váha 420 g
velikosti 41–48

ČR 4 099 Kč
SR 159,95 €
Lime/Black

Black

privateer™ lace
Stylová, sportovně střižená MTB tretra s tkaničkami určená na XC
a maratonské ježdění.
svršek vysoce kvalitní prodyšné mikrovlákno, tkaničky, ochrana proti prodření
na špičce a patě
podrážka nylon a guma, možno doplnit ocelové hroty
vložka EVA, antibakteriální úprava Aegis®
váha 355 g
velikosti 42–48

ČR 3 599 Kč
SR 139,95 €
Olive/Gum

Black

Bright Red/Dark Red

privateer™ r
MTB tretra s nylonovou podrážkou a klasickým zapínáním na jednu přezku a dva
suché zipy, která vás podrží na trailech i na maratonech.
svršek vysoce kvalitní prodyšné mikrovlákno, 2 pásky na suchý zip,
1 přezka (vyměnitelná) N-1, ochrana proti prodření na špičce a patě
podrážka nylon a guma, možno doplnit ocelové hroty
vložka EVA, antibakteriální úprava Aegis®
váha 375 g
velikosti 39–48

ČR 3 299 Kč
SR 129,95 €
Blue Jewel

Black/Gum

Dark Shadow/Dark Red

privateer™ r hv
Verze HV je určena pro vyšší nárt.
MTB tretra s nylonovou podrážkou a klasickým zapínáním na jednu přezku a dva suché zipy, která vás podrží na trailech i na maratonech.
svršek vysoce kvalitní prodyšné mikrovlákno, 2 pásky na suchý zip,
1 přezka (vyměnitelná) N-1
podrážka nylon a guma, možno doplnit ocelové hroty
vložka EVA, antibakteriální úprava Aegis®
váha 385 g
velikosti 39–48

ČR 3 299 Kč
SR 129,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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cylinder™
Komfortní MTB tretra s nylonovou podrážkou a moderním zapínáním kombinujícím
Boa L6 a suchý zip.
svršek vysoce kvalitní syntetické mikrovlákno, Boa L6 (nastavení + 1 mm)
a suchý zip
podrážka nylon
vložka materiál EVA
váha 315 g
velikosti 39–48

ČR 3 299 Kč
SR 129,95 €
Black

Dark Red/Black

Blue/Black

cylinder™ hv+
Verze HV je určena pro vyšší nárt.
Komfortní MTB tretra s nylonovou podrážkou a moderním zapínáním kombinujícím
Boa L6 a suchý zip.
svršek vysoce kvalitní syntetické mikrovlákno, Boa L6 (nastavení + 1 mm)
a suchý zip
podrážka nylon
vložka materiál EVA
váha 325 g
velikosti 39–48

ČR 3 299 Kč
SR 129,95 €

Black

carbide™ RII
Komfortní MTB tretra s nylonovou podrážkou s protiskluznou gumou a zapínáním
na 3 suché zipy.
svršek vysoce kvalitní prodyšné syntetické vlákno, 3 pásky na suchý zip
podrážka nylon a guma, možno doplnit ocelové hroty
vložka EVA
váha 310 g
velikosti 41–48

ČR 2 499 Kč
SR 95,95 €
Black/Charcoal

Black/Red

rumble™ vr
Univerzální cyklistická bota s vibramovou podrážkou vhodná i k chození, kompatibilní s normálními i nášlapnými pedály.
svršek vysoce kvalitní prodyšné syntetické vlákno, tkaničky s protikluznou
úpravou, jazyk s poutkem na tkaničky
podrážka Vibram® Ecostep, možno použít s nášlapnými i standardními pedály
vložka EVA, střední klenba
váha 425 g
velikosti 39–48

ČR 2 499 Kč
SR 95,95 €
Mil Spec Olive/Black

Black/Glowing Red

mtb tretry

giro
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gauge™
Boty Gauge přinášejí do cyklistiky pocit pohodlí, který znáte z běžecké obuvi. Jsou
vhodné k jízdě na kole (kompatibilita s nášlapnými pedály) i k chůzi – perfektně se
tedy hodí na cykloturistiku.
svršek lehké, prodyšné a odolné mikrovlákno, ochrana proti
prodření na patě a špičce, tkaničky, jazyk s poutkem na tkaničky
podrážka gumová podrážka, agresivní vzorek
vložka EVA
váha 406 g
velikosti 39–50

ČR 2 199 Kč
SR 85,95 €

Black/Bright Red

chamber™ II
Závodní DH a enduro bota prověřená světovými tratěmi obou disciplín. Perfektní
usazení nohy, odolná konstrukce, voděodolný svrchní materiál a podrážka z materiálu Vibram® Megagrip™. Tvrdost podrážky je optimalizovaná ve třech zónách.
použití MTB, DH, FR, enduro
svršek syntetická kůže, tkaničky a pásek na suchý zip,
zesílené pogumované zóny
podrážka EVA + Vibram® MegaGrip™, kompatibilní s SPD
(úchyt posunutý o 10 mm dozadu)
váha 510 g
velikosti 42–46

ČR 3 599 Kč
SR 139,95 €

Dark Shadow/Black

riddance™
Nejlepší bota pro platformové pedály na trhu. Na podrážku používáme ten nejpřilnavější materiál od naprostých expertů – Vibram® Megagrip™ ISR.
použití MTB, DH, FR, enduro
svršek syntetická kůže, tkaničky
podrážka EVA + Vibram® Megagrip™ ISR
váha 430 g
velikosti 42–46

ČR 2 999 Kč
SR 115,95 €
Dark Shadow/Black

jacket™ II
Klasická kecka použitelná na běžné nošení i na kolo ve spojení s platformovými
pedály. Dokonalý grip zajistí podrážka z materiálu Vibram® Ecostep™.
použití MTB, DH, FR
svršek syntetická kůže, tkaničky
podrážka EVA + Vibram® Ecostep™
váha 415 g
velikosti 42–46

ČR 2 499 Kč
SR 95,95 €
Dark Shadow/Gum

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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savix™ w
Dámská komfortní silniční tretra s nylonovou podrážkou a moderním zapínáním
kombinujícím Boa L6 a suchý zip.
svršek vysoce kvalitní syntetické mikrovlákno, Boa L6 (nastavení +1 mm)
a suchý zip
podrážka nylon, kompatibilní se silničními i MTB kufry
vložka materiál EVA
váha 305 g
velikosti 37–42

ČR 3 299 Kč
SR 129,95 €
White/Titanium

manta™ lace
Stylová, sportovně střižená dámská MTB tretra s tkaničkami určená na XC
a maratonské ježdění.
svršek vysoce kvalitní prodyšné mikrovlákno, tkaničky, ochrana
proti prodření na špičce a patě
podrážka nylon a guma, možno doplnit ocelové hroty
vložka EVA, antibakteriální úprava Aegis®
váha 315 g
velikosti 37–41

ČR 3 599 Kč
SR 139,95 €
Blue Iris/Dark Shadow

manta™ r
Dámská MTB tretra s nylonovou podrážkou a klasickým zapínáním na jednu přezku
a dva suché zipy, která vás podrží na trailech i na maratonech.
svršek vysoce kvalitní prodyšné mikrovlákno, 2 pásky na suchý zip,
1 přezka (vyměnitelná) N-1
podrážka nylon a guma, možno doplnit ocelové hroty
vložka EVA, antibakteriální úprava Aegis®
váha 335 g
velikosti 37–41

ČR 3 299 Kč
SR 129,95 €
Black

Dark Shadow/Bright Pink

giro

dámské tretry
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cylinder™ w
Dámská MTB tretra s nylonovou podrážkou a moderním zapínáním kombinujícím
Boa L6 a suchý zip.
svršek vysoce kvalitní syntetické mikrovlákno, Boa L6 (nastavení + 1 mm)
a suchý zip
podrážka nylon
vložka materiál EVA
váha 320 g
velikosti 36–41

ČR 3 299 Kč
SR 129,95 €
Black

Dark Shadow/Iceberg

Dark Shadow/Glacier

Black

riela™ RII
Dámská komfortní MTB tretra s nylonovou podrážkou s protiskluznou gumou
a zapínáním na 3 suché zipy.
svršek vysoce kvalitní prodyšné syntetické vlákno, 3 pásky na suchý zip
podrážka nylon a guma, možno doplnit ocelové hroty
vložka materiál EVA
váha 305 g
velikosti 36–41

ČR 2 499 Kč
SR 95,95 €

petra™ vr
Dámská cyklistická bota s vibramovou podrážkou vhodná i k chození, kompatibilní
s normálními i nášlapnými pedály.
svršek vysoce kvalitní prodyšné syntetické vlákno,
tkaničky s protikluznou úpravou, jazyk s poutkem na tkaničky
podrážka Vibram® Ecostep, možno použít s nášlapnými
i standardními pedály
vložka materiál EVA, střední klenba
váha 295 g
velikosti 36–42

ČR 2 499 Kč
SR 95,95 €

Turquoise/Bright Pink

Black/Wild Lime

gauge™ w
Dámské boty Gauge W přinášejí do cyklistiky pocit pohodlí, který znáte z běžecké
obuvi. Jsou vhodné k jízdě na kole (kompatibilita s nášlapnými pedály) i k chůzi – perfektně se tedy hodí na cykloturistiku.
svršek lehké, prodyšné a odolné mikrovlákno, ochrana proti
prodření na patě a špičce, tkaničky, jazyk s poutkem na tkaničky
podrážka gumová podrážka, agresivní vzorek
vložka EVA
váha 396 g
velikosti 36–42

ČR 2 199 Kč
SR 85,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

Titanium/Dark Shadow
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doplňky
giro.cz

supernatural™ fit kit
Sada vložky se třemi výměnnými klínky pod klenbu chodidla
(velikosti S, M, L). Kompatibilní s jakoukoli cyklistickou obuví.
vlastnosti antibakteriální úprava X-Static™

ČR 749 Kč
SR 29,95 €

dámská vložka

výměnná klenba

pohled zespoda

pánská vložka

technologie rukavice

giro

progresscycle.cz

1.	Kůže Pittards ®
	
Při výrobě rukavic Giro™ je používána vysoce kvalitní kůže Pittards® WR100X. Její hlavní předností je tenká, a přitom pevná
struktura. Při vydělávání kůže Pittards® je používán proces, při kterém kůže absorbuje jen malé procento vody, a díky tomu je
odolnější vůči potu než jiné, i syntetické kůže. Nic není tak pohodlné a odolné jako pravá kůže. Rozdíl poznáte sami při prvním
vyzkoušení rukavic Giro™.
2. Třídílná dlaňová část
	
Jedinečná třídílná dlaňová část rukavice umožňuje vašim rukám přirozený pohyb a maximální úroveň kontroly jízdy. Ochranná
vrstva zabraňuje nepříjemným pocitům tlaku při držení řídítek. Při navrhování každé části dlaňového dílu rukavice jsme
vycházeli z tvaru dlaně a jejího členění. Rukavice Giro™ napomohou jistotě úchopu, lépe ochrání vaše ruce, a přitom je při
nošení téměř neucítíte.
		
1. palec
		Při navržení palcového dílu byla použita technologie Super Fit™, která zaručuje pohodlí, volnost pohybu a jistotu úchopu pro bezpečné
ovládání řídítek.
		
2. dlaň
		Dlaňový díl s technologií Super Fit™ je stěžejní částí rukavice. Je ušit s důrazem na maximalizaci pohodlí bez nepříjemného tlačení při
jízdě, které by mohlo být způsobeno shrnutím přebytečného materiálu.
		
3. tělo
		Tvar tohoto dílu s technologií Super Fit™ byl designován s ohledem na potřebu přirozeného pohybu ruky v rukavici a zároveň nabízí
dostatek pohodlí.
3. Technogel ®

		
		
		
		

T echnogel® je polyuretanový materiál, který byl vyvinut pro použití ve zdravotnictví. Tento materiál byl vybrán pro své vynikající
schopnosti přenosu tlaku. Pokud je Technogel® stlačen mezi řídítky a rukavicemi, jeho tvar se dokonale prostorově přizpůsobí
tvaru jezdcovy ruky. Standardní materiály, které jsou používány jako výstelka, mají tendenci měnit tvar pouze v jednom směru,
což způsobuje hromadění tlaku v oblastech přímého kontaktu. Výhody rukavic značky Giro™ s Technogelem®:

▸ vynikající přenos tlaku (o 300 % lepší než při použití standardního gelu), zvýšení pohodlí a ochrany před znecitlivěním rukou
▸ vysoce účinný při pohlcování nárazů a vibrací (o 30 % dokonalejší než běžně používané gely)
▸ Technogel® neztvrdne a jeho vlastnosti se nezmění po velmi dlouhou dobu
▸ Technogel® používá v cyklistice italský výrobce sedel fi’zi:k.

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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rukavice
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Black

Black /Highlight Yellow

Bright Red
Black
Highlight Yellow/Black
White

monaco™ II GEL

strade dure™ SG

Top model pro dlouhé hodiny v sedle s pravou kůží Pittards a výstelkami Technogel.

Rukavice s dvojitou tlumící vrstvou pro maximální pohodlí na rozbitých silnicích.

svršek prodyšná, elastická ve všech směrech, savý povrch
dlaň 3 díly, Super Fit™ design, odvětraná a vysoce prodyšná kůže Pittards®
výstelka 3 mm vysoká výstelka z materiálu Technogel® pro zvýšení pohodlí
vlastnosti vysoce savý povrch, zapínání na suchý zip, poutka pro snadné
sundání, reflexní prvky
velikosti M, L, XL, XXL

svršek prodyšná, elastická ve všech směrech, savý povrch
dlaň 3 díly, Super Fit™ design, vysoce odolná syntetická kůže AX Suede™
výstelka 2 mm vysoká výstelka z materiálu Technogel® + 4 mm vrstva
Rebound Foam
vlastnosti vysoce savý povrch, zapínání na suchý zip, poutka pro snadné sundání
velikosti M, L, XL, XXL

ČR 1 099 Kč

ČR 899 Kč

SR 42,95 €

SR 34,95 €

Blue
Black

Black

Bright Red
Citron Green

White/Black

Highlight Yellow

zero™ cs

bravo™ GEL

Minimalistická, perfektně odvětraná rukavice s dlaní z materiálu Cool Skin pro dokonalý cit na řídítkách.

Perfektní střih a příjemné polstrování za cenu, která vám neprovětrá peněženku.
Nově s reflexními poutky pro snadné sundání.

svršek prodyšná, elastická ve všech směrech, savý povrch
dlaň 3 díly, Super Fit™ design, odvětraný a vysoce prodyšný materiál Cool Skin™
vlastnosti vysoce savý povrch, poutka pro snadné sundání, lehké, bez výstelky
velikosti M, L, XL, XXL

svršek prodyšná, elastická ve všech směrech, savý povrch
dlaň 3 díly, Super Fit™ design, vysoce odolná, syntetická kůže AX Suede™
výstelka gelová výstelka pro zvýšení pohodlí
vlastnosti vysoce savý povrch, zapínání na suchý zip, poutka pro snadné sundání
velikosti M, L, XL, XXL

ČR 799 Kč
SR 29,95 €

ČR 699 Kč
SR 26,95 €

rukavice

giro

progresscycle.cz

Blue 6 String
Black

Citron Green

Lime/Black

jag™

White

Black

remedy™ x2

Příjemná rukavice s kvalitou značky Giro za neuvěřitelnou cenu.

Ostrá enduro a DH rukavice bez kompromisů.

svršek prodyšná, elastická ve všech směrech, savý povrch
dlaň 3 díly, Super Fit™ design, mikrovlákno
výstelka pěna EVA pro zvýšení pohodlí
vlastnosti vysoce savý povrch, zapínání na suchý zip
velikosti M, L, XL, XXL

svršek prodyšná, elastická ve všech směrech, Poron® XRD™ ochrana kloubů
dlaň 3 díly, Super Fit™ design, dvojitě prošívaná a vysoce odolná syntetická
kůže AX Suede™
vlastnosti vysoce savý povrch, zapínání na suchý zip, poutko pro snadné
nasazení, silikon na špičkách prstů pro pevnější úchop, Touch Screen Technology
velikosti M, L, XL

ČR 499 Kč

ČR 899 Kč

SR 18,95 €

SR 34,95 €

Black

Black/Olive

Olive

XEN™

rivet™ cs

All mountain, enduro, traily? Jedinou rukavicí, kterou budete potřebovat, je model Xen.

Minimalistická, lehká, odvětraná, bez výstelek – pro perfektní cit v rukou.

svršek prodyšná, elastická ve všech směrech, savý povrch
dlaň 3 díly, Super Fit™ design, dvojitě prošívaná a vysoce odolná syntetická
kůže AX Suede™, vyztužení prstů Cool Skin™, ochrana proti prodření
výstelka Poron® XRD
vlastnosti vysoce savý povrch, zapínání na suchý zip, poutko pro snadné
nasazení, silikon na špičkách prstů pro jistější úchop, Touch Screen Technology
velikosti M, L, XL

svršek prodyšná, elastická ve všech směrech, savý povrch
dlaň 3 díly, Super Fit™ design, vysoce odolná, syntetická kůže CoolSkin™
vlastnosti vysoce savý povrch, poutko pro snadné nasazení rukavice
velikosti M, L, XL

ČR 899 Kč
SR 34,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

ČR 999 Kč
SR 39,95 €
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Midnight Blue/Blue Jewel/Black

Highlight Yellow

Black

Black

Heatwave/Black

bravo™ gel lf

dnd™

Skvělý poměr výkon/cena dělá z modelu Bravo LF bestseler mezi dlouhoprstými
rukavicemi.

Down And Dirty: minimalistická, lehká, odvětraná, bez výstelek – pro perfektní cit
v rukou.

svršek prodyšná, elastická ve všech směrech, savý povrch
dlaň 3 díly, Super Fit™ design, vysoce odolná, syntetická kůže AX Suede™
výstelka gelová výstelka pro zvýšení pohodlí
vlastnosti vysoce savý povrch, zapínání na suchý zip, poutko pro snadné
nasazení rukavice
velikosti M, L, XL, XXL

svršek prodyšná, elastická ve všech směrech, savý povrch
dlaň 3 díly, Super Fit™ design, vysoce odolná syntetická kůže AX Suede™
vlastnosti vysoce savý povrch, poutko pro snadné nasazení,
Touch Screen Technology, silikon na špičkách prstů pro jistější úchop
velikosti M, L, XL, XXL

ČR 759 Kč

ČR 799 Kč

SR 29,95 €

SR 29,95 €

Black
White

Black/Pink
Black

Grey/White

Iceberg

monica™ ii gel

tessa™ GEL

Luxusní rukavice s dlaní z pravé kůže Pittards pouze pro dámy.

Dámy, přemýšlet o jiných rukavicích budete pouze do chvíle, než si vyzkoušíte model
Tessa. Ten pocit je neopakovatelný. Nově s reflexními poutky pro snadné sundání rukavice.

svršek prodyšná, elastická ve všech směrech, savý povrch
dlaň 3 díly, Super Fit™ design, odvětraná a vysoce prodyšná kůže Pittards®
výstelka 3 mm vysoká výstelka z materiálu Technogel® pro zvýšení pohodlí
vlastnosti vysoce savý povrch, zapínání na suchý zip, poutka pro snadné
sundání, reflexní prvky
velikosti S, M

svršek prodyšná, elastická ve všech směrech, savý povrch
dlaň 3 díly, Super Fit™ design, vysoce odolná, syntetická kůže AX Suede™
výstelka 3 mm vysoká gelová výstelka pro zvýšení pohodlí
vlastnosti vysoce savý povrch, zapínání na suchý zip, poutka pro snadné sundání
velikosti S, M, L

ČR 1 099 Kč

ČR 699 Kč

SR 42,95 €

SR 26,95 €

rukavice

giro

progresscycle.cz

Black/Sharktooth

Black

Midnight Heatwave

Black/Pink

Midnight/Peach/Iceberg Checkers

White/Titanium

tessa™ gel lf

jag'ette™

Dámský dlouhoprstý model s vyváženým poměrem výkon/cena.

Příjemná dámská rukavice s kvalitou značky Giro za neuvěřitelnou cenu.

svršek prodyšná, elastická ve všech směrech, savý povrch
dlaň 3 díly, Super Fit™ design, vysoce odolná syntetická kůže AX Suede™
výstelka 3 mm vysoká gelová výstelka pro zvýšení pohodlí
vlastnosti vysoce savý povrch, zapínání na suchý zip, poutko pro snadné
nasazení rukavice
velikosti S, M

svršek prodyšná, elastická ve všech směrech, savý povrch
dlaň 3 díly, Super Fit™ design, mikrovlákno
výstelka pěna EVA pro zvýšení pohodlí
vlastnosti vysoce savý povrch, zapínání na suchý zip
velikosti S, M, L

ČR 799 Kč

ČR 499 Kč
SR 18,95 €

SR 29,95 €

Blast

Blossom

Black Multi

dnd™ jr II

bravo™ jr

svršek prodyšná, elastická ve všech směrech, savý povrch
dlaň Super Fit™ design, vysoce odolné mikrovlákno
výstelka 2 mm vysoká výstelka EVA pro zvýšení pohodlí
vlastnosti vysoce savý povrch, zapínaní na suchý zip
velikosti S, M, L

svršek prodyšná, elastická ve všech směrech, savý povrch
dlaň Super Fit™ design, vysoce odolná syntetická kůže Clarino™
výstelka 2 mm vysoká výstelka EVA pro zvýšení pohodlí
vlastnosti vysoce savý povrch, zapínaní na suchý zip, poutko pro snadné
nasazení rukavice
velikosti XS, S, M

ČR 559 Kč
SR 21,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

ČR 499 Kč
SR 18,95 €
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Black/Dark Shadow

Bright Pink/Black

Highlight Yellow/Black

White/Black

Black/White

White/Black

B lue Jewel/White

Highlight Yellow/Black

hrc team

classic racer

Luxusní cyklistické ponožky ve World Tour kvalitě, kompresní efekt pro podporu cirkulace krve, výška 15 cm, vyrobeno v Itálii.

Cyklistické ponožky vyrobené v Itálii, výška 7,5 cm.
materiál Meryl® Skinlife™
velikosti S, M, L, XL

materiál Meryl® Skinlife™
velikosti S, M, L, XL

ČR 399 Kč

ČR 469 Kč

SR 15,95 €

SR 17,95 €

classic cotton cap
Tradiční čepice pod přilbu v týmových barvách Giro.
materiál bavlna
velikosti univerzální

ČR 499 Kč
Black/Red

Black/White

SR 18,95 €

bellbikehelmets.com

volba profesionálů
Historie značky Bell byla napsána osobnostmi hnanými vášní žít život podle vlastních představ. Naše kořeny jsou hluboké a skutečné.
Zrozeni v garáži. Hnáni vůlí a obklopeni šmírem. Řízeni jasným záměrem. Bell je zrozen z automobilové, motocyklové a bikové kultury.
Nejsme pouhými výrobci přileb. Inspirujeme vás, dáváme vám možnost jezdit, bikovat, užívat si.
Na rozdíl od divácky masových sportů, my si hrajeme v aréně, kde největší fanoušci jsou zároveň i největšími účastníky. Stupně vítězů a tribuny jsou navždy propojeny. Protože pokud jste volbou profesionálů, jste
zároveň i nejlepší volbou pro všechny ostatní. To je naše cesta vpřed.
Sponzorované týmy a jezdci
MTB: Nathan Riddle, Ryan Nyquist, Sam Blenkinsop, Wade Simmons,
Mick Hannah, Darren Berrecloth, Rachel Atherton, Gee Atherton,
Dan Atherton
Silnice: Fortuneo-Samsic

DOUBLE-WALLED
CONSTRUCTION

bell

40

OVERBROW
VENTILATION

INTEGRATED BREAKAWAY
CAMERA MOUNT

GOGGLEGUIDE

INTEGRATED
REFLECTIVITY

technologie

DURABLE &
RESILIENT EPP

bellbikehelmets.com

SOUNDTRAX

SPEAKER SYSTEM
3. ERGO FIT™
Ergo Fit je použit u přileb Bell určených pro rekreační
jízdu. Úzká nastavitelná čelenka obepíná celou hlavu
a příjemné kolečko usnadňuje seřízení jednou rukou.
Stažením lze snadno dosáhnout přesného a stabilního
uchycení přilby na různých tvarech hlavy. Samozřejmostí
je kompatibilita s vlasy do copu.

ERGO FIT

MIPS®

PROGRESSIVE
LAYERING
FLOAT FIT

MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) je
přední světová technologie navržená tak, aby redukovala
množství rotačních sil působících na hlavu v případě
nárazu. Je založena na principu nezávislé kluzné vrstvy
EJECT REMOVAL
SYSTEM COMPATIBLE
mezi skořepinou přilby a hlavou.

X-STATIC
PADDING
ACTION FIT
FLOAT FIT RACE

BELL FORMFIT

ACTIVE AERO

Konstrukce

MAGNEFUSION
MAGNETIC CHEEKPADS

GOGGLEGUIDE
BELL FORMFIT

DOUBLE-WALLED
ERGO FIT
ACTIVE AERO CONSTRUCTION
ACTIVE AIR

FLOAT&FIT
DURABLE
OVERBROW
RESILIENT
EPP
VENTILATION

GOGGLEGUIDE

NO-TWIST
TRI-GLIDES

DURABLE &
RESILIENT EPP

GOGGLEGUIDE

INTEGRATED BREAKAWAY
CAMERA MOUNT
PROGRESSIVE
LAYERING

INTEGRATED
REFLECTIVITY

X-STATIC
PADDING

EJECT REMOVAL
SYSTEM COMPATIBLE

®

1. FLOAT FIT RACE™
Upínací systém Float Fit Race nabízí možnost nastavení
INTEGRATED
REFLECTIVITY
dokonce ve třech směrech: klasické
stažení kolečkem,
ERGO FIT
vertikální posun systému v rozsahu 22 mm a také
pravolevý posun podpůrnýchDOUBLE-WALLED
týlních lopatek. Float Fit
Race zároveň slouží jako MIPS CONSTRUCTION
vrstva.

ACTIVE AERO

ACTIVE AIR

SOUNDTRAX
SPEAKER SYSTEM
MAGNEFUSION
MAGNETIC CHEEKPADS

SOUNDTRAX
FLOAT
FIT
SPEAKER SYSTEM

OVERBROW
VENTILATION

®

EJECT REMOVAL
SYSTEM COMPATIBLE
FLOAT FIT

FLOAT FIT RACE

2. FLOAT FIT™
Minimalistický upínací systém, který se snadno ovládá
pomocí kolečka. Disponuje takéX-STATIC
možností výškového
PADDING
nastavení. Float Fit zároveň slouží
jako MIPS vrstva.
NO-TWIST
®

MAGNEFUSION
FLOAT FIT RACE
MAGNETIC CHEEKPADS

TRI-GLIDES

7. INTERNAL REINFORCEMENT
FLOAT FIT RACE
Vnitřní kompozitová kostra zpevňující přilbu (podobně
jako armatura zpevňuje beton). Používá se kvůli
maximálnímu odvětrání a minimalizaci materiálu.
NO-TWIST
TRI-GLIDES

BREAKAWAY
8. OVEBROW VENTILATION INTEGRATED
CAMERA MOUNT
Systém, který díky otvorům umístěným nad čelem,
aktivně nasává chladný vzduch a směruje ho kolem hlavy.

WRAPAROUND
PROTECTION
X-STATIC
PADDING
GOGGLEGUIDE

DURABLE &
RESILIENT EPP

6. PROGRESSIVE LAYERING
Skořepina přilby se skládá ze dvouFLOAT
vrstev
o různé hustotě
FIT
pěny – vnitřní měkčí (pro absorpci menších nárazů)
a vnější tvrdší (pro absorpci větších nárazů).

odvětrání

PROGRESSIVE
LAYERING
ERGO FIT

9. X-STATIC a XT-2 VÝSTELKY INTEGRATED
REFLECTIVITY
Rychleschnoucí výstelky s obsahem
stříbrného vlákna,
které zabraňuje množení bakterií a plísní.

K většině modelů přileb Bell lze zvlášť dokoupit náhradní díly
SOUNDTRAX
SPEAKER SYSTEM
a příslušenství.
ERGO FIT

PROGRESSIVE
LAYERING
NO-TWIST
TRI-GLIDES
WRAPAROUND
PROTECTION

INTEG
CA

SP

ERGO FIT

GOGGLEGUIDE
INTEGRATED
BREAKAWAY
CAMERA MOUNT

BELL FORMFIT

FLOAT FIT RACE

OVERBROW

INTEGRATED

REFLECTIVITY
Nejnovější verze ACTIVE
technologie
MIPS.
Skořepina přilby je
AERO
ACTIVE AIR
tvořena ze dvou částí, které po sobě kloužou jako kloub
v jamce. Ta vnitřní, blíže hlavě, je měkčí, připravená na menší
nárazy. Vnější je tvrdší, připravená na velké nárazy. Obě části
jsou spojeny elastomery, které – stejně jako u tradičního
SOUNDTRAX
typu MIPS – umožňují jednotlivým
vrstvám vzájemný
SPEAKER SYSTEM
OVERBROW
VENTILATION
pohyb v řádu několika milimetrů.
V případě nárazu dojde
k zbrždění rotačních sil působících na hlavu.

Upínací systémy

DOUBLE-WALLED
CONSTRUCTION

5. FUSION IN-MOLD POLYCARBONATE SHELLVENTILATION
Technologie přímého vstřikování pěnového EPS polystyrenu do skořepiny a výztuh uzavřených ve formě. Touto cestou se dosáhne velmi
pevného, odolného a kompaktního celku. Původní technologie značky
Bell, která se stala standardem.

INTEGRATED BREAKAWAY
CAMERA MOUNT
WRAPAROUND
PROTECTION

MIPS® Spherical

4. ACTION FIT™
Bezpečný upínací ACTIVE
systém
navržený
pro streetové
AERO
ACTIVE AIR
a skateové přilby. Stahování pomocí kolečka.

NO-TWIST
TRI-GLIDES

ACTIVE AIR

OVERBROW
VENTILATION

®

FLOAT FIT

X-STATIC
PADDING

®

silniční přilby

bell

progresscycle.cz

INTEGRACE MIPS
Podařilo se nám integrovat systém MIPS do upínacího
systému – méně vrstev, nižší váha, menší profil přilby.

VÍCEVRSTVÁ KONSTRUKCE SKOŘEPINY
Skořepina je složena ze dvou vrstev. Ta blíže hlavě
má nižší hustotu, je měkčí, a může tak absorbovat
menší nárazy. Ta vzdálenější je naopak tvrdší,
připravená na velké nárazy.

OPTIMALIZACE TVARU
Z HLEDISKA
AERODYNAMIKY
A ODVĚTRÁNÍ

vertikální
nastavení
upínacího
systému

Tvar přilby jsme vyvíjeli
v aerodynamickém tunelu, a zároveň
testovali na našem vlastním přístroji
měřícím schopnost přilby aktivně
ochlazovat hlavu.

horizontální nastavení
posunovacích týlních
lopatek

FLOAT FIT RACE – 3 BODY NASTAVENÍ
Upínací systém Float Fit Race nabízí možnost nastavení
dokonce ve třech směrech: klasické stažení kolečkem,
vertikální posun systému v rozsahu 22 mm a také
pravolevý posun podpůrných týlních lopatek. Float Fit
Race zároveň slouží jako MIPS vrstva.

STAŽENÍ
KOLEČKEM

z20™ mips
Z20 MIPS je bez diskuze nejlepší závodní přilbou na trhu. Vznikla po čtyřech letech
intenzivního vývoje založeném na šedesáti letech zkušeností značky Bell s výrobou
přileb. Podařilo se nám integrovat systém MIPS do upínacího systému – méně vrstev,
nižší váha, menší profil přilby. Skořepina je složena ze dvou vrstev. Ta blíže hlavě má
nižší hustotu, je měkčí, a může tak absorbovat menší nárazy. Ta vzdálenější je naopak
tvrdší. Upínací systém (a zároveň MIPS vrstva) Float Fit Race je umělecké dílo. Nabízí
možnost nastavení dokonce ve třech směrech: klasické stažení kolečkem, vertikální
posun systému a také pravolevý posun podpůrných týlních lopatek. Samozřejmostí
je optimalizace aerodynamiky tvaru přilby při zachování dokonalého odvětrání. Uložení brýlí je možné do připravených polstrovaných otvorů vpředu i vzadu.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu
proti působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz

Matte/Gloss Black

UPÍNACÍ SYSTÉM Float Fit Race (integrace MIPS)
konstrukce In-mold Polycarbonate Shell, Progressive Layering
ventilace 18 otvorů
vlastnosti lehké Tri-Glides pásky, polstrování X-Static®, otvory na brýle
velikosti M (55–59 cm), L (58–62 cm)

ČR 6 499 Kč
SR 249,95 €
Matte/Gloss Silver/White

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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stratus™
Lehká v kopcích, aerodynamická na rovinách a ve spurtech. Stratus je špičková závodní přilba používající stejný tvar jako topmodel Z20, ale je vyrobena tradiční In-mold technologií s vyztužením žeber Roll Cage.
Technologie MIPS dostupná ve vybraných barvách.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu
proti působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Float Fit (integrace MIPS u varianty se systémem MIPS)
konstrukce Fusion In-mold Polycarbonate Shell, Roll Cage
ventilace 18 otvorů, Overbrow Ventilation
vlastnosti lehké Tri-Glides pásky, polstrování X-Static®
velikosti M (55–59 cm), L (58–62 cm)

M
 atte Gray/Black/Green

ČR 3 399 Kč 3 999 Kč (MIPS)
SR 129,95 € 155,95 € (MIPS)

Matte White/Silver Reflective

Matte Black

(dostupná pouze s MIPS)

(dostupná pouze s MIPS)

Matte/Gloss Red/Black

formula™ / formula™ mips
formula™ LED mips
Není žádný důvod dělat kompromisy v kvalitě či pohodlí, pokud máte omezený rozpočet. Model Formula těží ze stejných technologií, které z našich topmodelů dělají vítěze
ve svých kategoriích. Závodní tvar, perfektní odvětrání, kvalitní upínací systém s možností výškového nastavení, a nebo třeba vychytávka Sweat Guide, která odvede pot dál
od brýlí. Varianta LED má upínací systém vybavený blikačkou o výkonu 20 lumenů (výdrž
až 10 hodin) s dobíjením přes micro USB.
Technologie MIPS dostupná ve vybraných barvách.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti
působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Float Fit (integrace MIPS u varianty se systémem MIPS)
konstrukce In-mold Polycarbonate Shell
ventilace 19 otvorů, Channeled Ventilation, Overbrow Ventilation
velikosti S (52–56 cm), M (55–59 cm), L (58–62 cm)

M
 atte/Gloss Red/Gunmetal/Black

ČR 1 999 Kč 2 499 Kč (MIPS) 2 999 Kč (LED MIPS)
SR 79,95 € 99,95 € (MIPS) 119,95 € (LED MIPS)

Matte/Gloss Green/Black

Matte/Gloss Black/Gunmetal

Matte/Gloss White/Silver

Matte Green

Matte/Gloss

(dostupná s nebo bez MIPS)

(dostupná s nebo bez MIPS)

(LED)

White/Silver (LED)

MTB přilby
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Super™ DH mips
Model Super 3R svojí univerzalitou nastavil laťku toho, jak mají vypadat všestranné přilby do náročného terénu: odnímatelný chránič brady se pro mnohé jezdce stal standardem. Přilba Super DH MIPS posouvá toto dědictví až k DH certifikaci (ASTM F1952-00
DH a ASTM F2032-06 BMX). Dostáváte tak plně certifikovanou sjezdovou přilbu, ze které
snadno sundáte chránič brady pomocí tří přezek. Okamžitě se tak radikálně navyšuje
ventilace přilby. Revoluční novinkou z hlediska bezpečnosti je i nová verze systému MIPS:
MIPS Spherical. Skořepina přilby je tvořena dvěma vrstvami, které po sobě kloužou jako
kloub. Ta blíže hlavě je navíc měkčí, připravená na menší nárazy, a ta vnější je tvrdší, připravená na velké nárazy. Super DH MIPS je vybavena upínacím systémem, který zajišťuje
dokonalé usazení v jakémkoliv terénu. Takže pokud vyhledáváte sjezdové tratě, trávíte
dny v bike parku, jezdíte enduro závody nebo podnikáte celodenní výpravy do hor – jste
na správné adrese.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti
působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Float Fit DH, přezka FidLock
konstrukce In-mold Polycarbonate Shell, Progressive Layering,
odnímatelný chránič brady, MIPS Spherical
ventilace 25 otvorů, Overbrow Ventilation
vlastnosti polstrování X-Static®, nastavitelný štítek, certifikace CE EN1078,
ASTM F1952-00 DH, ASTM F2032-06 BMX, kompatibilita s motokrosovými brýlemi,
úchyt na Go-Pro, Sweat Guide
velikosti S (52–56 cm), M (55–59 cm), L (58–62 cm)

F asthouse Matte Black/White

ČR 7 699 Kč
SR 299,95 €

Matte/Gloss Black/Berry/Blue

Matte/Gloss Gray/Green/Black

Matte/Gloss Black

Matte/Gloss Black
bez chrániče brady

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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Super™ 3R mips
Ta nejlepší enduro přilba se dokáže přizpůsobit terénu, v jakém právě jezdíte. Odnímatelný chránič brady dělá ze Super 3R dokonalou volbu pro traily a enduro závody.
Na dlouhých táhlých výjezdech prostě sundáte chránič brady a dáte ho do batohu.
Nahoře na kopci chránič brady během několika vteřin nacvaknete zpět a jste ready
na sjezd v plný palbě: dvě přilby v jedné. Super 3R oproti předchozímu modelu vylepšuje vnitřní tvar přilby, aby lépe padla opravdu každému a má také nový upínací
systém Float Fit.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu
proti působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Float Fit
konstrukce In-mold Polycarbonate Shell, odnímatelný chránič brady, MIPS
ventilace 23 otvorů, Overbrow Ventilation
vlastnosti lehké polstrování X-Static®, nastavitelný štítek,
certifikace CE EN 1078, kompatibilita s motokrosovými brýlemi, úchyt na Go-Pro
velikosti S (52–56 cm), M (55–59 cm), L (58–62 cm)

Matte Crimson/Black

Matte Gray/Gunmetal

Matte Black

Matte Yellow/Coal

ČR 6 499 Kč 2 399 Kč (samostatný chránič brady)
SR 249,95 € 89,95 € (samostatný chránič brady)

samostatný chránič brady Matte Black

KOMPATIBILITA
S MOTOKROSOVÝMI BRÝLEMI

VYLEPŠENÝ VNITŘNÍ TVAR
Super 3R oproti předchozímu modelu
vylepšuje vnitřní tvar přilby, aby lépe
padla opravdu každému.

Super 3R je připravena i na motokrosové
brýle, pokud je zrovna nepotřebujete, stačí
zvednout štítek a dát je pod něj.

ODVĚTRÁNÍ ČELA
Masivní odvětrání kombinace 23 otvorů
a speciálního odvětrání čela prožene
čerstvý vzduch přilbou. Odvětraný je
i chránič brady.

FLOAT FIT
Nový lehký, minimalistický
upínací systém, který snadno
nastavíte otočením kolečka.

ODNÍMATELNÝ
CHRÁNIČ BRADY
Náš patentovaný systém odnímatelného
chrániče brady změnil enduro ježdění.
Nepotřebujete žádné nářadí – během pár
vteřin rozděláte tři přezky a je to. Do kopce
můžete dýchat a z kopce se integrálka
vždycky hodí.

Matte Yellow/Coal

MTB přilby
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Super™ 3
Super 3 je novou generací modelu, který navždy změnil představy všech all mountain a enduro jezdců,
jak má vypadat dokonalá přilba. Vylepšili jsme vnitřní tvar přilby tak, aby padla opravdu každému. Dali
jsme do ní nový upínací systém Float Fit. A tou nejlepší změnou je kompatibilita s chráničem brady
z přilby Super 3R.
UPÍNACÍ SYSTÉM Float Fit
konstrukce In-mold Polycarbonate Shell, Goggle Guide
ventilace 23 otvorů, Overbrow Ventilation
vlastnosti lehké polstrování X-Static®, úchyt na Go-Pro, nastavitelný štítek,
certifikace CE EN 1078, kompatibilita s motokrosovými brýlemi
velikosti S (52–56 cm), M (55–59 cm), L (58–62 cm)

ČR 3 399 Kč

Matte Gray/Gunmetal

SR 129,95 €

Matte Crimson/Black

M
 atte Yellow/Coal

Matte Black

catalyst™ mips
Závodní MTB přilba Catalyst MIPS je plně podřízena rychlosti – oblý aerodynamický tvar a nízká váha ukrojí cenné vteřiny z vašeho času v cíli. Zaměřili jsme se také na dokonalé odvětrání.
Celkem 18 otvorů a speciální ventilace čela udrží vaši hlavu v chladu.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Float Fit (integrace MIPS)
konstrukce In-mold Polycarbonate Shell, Internal Roll Cage
ventilace 18 otvorů, Overbrow Ventilation, Sweat Guide
velikosti M (55–59 cm), L (58–62 cm)
M
 atte/Gloss White/Gunmetal

ČR 3 899 Kč
SR 149,95 €

Sixer™ mips

Matte Black

M
 atte Crimson/Black

Trailový ježdění znamená pro každého něco jiného – pro někoho vymetené traily v bike centru,
pro někoho drsné trasy vyježděné hluboko v lesích a pro někoho horské hřebenovky. Můžete se
spolehnout, že Sixer MIPS zvládne úplně všechny terény. Přilba je vybavena systémem MIPS,
který je integrovaný do upínacího systému Float Fit Race. Skořepina je složena ze dvou vrstev.
Ta blíže hlavě má nižší hustotu, je měkčí, a může tak absorbovat menší nárazy. Ta vzdálenější je
naopak tvrdší, připravená na velké nárazy. Velkou vychytávkou je Sweat Guide, který odvádí pot
pryč od brýlí. Samozřejmě můžete použít i motokrosové brýle.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Float Fit Race (integrace MIPS)
konstrukce In-mold Polycarbonate Shell, Polycarbonate Roll Cage, Progressive Layering
ventilace 30 otvorů, Channeled Ventilation, Overbrow Ventilation
vlastnosti čtyřpolohový štítek, kompatibilní s motokrosovými brýlemi,
Go-Pro držák, X-Static® výstelky, Sweat Guide
velikosti S (52–56 cm), M (55–59 cm), L (58–62 cm)

Matte Crimson/Gray

ČR 4 399 Kč
SR 169,95 €

Matte Black

Fasthouse Matte White/Black

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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4forty™
Mountain biking je náročný sport – dělat kompromisy na vybavení rozhodně není dobrý
nápad. Přilba 4Forty je vyrobena tak, aby nástrahám trailů odolala. Svojí kvalitou se vyrovná přilbám, které stojí i dvakrát tolik: má hluboký profil kryjící zátylek, je perfektně odvětraná, dokonale sedí na hlavě díky upínacímu systému Float Fit a má polohovatelný štítek.
Technologie MIPS dostupná ve vybraných barvách.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti
působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Float Fit (integrace MIPS u varianty se systémem MIPS)
konstrukce In-mold Polycarbonate Shell
ventilace 15 otvorů, Channeled Ventilation
vlastnosti polohovatelný štítek, Sweat Guide
velikosti S (52–56 cm), M (55–59 cm), L (58–62 cm)

Matte/Gloss White/Orange

ČR 1 999 Kč 2 499 Kč (MIPS)
SR 75,95 € 95,95 € (MIPS)
Matte/Gloss Gray/Crimson

M
 atte/Gloss Blue/Black

Matte/Gloss Black
(dostupná s nebo bez MIPS)

M
 atte/Gloss Black/Green
(dostupná s nebo bez MIPS)

Matte/Gloss Slate/Orange

Matte/Gloss Maroon/Slate/Sand

drifter™
Sportovně střižený tvar modelu Drifter jistě dostane spoustu „lajků“ od vašich známých, ale hlavní výhodou je univerzalita této přilby. Chcete se pustit
do závodů? Chcete se jen tak toulat přírodou? Lákají vás dálkové cyklotrasy?
Žádný problém!
Technologie MIPS dostupná ve vybraných barvách.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou
ochranu proti působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Float Fit (integrace MIPS u varianty se systémem MIPS)
konstrukce In-mold Polycarbonate Shell
ventilace 19 otvorů
vlastnosti Sweat Guide, odnímatelný štítek
velikosti S (52–56 cm), M (55–59 cm), L (58–62 cm)

Matte/Gloss Silver/Grays
(dostupná s nebo bez MIPS)

ČR 1 999 Kč 2 499 Kč (MIPS)
SR 75,95 € 95,95 € (MIPS)
Matte/Gloss Crimson/Black

M
 atte/Gloss Gunmetal/Green

Matte/Gloss Black/Gunmetal
(dostupná s nebo bez MIPS)

MTB přilby

bell
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spark™ / spark™ W
S přilbou Bell Spark si budete užívat trailů bez obav o svoji bezpečnost. Je vybavena unikátním integrovaným štítkem a prodlouženou ochranou zátylku.
Moderní design s mnoha ventilačními otvory a perfektní usazení na hlavě jsou
zárukou pohodlí.
UPÍNACÍ SYSTÉM Ergo Fit
konstrukce In-mold Polycarbonate Shell
ventilace 13 otvorů
vlastnosti Sweat Guide, integrovaný štítek
velikosti univerzální dospělá (54–61 cm) / univerzální dámská (50–57 cm)
XL (58–63 cm)

DOSTUPNÁ
I VE VELIKOSTI

Matte Black
(dostupná s nebo bez MIPS)

ČR 1 499 Kč 1 999 Kč (MIPS)
SR 59,95 € 79,95 € (MIPS)

M
 atte Crimson/Black

Matte Bright Green/Black

Matte Maroon/Slate/Sand (Spark W)
Matte Gray/Gunmetal

Matte White/Raspberry (Spark W)

(dostupná s nebo bez MIPS)

nomad™
Není nad ten pocit vzít kolo, vyrazit do terénu a objevovat nová místa a trasy. Přilba
Nomad je navržena přesně pro taková dobrodružství. Lehká in-moldová skořepina
s rozšířenou ochranou zátylku vám padne jako ulitá díky upínacímu systému Ergo
Fit, který si lehce nastavíte pomocí stahovacího kolečka. Traily čekají – tak si nasaďte Nomada na hlavu a vyrazte!
UPÍNACÍ SYSTÉM Ergo Fit
konstrukce In-mold Polycarbonate Shell
ventilace 15 otvorů
vlastnosti odnímatelný štítek
velikosti univerzální dospělá (54–61 cm)
M
 atte Black/Orange Hash

ČR 1 299 Kč
SR 49,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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sanction™
Lehká integrální přilba Sanction byla navržena speciálně pro mladší bikery nebo jezdce s menším obvodem
hlavy, a to především na bikros, případně i lehčí freeriding nebo sjezd. O kvalitní odvětrání se stará celkem
19 ventilačních otvorů, bezpečnost potvrzuje certifikace CPSC.
konstrukce laminátová skořepina
ventilace 19 otvorů
vlastnosti stavitelný štítek
velikosti S (52–54 cm), M (55–57 cm), L (58–60 cm)

ČR 2 299 Kč
SR 89,95 €
Matte Crimson/Slate/Gray

N
 itro Circus Gloss Silver/Blue/Red

Matte Blue/Green

Matte Black

local™
Old-schoolový design a new-schoolové technologie, to je přilba Local. Univerzální využití nejenom na kole,
ale třeba i na skejtu, bruslích nebo koloběžce z ní dělají favorita městských ulic i trailů a dirtjumpů.
upínací systém Action Fit
konstrukce ABS skořepina z tvrzeného plastu, EPS skořepina
ventilace 10 otvorů
vlastnosti vypratelné výstelky
velikosti S (51–55 cm), M (55–59 cm), L (59–61,5 cm)

ČR 1 099 Kč
SR 39,95 €

M
 atte Light Green

Matte Yellow/Black

M
 atte Black

N
 itro Circus Gloss Silver/Blue/Red

Matte Slate Orange

sportovní přilby

bell
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traverse™
Přilba Traverse přináší vysokou kvalitu do kategorie sportovních přileb: Moderní design, zaoblené tvary a bohatou výbavu včetně možnosti volby nejnovější technologie
MIPS. Traverse skvěle poslouží rekreačním cyklistům, kteří vyhledávají zejména cyklostezky, nenáročné terény a rodinnou zábavu.
Technologie MIPS dostupná ve vybraných barvách.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu
proti působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Ergo Fit
konstrukce In-mold Polycarbonate Shell
ventilace 18 otvorů
vlastnosti odnímatelný Snap-In štítek, síťka proti hmyzu
velikosti univerzální dospělá (54–61 cm)

White/Silver
(dostupná s nebo bez MIPS)

ČR 1 299 Kč 1 899 Kč (MIPS)
SR 49,95 € 69,95 € (MIPS)

M
 atte Crimson/Black/Gunmetal

Green/Slate

Matte Slate/Gray/Orange

Matte Black
(dostupná s nebo bez MIPS)

coast™
Dokonalý styl se v dámském modelu Coast snoubí s chladivým komfortem výborně odvětrané přilby. Nastavení přilby zvládnete snadno jednou rukou pomocí kolečka Ergo
Fit. Upínací systém je samozřejmě kompatibilní s vlasy do copu.
Technologie MIPS dostupná ve vybraných barvách.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti
působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Ergo Fit
konstrukce In-mold Polycarbonate Shell
ventilace 18 otvorů
vlastnosti odnímatelný Snap-In štítek, síťka proti hmyzu
velikosti univerzální dámská (50–57 cm)

Matte Maroon/Slate/Sand

ČR 1 299 Kč 1 899 Kč (MIPS)
SR 49,95 € 69,95 € (MIPS)
Gloss Blue/Raspberry/White
(dostupná s nebo bez MIPS)

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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traverse™ XL
Extra velká přilba Traverse XL pro obvod hlavy až 63 cm přináší vysokou kvalitu do kategorie
sportovních přileb. Moderní design, zaoblené tvary a bohatou výbavu. Traverse XL skvěle poslouží rekreačním cyklistům, kteří vyhledávají zejména cyklostezky, nenáročné terény a rodinnou zábavu.
UPÍNACÍ SYSTÉM Ergo Fit
konstrukce In-mold Polycarbonate Shell
ventilace 18 otvorů
vlastnosti odnímatelný Snap-In štítek,
síťka proti hmyzu
velikosti univerzální dospělá XL (56–63 cm)

ČR 1 299 Kč
SR 49,95 €

Matte Black

White/Silver

crest™
Pokud hledáte kvalitní přilbu pro rekreační jízdu za nízkou cenu, Crest dokonale
splní vaše požadavky. Padne jako ulitá, je perfektně odvětraná a snadno se nastavuje díky kolečku Ergo Fit, které zvládnete hravě jednou rukou.
UPÍNACÍ SYSTÉM Ergo Fit
konstrukce In-mold Polycarbonate Shell
ventilace 17 otvorů
vlastnosti odnímatelný štítek
velikosti univerzální dospělá (54–61 cm)

ČR 999 Kč
SR 39,95 €
Matte Retina/Black

Matte White/Red/Black

Gray/Silver

Matte Black/Dark Titanium

bell

juniorské a dětské přilby
progresscycle.cz

SPARK™ JR
S přilbou Bell Spark JR si vaše děti budou užívat jízdu na kole a vy můžete být bez obav o jejich bezpečnost. Je vybavena unikátním integrovaným štítkem a prodlouženou ochranou zátylku. Moderní design s mnoha ventilačními otvory
a perfektní usazení na hlavě díky upínacímu systému Ergo Fit jsou zárukou pohodlí. Už žádné protesty proti přilbě!
Technologie MIPS dostupná ve vybraných barvách.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti působení rotačních sil
na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Ergo Fit
konstrukce In-mold Polycarbonate Shell
ventilace 13 otvorů
vlastnosti Sweat Guide, integrovaný štítek
velikosti univerzální juniorská (50–57 cm)

Matte Bright Green/Black
(dostupná s nebo bez MIPS)

Matte Crimson/Black

ČR 1 299 Kč 1 799 Kč (MIPS)

Matte Black

SR 49,95 € 69,95 € (MIPS)

Sidetrack™ youth / Sidetrack™ child
Dnešní děti – plné energie, pořád v pohybu! Milují jízdu na kole – v parku, na trailech, na cyklostezkách. Přilbu
Sidetrack jsme navrhli tak, aby udržela krok s vašimi dětmi. Oproti běžným dětským přilbám poskytuje zvýšenou ochranu zátylku, stejně jako dospělé MTB přilby. Navíc máte možnost volby nejnovější technologie MIPS
(Multi-Directional Impact Protection System), která eliminuje působení rotačních sil v určitých typech nárazů.
Technologie MIPS dostupná ve vybraných barvách.
MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenou ochranu proti působení rotačních sil na hlavu. Více na www.MIPSprilby.cz
UPÍNACÍ SYSTÉM Ergo Fit
konstrukce In-mold Polycarbonate Shell
ventilace 15 otvorů
vlastnosti Snap-In štítek, síťka proti hmyzu
velikosti Sidetrack Youth univerzální juniorská (50–57 cm)
Sidetrack Child univerzální dětská (47–54 cm)

T-Rex Matte Blue

ČR 1 099 Kč 1 599 Kč (MIPS)
SR 39,95 € 59,95 € (MIPS)
M
 atte Bright Green/Blue
(dostupná s nebo bez MIPS)

Matte Berry
(dostupná s nebo bez MIPS)

Matte Red/Orange

SPAn™
BMX, skejt, brusle, koloběžka – uplatnění přilby Span nemá hranice. Na hlavě sedí jako žádná
jiná díky upínacímu systému Action Fit.
UPÍNACÍ SYSTÉM Action Fit
konstrukce ABS skořepina z tvrzeného plastu, EPS skořepina
ventilace 10 otvorů
velikosti XS (49–53 cm), S (51–55 cm)

ČR 1 099 Kč

Run Wild Matte Flamingo

SR 39,95 €

M
 atte Bright Blue

Viper Gloss Gray
Radical Gloss Black

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

Matte Bright Green

Flutter Gloss Lilac
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CamelBak.
Dokonalé řešení hydratace.
Rok 1989. V americkém městě Wichita Falls ve státě Texas se jede tradiční 160 kilometrů dlouhý závod Hotter’N Hell 100. Je jasné, že spotřeba vody bude na sluncem rozpálených silnicích vysoká. A tak jeden
z účastníků, záchranář Michael Eidson, přichází s geniálním řešením.
Naplnil vodou infuzní vak, vložil ho do vysoké ponožky (ano, ponožky) a tenhle kuriózní „hydratační systém“ nacpal do kapsy dresu. Přes
rameno si přetáhl hadičku na pití a kolíčkem na prádlo ji připevnil
k dresu. Prototyp CamelBaku neboli batohu s vodním rezervoárem byl
na světě! Ostatním závodníkům byl Michael pro smích, ale netrvalo
příliš dlouho a výroba CamelBaku se rozjela na plné obrátky. Od dob
infuzního vaku v tlusté ponožce CamelBak ušel dlouhou cestu. Stal
se absolutní špičkou ve svém oboru. Stačilo mít odvahu, sebedůvěru
a vynalézavost. A ti, co se kdysi Eidsonovi smáli? Dost možná i oni mají
dnes CamelBak na zádech.

camelbak

technologie
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1. CRUX™
Vodní rezervoár CamelBak Crux™ má nejen úzký zploštělý profil, který
v batohu šetří místo, ale díky širšímu průměru hadičky dokáže zajistit o 20 %
lepší hydrataci. Snadnou manipulaci s rezervoárem umožňuje úchyt, který
skvěle padne do ruky. Otevírání a zavírání širokého otvoru zajišťuje těsnící
uzávěr. Uzávěr náustku je na hadičce nasazen v ergonomické poloze a jeho
uzavírání je intuitivní. 100 % BPA, BPS, BPF-free.

5

7

2. LR™ (LOW RIDER)
Kolekce batohů s označením LR™ má vodní rezervoár umístěn v bederní
oblasti páteře. Kompresní (žluté) pásky vedou skrz komoru rezervoáru
a umožňují přímou kompresi rezervoáru Crux™ LR. Pásky jsou z komory
vyvedeny po každé straně batohu. Průběžným přitahováním pásků
(v závislosti na vyprazdňování rezervoáru) dochází ke stabilizaci zátěže
– rezervoáru v komoře. Díky tomu batoh zůstává stabilní. Při opětovném
naplnění rezervoáru stačí pásky jednoduše povolit přezkou na pásku.

3. IMPACT PROTECTOR
Integrovaný zádový systém s chráničem zad byl vyvinut ve spolupráci
se světovou jedničkou na ochranné prvky na trhu – s firmou Komperdell.
Systém je flexibilní, pružný, přizpůsobí se vašim zádům. V případě nehody
dokáže protektor absorbovat až 94 % energie nárazu, zbývající část
energie zpomalí a rozvede do stran. Ve výbavě modelů K.U.D.U. je úroveň
ochrany dle normy CE EN1621-2 level 2 a kryje celá záda.

6
3

4. Flow AC™
Zádový systém pro cyklistické batohy. Plochy systému jsou vyrobené
z pěny různé hustoty. V kanálech mezi nimi proudí vzduch a odvětrává
tak záda. Dvojitý bederní pás stahuje zároveň obsah batohu a vodní
rezervoár.

4
1

5. AIR director™
Zádový systém pro cyklistické batohy. Síťovina snižuje kontakt zad
s batohem a zvyšuje proudění vzduchu. Tři velké odvětrávací kanály
odvádějí horký vzduch.

6. Organizér
Šikovné přihrádky na doklady a drobnosti uvnitř kapsy spolu s poutkem
na klíče usnadní případné hledání v batohu.

7. Podium ICE
2

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

Izolovaná lahev s dvojitou stěnou využívá technologii aerogelu
(ultralehký materiál s 40 krát větší schopností izolace než sklo), udrží
nápoj až 4x déle chladný než běžná lahev.
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M.U.L.E.® LR 15
Špičkový batoh z řady Low Rider s úzkým profilem má
ve výbavě pláštěnku, vyjímatelný Bike Tool Organizer
Roll na nářadí, Magnetic Tube Trap a Helmet Carry, kapsu na telefon či brýle a kapsy na popruzích, reflexní prvky, poutko na blikačku, vynikající zádový systém Flow
AC. Rezervoár je umístěn v bederní oblasti – má snížené
těžiště pro co nejlepší stabilitu na technicky náročných
trailech a v prudkých sjezdech.
rezervoár Crux LR™ 3 l (Quick Link™ systém)
ZÁDOVÝ SYSTÉM Flow AC™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 15 l
váha 930 g

Zádový systém
Flow AC™

ČR 3 499 Kč

Zádový systém Flow AC™ je tvořen
ze 3 částí, které jsou vyrobeny
z pěny různé hustoty. Vznikají tak
vzduchové kanály pro perfektní
odvětrání zad.

SR 135,95 €

Odvětrané popruhy
Popruhy jsou perfektně odvětrané
a mají kapsy na drobnosti.

Gibraltar Navy/Sage Grey

Rezervoár CruX LR™
B ike Tool
Organizer Roll

Shadow Grey/Black

Black

H.A.W.G.® LR 20

Skyline™ LR 10

Spolehlivý batoh řady Low Rider nabízí dostatek
prostoru na celodenní akce v horách. Má ve výbavě pláštěnku, vyjímatelný Bike Tool Organizer
Roll na nářadí, Magnetic Tube Trap a Helmet
Carry, kapsu na telefon či brýle a kapsy v bederních popruzích, reflexní prvky, poutko na blikačku, špičkový zádový systém Flow AC. Rezervoár
je umístěn v bederní oblasti – má snížené těžiště pro co nejlepší stabilitu na technicky náročných trailech a v prudkých sjezdech.

Batoh z řady Low Rider pro celodenní vyjížďky.
Úsporný lehký batoh s rezervoárem v bederní
oblasti. Kapsa na drobnosti, hrudní a bederní
pás, kapsa na popruhu, Magnetic Tube Trap,
Helmet Carry + Armor Carry, reflexní prvky,
vyjímatelný Bike Tool Organizer Roll na nářadí.

rezervoár Crux LR™ 3 l (Quick Link™ systém)
ZÁDOVÝ SYSTÉM Flow AC™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 20 l
váha 1200 g

Rezervoár je umístěn v bederní
oblasti, je snadno přístupný
samostatným otvorem a je stažen
kompresními popruhy batohu pro
ještě větší stabilitu.

rezervoár Crux LR™ 3 l (Quick Link™ systém)
ZÁDOVÝ SYSTÉM Air Director™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 10 l
váha 650 g

ČR 2 999 Kč
Gibraltar Navy/Sage Grey

SR 115,95 €

Burnt Olive/Lime Punch

ČR 3 799 Kč
SR 149,95 €

Pitch Blue/Racing Red
B ike Tool
Organizer Roll

Black

Bike Tool
Organizer Roll

Black

camelbak
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Chase™ Bike Vest

Repack™ LR 4

Minimalistická biková vesta, která vám
padne jako oblíbený dres. Je dokonale odvětraná díky prodyšné 3D síťovině na zádech a popruzích. Dva hrudní pásy vestu
perfektně usadí na těle. Na popruzích jsou
umístěny dvě kapsy na drobnosti. Objem
navyšuje strečová kapsa na větrovku nebo
vestu. Reflexní prvky jsou samozřejmostí.

Unikátní odlehčená ledvinka z modelové řady Low Rider pro vyjížďky či túry.
Rezervoár umístěn v bederní oblasti. Kapsa na drobnosti, Magnetic Tube Trap,
reflexní prvky. Perfektní stabilita na zádech díky nízkému těžišti.
rezervoár Crux LR™ 1,5 l
ZÁDOVÝ SYSTÉM Air Mesh™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 4 l
váha 310 g

rezervoár Crux LR™ 1,5 l
ZÁDOVÝ SYSTÉM 3D Vent Mesh™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 4 l
váha 330 g

ČR 1 899 Kč
SR 72,95 €
Black

ČR 2 299 Kč
SR 89,95 €

B lack

B urnt Olive/Lime Punch

Burnt Olive/Lime Punch

M.U.L.E.®

Lobo™

Legendární bikový batoh M.U.L.E. je svým obsahem
12 l určený pro celodenní výšlapy. Má ve výbavě integrovaný organizér (poutko na klíče a šikovné přihrádky na doklady), Magnetic Tube Trap a Helmet
Carry, kapsu na telefon či brýle, hrudní a bederní
pás (odnímatelný), reflexní prvky a poutko na blikačku. Inovovaný zádový systém Air Director zajišťuje pohodlí a kvalitní odvětrání zad.

Lobo je elegantní cyklistický batoh
s úzkým profilem, do kterého se vejdou základní věci a voda na jakoukoliv
vyjížďku. K dispozici je kapsa na drobnosti, integrovaný organizér na nářadí,
hrudní a bederní pás (odnímatelný),
Magnetic Tube Trap, Helmet Carry, reflexní prvky, poutko na blikačku.

rezervoár Crux LR™ 3 l (Quick Link™ systém)
ZÁDOVÝ SYSTÉM Air Director™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 12 l
váha 620 g

rezervoár Crux LR™ 3 l (Quick Link™
systém)
ZÁDOVÝ SYSTÉM Air Director™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 9 l
váha 480 g

ČR 2 999 Kč

ČR 2 399 Kč

SR 115,95 €
Racing Red/Pitch

SR 93,95 €

B lack

Blue

Black

S ulfur Springs/
Black

A tomic Blue/
Pitch Blue

P itch Blue/
Racing Red

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

C
 harcoal Teal

Atomic Blue/

Racing Red/

Pitch Blue

Pitch Blue

Charcoal/Teal

P itch Blue/
Racing Red

Laser Orange/
Pitch Blue
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Rogue™

Classic™

Univerzální cyklistický batoh pro základní
věci, které budete potřebovat na odpoledne na kole nebo na pěší túře. K dispozici
je hrudní pás (výškově stavitelný), reflexní
prvky, dvě malé kapsy: kapsa nahoře a dole
(uvnitř poutko na klíče) a kapsa elastická
(třeba na pumpičku, přebytečné vrstvy
oblečení), odlehčené a odvětrané popruhy,
poutko na blikačku a Tube Trap.

Malý cyklistický batůžek určený pro zhruba
dvouhodinové vyjížďky. Je vybaven hrudním
pásem (výškově stavitelným), reflexními prvky, jednou kapsičkou s poutkem na klíče, odlehčenými a odvětranými popruhy, poutkem
na blikačku a systémem Tube Trap.
rezervoár Crux™ 2,5 l (externí přístup)
ZÁDOVÝ SYSTÉM Air Mesh™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 3 l
váha 170 g

rezervoár Crux™ 2,5 l (externí přístup)
ZÁDOVÝ SYSTÉM Air Mesh™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 5 l
váha 230 g

ČR 1 499 Kč
SR 57,95 €

ČR 1 699 Kč
SR 67,95 €

Racing Red/Silver

Carve Blue/Black

C
 arve Blue/Black

B lack/Graphite

Racing Red/Silver

Lime Punch/Silver

Black/Graphite

Lime Punch/Silver

camelbak
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K.U.D.U.™ Trans
Alp Protector 30
Ultimátní batoh pro celodenní a vícedenní enduro přejezdy pohoří. Nabízí 27 l prostoru pro
vaše vybavení a další 3 l na rezervoár (není součástí). Do batohu je plně integrovaný Level
2 certifikovaný chránič páteře Impact Protector. Příznivce e-biků potěší kapsa na náhradní
baterii. Součástí je i vyjímatelný Bike Tool Organizer Roll na nářadí, pláštěnka nebo uchycení
chráničů.
rezervoár není součástí výbavy (kompatibilní s 3l rezervoárem)
ZÁDOVÝ SYSTÉM XV™ + Impact Protector™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 30 l
velikosti M/L (43–53 cm)
váha 1500 g

ČR 5 999 Kč
SR 235,95 €

Bike Tool

Black/Burnt Olive

Organizer Roll

K.U.D.U.™
Protector 20

K.U.D.U.™
Protector 10

Batoh s vylepšeným integrovaným ochranným systémem celých zad (certifikace Level 2). Stabilitu na zádech v technickém terénu zajišťuje dvojitý hrudní pás a bederní
pás. Batoh lze použít také jen jako chránič
v bike parku – po snadném odepnutí úložného prostoru. Ve výbavě je pláštěnka, kapsa na telefon, 2x Tube Trap, Helmet Carry,
reflexní prvky, poutko na blikačku, vyjímatelný Bike Tool Organizer Roll na nářadí
nebo úložný prostor na chrániče.

Batoh s vylepšeným integrovaným ochranným systémem celých zad (certifikace Level 2). Stabilitu na zádech v technickém terénu zajišťuje dvojitý hrudní pás a bederní
pás. Batoh lze použít také jen jako chránič
v bike parku – po snadném odepnutí úložného prostoru. Ve výbavě je pláštěnka, kapsa na telefon, 2x Tube Trap, Helmet Carry,
reflexní prvky, poutko na blikačku, vyjímatelný Bike Tool Organizer Roll na nářadí
nebo úložný prostor na chrániče.

rezervoár není součástí výbavy
     (kompatibilní s 3l rezervoárem)
ZÁDOVÝ SYSTÉM XV™ + Impact Protector™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 20 l
velikosti S/M (38–48 cm), M/L (43–53 cm)
váha 1600 g

rezervoár není součástí výbavy
     (kompatibilní s 3l rezervoárem)
ZÁDOVÝ SYSTÉM XV™ + Impact Protector™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 10 l
velikosti S/M (38–48 cm), M/L (43–53 cm)
váha 1500 g

Burnt Olive/Laser Orange

ČR 4 999 Kč

ČR 4 599 Kč

SR 195,95 €

SR 179,95 €

Bike Tool
Organizer Roll

Black/Burnt Olive

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

Deep Forest/Brilliant Blue

Bike Tool
Organizer Roll

Black/Burnt Olive

L ake Blue/Laser Orange
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t.o.r.o.™ Protector 14

t.o.r.o.™ Protector 8

sternum™ Protector

Batoh s integrovaným chráničem páteře (certifikace Level 2). Stabilitu zajišťuje dvojitý hrudní pás a bederní pás.
Ve výbavě je kapsa na telefon, 2x Tube Trap, Helmet Carry,
reflexní prvky, poutko na blikačku, píšťalka nebo úložný
prostor na chrániče.

Batoh s integrovaným chráničem páteře (certifikace
Level 2). Stabilitu zajišťuje dvojitý hrudní pás a bederní pás. Ve výbavě je kapsa na telefon, 2x Tube Trap,
Helmet Carry, reflexní prvky, poutko na blikačku, píšťalka nebo úložný prostor na chrániče.

Certifikovaný chránič hrudníku. Stabilitu zajišťuje
dvojitý hrudní pás. Ve výbavě je držák na kameru. Je
kompatibilní s batohy CamelBak, které jsou vybaveny
chráničem páteře. Norma ochrany: LEVEL 2 PROTECTION (EN1621-3:2016).

rezervoár není součástí výbavy (kompatibilní s 3l
rezervoárem)
ZÁDOVÝ SYSTÉM XV™ + Impact Protector™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 14 l
váha 840 g

rezervoár není součástí výbavy
ZÁDOVÝ SYSTÉM XV™ + Impact Protector™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 8 l
váha 820 g

váha 328 g

ČR 2 299 Kč
SR 89,95 €

ČR 3 499 Kč

ČR 3 999 Kč

SR 135,95 €

SR 155,95 €

Black

Racing Red/Pitch Blue

Burnt Olive/Lime Punch

B lack/Burnt Olive

Black/Burnt Olive

Burnt Olive/Lime Punch

L.U.X.E.™ LR 14

L.U.X.E.™

Dámský batoh z řady Low Rider s úzkým profilem má ve výbavě pláštěnku, vyjímatelný Bike
Tool Organizer Roll na nářadí, Magnetic Tube
Trap a Helmet Carry, kapsu na telefon či brýle
a kapsy na popruzích, reflexní prvky, poutko
na blikačku, vynikající zádový systém Air Foil.
Rezervoár je umístěn v bederní oblasti – má snížené těžiště pro co nejlepší stabilitu na technicky náročných trailech a v prudkých sjezdech.
Popruhy jsou anatomicky tvarované do „S“.

Do dámského batohu Luxe se vám vejde vše, co budete potřebovat na celodenním bikovém výletě.
Odvětrané popruhy jsou anatomicky tvarované
do „S“. Batoh je vybaven kapsou na telefon, kapsou na další drobnosti, integrovaným organizérem
na nářadí, magnetickým držákem hadičky Magnetic Tube Trap, Quick Link systémem, Helmet Carry
kapsou, hrudním a bederním pásem (odnímatelný), reflexními prvky a poutkem na blikačku.

rezervoár Crux LR™ 3 l (Quick Link™ systém)
ZÁDOVÝ SYSTÉM Air Foil™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 14 l
váha 780 g

Cherry Tomato/Atomic Blue

SR 105,95 €

SR 129,95 €

Organizer Roll

Light Purple/Charcoal

ČR 2 999 Kč

ČR 3 399 Kč

Bike Tool

rezervoár Crux™ 3 l (Quick Link™ systém)
ZÁDOVÝ SYSTÉM Air Director™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 10 l
váha 590 g

C
 harcoal/Light Purple

C
 arve Blue/Fiery Coral

Carve Blue/Fiery Coral

D
 ragon Teal/Camelflage

Black/Columbia Jade
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Magic™

Aurora™

Batoh navržený speciálně pro ženy má tvarované popruhy, zkrácený zádový panel, kapsu
na drobnosti, Magnetic Tube Trap, Helmet
Carry.

Lehký malý dámský batoh nabízí nastavitelný hrudní pás, reflexní prvky, Tube Trap
a organizér. V malé spodní kapse je poutko
na klíče. Zkrácený zádový panel.

rezervoár Crux™ 2 l (Quick Link™ systém)
ZÁDOVÝ SYSTÉM Air Director™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 7 l
váha 390 g

rezervoár Crux™ 2,5 l
ZÁDOVÝ SYSTÉM Air Mesh™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 5 l
váha 220 g

ČR 2 299 Kč

ČR 1 699 Kč

SR 89,95 €

SR 67,95 €

Italian Plum/Diva Pink

Cherry Tomato/Pitch Blue

C
 arve Blue/Fiery Coral

Teal/Pink

B lack/Columbia Jade

Deep Purple/Graphite

mini M.U.L.E.®
Pro nejmladší cyklisty je připraven oblíbený model Mini M.U.L.E., který dětem
umožní, aby se cítily jako opravdoví bikeři. Díky kapsám na nářadí, energetické
tyčinky nebo lehkou bundu si mohou sbalit svoje vybavení na výlet. Součástí batohu jsou reflexní prvky, výškově stavitelný hrudní pás, poutko na blikačku nebo
bezpečnostní píšťalka.
rezervoár Crux™ 1,5 l
ZÁDOVÝ SYSTÉM Air Mesh™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 3 l
váha 210 g

ČR 1 299 Kč
SR 49,95 €
B lack/Flames

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

B aton Rouge/Flames

Azalea/Aruba Blue

Atomic Blue/Navy Blazer
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Franconia™ LR 24
Velký batoh s 3l rezervoárem v bederní oblasti
na víkendové dobrodružství v přírodě. Maximální
ventilaci zad zajišťuje snížený zádový panel Air
Suspension. Ve výbavě jsou Magnetic Tube Trap,
boční strečové kapsy, organizér, reflexní prvky,
poutka na hole nebo kapsa na brýle a telefon.
rezervoár Crux LR™ 3 l (Quick Link™ systém)
ZÁDOVÝ SYSTÉM Air Suspension™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 24 l
váha 1200 g

Organizér
Doklady, peníze a další důležité drobnosti, vše
pěkně složené v přihrádkách organizéru. Poutko
na klíče. Už nebudete muset nic hledat. Kolekce
outdoor těží z ultralehkých materiálů a z mnoha
drobných kapes, úchytů a poutek, které vám
usnadní vaše putování.

ČR 4 499 Kč
SR 175,95 €

Crux LR™ 3 l

A ura Orange/Fired Brick

D
 ark Slate/Fiery Red

Fourteener™ 24

Fourteener™ 20

Větší batoh na celodenní dobrodružství v přírodě s 3l rezervoárem na vodu. Inovovaný zádový
panel Air Support je složen ze tří měkkých polštářků zajišťujících výbornou stabilitu batohu
na zádech a perfektní odvětrání. Ve výbavě
je Tube Trap, boční strečové kapsy, organizér,
reflexní prvky, kapsa na telefon a brýle, úchyt
na trekingové hole.

Středně velký ultralehký batoh na celodenní
výlety s 3l rezervoárem na vodu. Inovovaný
zádový panel Air Support je složen ze tří měkkých polštářků zajišťujících výbornou stabilitu
batohu na zádech a perfektní odvětrání. Batoh
je vybaven kapsou na brýle či telefon, nechybí boční strečové kapsy, Tube Trap, organizér,
poutka na hole.

rezervoár Crux™ 3 l (Quick Link™ systém)
ZÁDOVÝ SYSTÉM Air Support™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 24 l
váha 1200 g

rezervoár Crux™ 3 l (Quick Link™ systém)
ZÁDOVÝ SYSTÉM Air Support™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 20 l
váha 1100 g

ČR 3 999 Kč
SR 155,95 €

Galaxy Blue/Navy Blazer

Charcoal/Rust Orange

ČR 3 499 Kč
SR 135,95 €

Charcoal/Rust Orange

G
 alaxy Blue/Navy Blazer

outdoor

camelbak
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Charcoal/Grecian Blue

F rost Grey/Turkish Sea (3 l)

Frost Grey/Turkish Sea (2 l)

Vantage™ LR Belt

UnBottle™

Lehoučká ledvinka na každý výlet či túru. Perfektní stabilita, šikovné kapsičky,
Tube Trap.

Samostatný vodní rezervoár CamelBak Crux je nabízen ve dvou velikostech. Můžete ho vložit a upevnit do jakéhokoliv batohu, čímž vytvoříte z klasického batohu
všestranného pomocníka na jakoukoliv výpravu.

rezervoár Crux™ LR 1,5 l
ZÁDOVÝ SYSTÉM Air Mesh™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 5 l
váha 230 g

rezervoár Crux™ 2 l a 3 l (Quick Link™ systém)
váha 130 g (2 l) a 150 g (3 l)

ČR 1 299 Kč (2 l)    1 399 Kč (3 l)
ČR 1 599 Kč
SR 62,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

SR 40,95 € (2 l)    54,95 € (3 l)
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octane™ dart

octane™ 10

Malý a lehký běžecký batůžek je vybaven
výškově stavitelným hrudním pásem, reflexními prvky, dvěma kapsičkami s bočními vstupy (poutko na klíče), odlehčenými a odvětranými popruhy, úchytem
Tube Trap.

Lehký batůžek střední velikosti je vhodný
na turistiku, běh nebo i kolo. Je vybaven
dvěma výškově stavitelnými hrudními
pásy a reflexními prvky. Dvě kapsičky
s bočními vstupy (poutko na klíče) pojmou veškeré nezbytnosti. Popruhy jsou
odlehčené a prodyšné. Dále je tu úchyt
Tube Trap, bezpečnostní píšťalka a poutka na hole.

rezervoár Crux™ 1,5 l
ZÁDOVÝ SYSTÉM Air Mesh™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 3 l
váha 200 g

rezervoár Crux™ 2 l
ZÁDOVÝ SYSTÉM Air Mesh™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 10 l
váha 370 g

ČR 1 599 Kč
SR 62,95 €
Black/Atomic Blue

L ime Punch/Silver

ČR 2 499 Kč
SR 99,95 €

T eal/Ice Green

L ime Punch/Black

Black/Atomic Blue

C
 rimson Red/Lime Punch

Delaney™ belt
Komfortní ledvinka z ultralehkého materiálu pro
správný pitný režim při běhání, turistice, na běžkách nebo ve fitness. Reflexní prvky, kapsička
na drobnosti.
rezervoár Podium Chill® Bottle 0,6 l
ZÁDOVÝ SYSTÉM Air Mesh™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 0,75 l
váha 160 g

L ime Punch/
Black

Crimson Red/Lime Punch

ČR 1 099 Kč

Black/Atomic Blue

SR 42,95 €

B lack/Cherry
Tomato

Crimson Red/Lime Punch

Quick Grip Chill™
Stabilní pouzdro na láhev z ultralehkého strečového materiálu pro správný pitný režim během vašeho běhání venku nebo
ve fitness. Reflexní prvky, kapsička na drobnosti.

B lack/Atomic Blue

rezervoár Podium Chill® Bottle 0,6 l
váha 40 g

ČR 799 Kč

ultra™ belt

SR 29,95 €

Odlehčená ledvinka na běhání s malým
úložným prostorem, reflexní prvky.

nano handheld™

rezervoár 0,5 l (1x Quick Stow™ Flask)
ZÁDOVÝ SYSTÉM 3D Mesh™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 0,5 l
velikosti XS/S (66–96 cm)
     a M/L (86–116 cm)
váha 100 g

Jednoduché pouzdro s 0,5 láhví Quick Stow.
Ve výbavě je kapsa na drobnosti a reflexní prvky.
rezervoár Quick Stow 0,5 l
váha 25 g

ČR 1 199 Kč
SR 45,95 €

ČR 899 Kč
Black/Silver

SR 35,95 €

G
 raphite/Black

running

camelbak
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nano™ vest

ultra™ 10 vest

Vesta na běhání s malým úložným prostorem. Ve výbavě je dvojitý výškově
stavitelný hrudní pás, kapsa na telefon,
strečová kapsa, poutka na trekingové hole a reflexní prvky.

Vesta na běhání s 2l rezervoárem na vodu
a úložným prostorem. Do několika kapes
dáte telefon a další nezbytnosti včetně občerstvení. Výškově stavitelný dvojitý hrudní pás, poutko na trekingové hole a bezpečnostní píšťalka jsou také ve výbavě.

rezervoár 1 l (2x Quick Stow™ Flask)
ZÁDOVÝ SYSTÉM 3D Mesh™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 2,5 l
velikosti S (71–86 cm), M (81–101 cm),
L (96–116 cm)
váha 150 g

rezervoár Crux™ 2 l (Quick Link™
systém)
ZÁDOVÝ SYSTÉM 3D Mesh™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 10 l
váha 280 g

ČR 2 399 Kč

Black/Atomic Blue

SR 93,95 €

ČR 3 199 Kč

Crimson Red/Lime Punch

SR 125,95 €

Crimson Red/Lime Punch

Black/Atomic Blue

ultra™ pro vest

circuit™ vest

Vesta na běhání se dvěma 0,5l lahvemi Quick Stow a úložným prostorem.
Do několika kapes dáte telefon a další
nezbytnosti včetně občerstvení. Výškově stavitelný dvojitý hrudní pás, poutko
na trekingové hole a bezpečnostní píšťalka jsou také ve výbavě.

Vesta na běhání s 1,5l rezervoárem na
vodu a úložným prostorem. Do několika
kapes dáte telefon a další nezbytnosti
včetně občerstvení. Výškově stavitelný
dvojitý hrudní pás, reflexní prvky a bezpečnostní píšťalka jsou také ve výbavě.

L ime Punch/Silver

rezervoár Crux™ 1,5 l
ZÁDOVÝ SYSTÉM 3D Mesh™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 5 l
váha 180 g

rezervoár 2x 0,5l Quick Stow™ Flask,
celkem 1 l vody
ZÁDOVÝ SYSTÉM 3D Mesh™
ÚLOŽNÝ PROSTOR 4,5 l
velikosti S (71–86 cm), M (81–101 cm),
L (96–116 cm)
váha 180 g

ČR 1 999 Kč
Crimson Red/Lime Punch

SR 79,95 €

Deep Amethyst/Fiery Coral

ČR 2 599 Kč
SR 99,95 €

B lack/Atomic Blue

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

Crimson Red/Lime Punch

Black/Atomic Blue

T eal/Ice Green
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Smoke 0,62 l

Lake Blue 0,62 l

Fiery Red 0,62 l

Lake Blue 0,71 l

Fiery Red 0,71 l

Lahve CamelBak Podium jsou vyrobeny z BPA, BPS a BPF-free polypropylenu s technologií Hydroguard, která
zajišťuje věrnou chuť nápoje bez plastové pachuti. Díky
patentovanému samouzavíracímu náustku Jet Valve
voda z lahve nekape. Navíc je vybavena úplným otočným
uzávěrem pro přepravu plných lahví. Víčko s náustkem
se snadno rozebere a vyčistí. Díky dokonalému tvaru se
lahev Podium na kole dobře drží, snadno se mačká a nikdy ji neztratíte z košíku.

Smoke 0,71 l

Podium®

B lack 0,62 l

Black 0,71 l

Turquoise 0,71 l

Pink/Ultramarine 0,71 l

F iery Red 0,62 l

Fiery Red 0,71 l

ČR 439 Kč (0,62 l)    479 Kč (0,71 l)

W
 hite/Black 0,62 l

objem 0,62 l a 0,71 l

Lake Blue 0,71 l

Izolované lahve CamelBak Podium Chill udrží teplotu nápoje 2x déle ve srovnání s normální lahví. Jsou vyrobeny
z BPA, BPS a BPF-free polypropylenu s technologií Hydroguard, která zajišťuje věrnou chuť nápoje bez plastové
pachuti. Díky patentovanému samouzavíracímu náustku
Jet Valve voda z lahve nekape. Navíc je vybavena úplným
otočným uzávěrem pro přepravu plných lahví. Víčko s náustkem se snadno rozebere a vyčistí. Díky dokonalému
tvaru se lahev Podium Chill na kole dobře drží, snadno se
mačká a nikdy ji neztratíte z košíku.

Reflective Yellow 0,62 l

Podium® chill

White/Black 0,71 l

Black 0,71 l

Carbon 0,62 l

ČR 299 Kč (0,62 l)    349 Kč (0,71 l)
SR 11,95 € (0,62 l)   13,95 € (0,71 l)

Ultramarine/Pink 0,71 l

objem 0,62 l a 0,71 l

Podium® ice

Podium® dirt series

Izolovaná lahev CamelBak Podium Ice udrží teplotu nápoje 4x déle ve srovnání s normální lahví. Izolační vrstvu
tvoří Aerogel. Lahve jsou vyrobeny z BPA, BPS a BPF-free
polypropylenu s technologií Hydroguard, která zajišťuje
věrnou chuť nápoje bez plastové pachuti. Díky patentovanému samouzavíracímu náustku Jet Valve voda
z lahve nekape. Navíc je vybavena úplným otočným
uzávěrem pro přepravu plných lahví. Víčko s náustkem
se snadno rozebere a vyčistí. Díky dokonalému tvaru se
Podium Ice na kole dobře drží, snadno se mačká a nikdy
ji neztratíte z košíku.

Pijte vodu a ne špínu! Lahve CamelBak Podium
Dirt Series jsou vyrobeny z BPA, BPS a BPF-free
polypropylenu s technologií Hydroguard, která
zajišťuje věrnou chuť nápoje bez plastové pachuti. Díky patentovanému samouzavíracímu
náustku Jet Valve, který je proti nečistotám chráněný čepičkou, voda z lahve nekape. Navíc je vybavena úplným otočným uzávěrem pro přepravu
plných lahví. Víčko s náustkem se snadno rozebere a vyčistí. Díky dokonalému tvaru se lahev Podium na kole dobře drží, snadno se mačká a nikdy
ji neztratíte z košíku.

objem 0,62 l

S hadow Grey/Sulphur

SR 16,95 € (0,62 l)   18,95 € (0,71 l)

objem 0,62 l

ČR 599 Kč

ČR 399 Kč

SR 23,95 €

B lack

SR 15,95 €
B lack
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Podium® kids

Izolované lahve CamelBak Podium Dirt Series Chill udrží
teplotu nápoje 2x déle ve srovnání s normální lahví. Jsou
vyrobeny z BPA, BPS a BPF-free polypropylenu s technologií Hydroguard, která zajišťuje věrnou chuť nápoje bez
plastové pachuti. Díky patentovanému samouzavíracímu
náustku Jet Valve, který je proti nečistotám chráněný čepičkou, voda z lahve nekape. Navíc je vybavena úplným
otočným uzávěrem pro přepravu plných lahví. Víčko s náustkem se snadno rozebere a vyčistí. Díky dokonalému
tvaru se lahev Podium Chill na kole dobře drží, snadno se
mačká a nikdy ji neztratíte z košíku.

Lahve CamelBak Podium Kids jsou vyrobeny z BPA, BPS a BPF-free polypropylenu
s technologií Hydroguard, která zajišťuje
věrnou chuť nápoje bez plastové pachuti.
Díky patentovanému samouzavíracímu
náustku Jet Valve voda z lahve nekape. Navíc je vybavena úplným otočným uzávěrem
pro přepravu plných lahví. Víčko s náustkem
se snadno rozebere a vyčistí. Díky dokonalému tvaru se lahev Podium na kole dobře
drží, snadno se mačká a nikdy ji neztratíte
z košíku.

ČR 299 Kč
SR 11,95 €

Floral Wrap

SR 18,95 €

objem 0,6 l

Goal!

ČR 499 Kč

Shadow Grey/Sulphur

objem 0,62 l

B lack

Podium® dirt series chill

S harks

progresscycle.cz

Quick Stow™ Flask
Tato lahev byla navržena jako kombinace nejlepších vlastností rezervoáru a lahve.
Snadno ji vložíte do malé kapsy a po vypití složíte, aby nezabírala místo. Lahev je vybavená silikonovým náustkem Big Bite Valve. 100 % BPA, BPS a BPF-free. Lze mýt v myčce
v horním koši.
objem 0,5 l

ČR 599 Kč

B lue

SR 23,95 €

Charcoal 0,6 l • 0,75 l

Clear 0,6 l • 0,75 l

Oxford 0,75 l • 1 l

S pectra 0,6 l

L ava 0,75 l

Univerzální lahev Eddy+ pro každodenní kvalitní hydrataci
využívá nejmodernější technologie. Lahve jsou vyrobené
ze 100% BPA, BPS a BPF-free materiálu Tritan a vybavené
patentovaným ventilem Bite Valve s ochranou proti rozlití,
který lze úplně uzavřít pro přepravu. Lahev se snadno přenáší díky poutku na víčku, kam se vejdou dva prsty. Údržba
je velmi snadná – vše lze mýt v myčce v horním koši.

D
 eep Magenta 0,6 l • 0,75 l

eddY®+

objem 0,6 l, 0,75 l a 1 l

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

Oxford 0,6 l

Charcoal 1 l

SR 15,95 € (0,6 l)   17,95 € (0,75 l)   19,95 € (1 l)

Spectra 0,75 l

ČR 399 Kč (0,6 l)    459 Kč (0,75 l)    499 Kč (1 l)

camelbak
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chute® mag

Sea Glass 0,75 l

Iris 0,6 l

C
 ardinal 0,75 l

D
 ragonfruit 0,75 l

C
 harcoal 0,6 l • 0,75 l • 1 l • 1,5 l

SR 15,95 € (0,6 l)   17,95 € (0,75 l)   19,95 € (1 l) 20,95 € (1,5 l)

O
 live 1 l

Clear 1,5 l

ČR 399 Kč (0,6 l)    459 Kč (0,75 l)    499 Kč (1 l)    549 Kč (1,5 l)

Bluegrass 1 l • 0,75 l

objem 0,6 l, 0,75 l, 1 l a 1,5 l

Lime 0,6 l • 0,75 l

Univerzální lahev na vodu Chute Mag s chytrým uzávěrem zabraňujícím rozlití disponuje velkým proudem vody. Víčko je vybavené magnetem, který ho
udrží stranou tak, aby vám nepřekáželo při pití. Z úzkého hrdla se dobře pije
nebo nalévá bez toho, abyste se polili. Lahev je odolná proti nárazu a je vyrobena ze 100% BPA, BPS a BPF-free materiálu Tritan. Snadno se přenáší díky
poutku a lze ji mýt v myčce v horním koši.

SR 34,95 € (0,6 l)   39,95 € (1 l)   42,95 € (1,2 l)

Iris 0,6 l

ČR 899 Kč (0,6 l)    999 Kč (1 l)    1 099 Kč (1,2 l)

Olive 0,6 l • 1,2 l

objem 0,6 l, 1 l a 1,2 l

Jet 0,6 l • 1 l • 1,2 l

Lime 1 l

Vakuem izolovaná lahev Chute Mag Vacuum udrží nápoj studený
24 hodin (nebo déle, pokud přidáte led) a horký po dobu 6 hodin.
Víčko je vybavené magnetem, který ho udrží stranou tak, aby vám
nepřekáželo při pití. Z úzkého hrdla se dobře pije nebo nalévá bez
toho, abyste se polili. Nádoba je vyrobena z kvalitní odolné nerezové oceli, vše je 100% BPA, BPS a BPF-free. Dvoustěnná konstrukce
zabraňuje rosení na povrchu. Lahev se snadno přenáší díky poutku
a víčko lze mýt v myčce v horním koši.

Cardinal 1,2 l

chute® mag vacuum

Cobalt 0,6 l • 1 l • 1,2 l
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Dinorama

Cherries

Monkey Around

Dětské lahve Eddy Kids jsou vyrobené z materiálu Tritan
– 100 % BPA, BPS, BPF-free a vybavené patentovaným
ventilem Bite Valve ze zdravotně nezávadného silikonu.
Lahev se snadno používá – stačí vyklopit náustek do otevřené polohy a děti mohou pít. Víčko i lahev lze mýt v myčce v horním koši.

Hammerheads

eddy® kids

objem 0,4 l

ČR 399 Kč

Sports Jam

Tigers

Cozy Dinos

Hip Dinos

Glitter Rainbows

UFOs

Unicorn Party

Heroes

SR 15,95 €

hot cap® vacuum

Grey 0,6 l

Vakuem izolovaná lahev Hot Cap udrží nápoj studený 24 hodin (nebo déle, pokud
přidáte led) a horký po dobu 6 hodin. Z víčka s unikátním uzávěrem lze pít z jakéhokoliv místa kolem dokola. Ventil je zabezpečený proti nechtěnému ukapávání. Nádoba je vyrobena z kvalitní odolné nerezové oceli, vše je 100% BPA, BPS a BPF-free.
Dvoustěnná konstrukce zabraňuje rosení na povrchu. Víčko s uzávěrem lze snadno
rozebrat a dát do myčky.
objem 0,4 l a 0,6 l

Black 0,4 l • 0,6 l
Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

Light Purple 0,4 l • 0,6 l

ČR 699 Kč (0,4 l)    799 Kč (0,6 l)
SR 27,95 € (0,4 l)   29,95 € (0,6 l)
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Crux™ rezervoár

Crux™ Insulated
Tube Director

Nejnovější generace odlehčeného rezervoáru CamelBak s rozšířeným otvorem a systémem Quick Link. 100 % BPA-free.

Hadička s tepelnou izolací, kterou můžete ohýbat, jak potřebujete. Pro rezervoáry Crux™ se systémem Quick Link.

váha 200 g (1,5 l), 210 g (2 l) a 235 g (3 l)

ČR 790 Kč

ČR 799 Kč (1,5 l)    999 Kč (2 l)    1 099 Kč (3 l)

SR 29,95 €

SR 29,95 € (1,5 l) 39,95 € (2 l)   42,95 € (3 l)

C
 rux™ rezervoár 1,5 l

Crux™ rezervoár 2 l

C
 rux™ rezervoár 3 l

Crux™ Insulated Tube
Hadička s tepelnou izolací pro rezervoáry Crux™ se systémem Quick Link.

Crux™ reservoir
on/off valve
Náhradní uzávěr na hadičky pro modely Crux™.

ČR 229 Kč
SR 8,95 €

ČR 639 Kč
SR 24,95 €

Crux™ lumbar
rezervoár

Crux™
replacement tube

Nejnovější generace odlehčeného rezervoáru CamelBak s rozšířeným otvorem a systémem Quick Link. 100 % BPA-free. Tento
model je určen do batohů s označením LR.

Náhradní hadička ke všem vakům Crux™. Není kompatibilní s rezervoáry Omega a Antidote!

váha 229 g (3 l)

ČR 379 Kč

ČR 1 299 Kč (3 l)

SR 14,95 €

SR 49,95 € (3 l)

reservoir cleaning
brush kit
Nejlepší způsob, jak udržet hadičku včetně rezervoáru neustále v čistotě. Sada obsahuje kartáč pro čištění rezervoáru a kartáč k pročištění vnitřní stěny hadičky.

ČR 359 Kč
SR 13,95 €

doplňky

camelbak

progresscycle.cz

Crux™ reservoir
dryer
Pomocí tohoto závěsu dosáhnete rychlého
vysušení rezervoáru. Vhodný pro všechny typy
rezervoárů.

ČR 339 Kč
SR 12,95 €

Rain Cover
Nepromokavý obal ochrání váš batoh
včetně jeho obsahu před nepřízní počasí. Velikost S/M je vhodná pro 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.

ČR 529 Kč
SR 19,95 €

Big Bite™ Valve
Náhradní náustek Big Bite k rezervoárům
CamelBak.

ČR 199 Kč
SR 7,95 €

Big Bite™ valve
cover
Ochrana náustku Big Bite Valve, náustek zůstane
vždy čistý. Lze jej použít s Ergo HydroLock.

ČR 199 Kč
SR 7,95 €

 ure Flow™
P
Replacement Tube

Ergo HydroLock
Generation 2

Náhradní hadička ke všem vakům Omega
a Antidote.

Devadesátistupňové zahnutí uzávěru Ergo HydroLock vede k umístění náustku Big Bite do ergonomické polohy pro pití. Snadným otočením mechanismu „On/Off “ uzávěr otevřete nebo uzavřete. Není kompatibilní s rezervoárem Crux™.

ČR 199 Kč
SR 7,95 €

ČR 199 Kč
SR 7,95 €

 uick Link
Q
Conversion Kit

Magnetic
Tube Trap™

Tato sada vám umožní používat nové příslušenství
se staršími rezervoáry Omega.

Úchyt Tube Trap umožňuje připevnění hadičky k ramennímu
popruhu tak, aby hadička setrvávala v blízkosti úst. Je vhodný
pro všechny druhy hadiček.

ČR 399 Kč
SR 14,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

ČR 399 Kč
SR 14,95 €
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Bike Tool
Organizer Roll

podium™
Replacement Cap

podium™
mud Cap

Šikovné pouzdro na nářadí do každého batohu.

Náhradní víčko na všechny lahve Podium. Jedna barva Smoke.

Ochranný uzávěr na náustek Jet Valve
v černé barvě.

váha 56 g

ČR 659 Kč

ČR 149 Kč

ČR 99 Kč

SR 5,95 €

SR 3,95 €

SR 24,95 €

Bottle Brush Kit
2 kartáčky speciálně vyvinuté na údržbu vašich
lahví i brček.

ČR 249 Kč
SR 9,95 €

Hands-Free Adapter

eddy® Bite Valves™ & Straws

Změní vaši lahev v hands-free hydratační systém,
kompatibilní se všemi lahvemi eddy.

Náhradní náustky a brčka 2+2 ke všem lahvím eddy, čirá a modrá barva.

ČR 299 Kč
SR 11,95 €

ČR 299 Kč    eddy Bite Valve Multi-Pack (4 kusy) 299 Kč
SR 11,95 €   eddy Bite Valve Multi-Pack (4 kusy) 11,95 €

eddy® Kids Bite
Valves™ & Straws
Náhradní náustky a brčka 2+2 ke všem dětským lahvím eddy, modrá barva.

ČR 399 Kč    eddy Kids Bite Valve Multi-Pack (4 kusy) 399 Kč
SR 15,95 €   eddy Kids Bite Valve Multi-Pack (4 kusy) 15,95 €

fizik.it

Když máte vášeň
pro cyklistiku, žijete i svůj
život s vášní.
Závod, rychlost, napětí, souboj.
Pro nás je závodění víc než vášeň – je to životní míza naší značky, je to naše
povinnost k cyklistice. Vše, co děláme, je postaveno na komfortu – umožnit jezdcům, aby trénovali a závodili bez nepříjemných pocitů bolesti. Vše,
co děláme, je postaveno na technologiích a inovacích – na nutnosti porozumět lidskému tělu a tomu, jak je spojeno s kolem. Vše, co děláme, je
postaveno na kreativitě. Zaměřujeme se na naše cíle a posunujeme hranice našich možností. Vyrábíme nejlepší, nekompromisní závodní sedla
navržená tak, aby podávala výkon a přitom byla komfortní.
My jsme fi’zi:k.
Sponzorované týmy: Team Sky, Movistar Team, Team Jumbo-Visma,
AG2R La Mondiale, Team Cofidis, Team Wiggins, Team Bianchi Countervail,
Team Syndicate Santa Cruz, Superior XC Team a Team Bulls
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1. Wing Flex

4. Carbon Braided

Specifická konstrukce sedla, která umožňuje mírný průhyb skořepiny
po stranách. Je tak zaručen volný pohyb stehen při šlapání a zvyšuje se počet
možných pozic.

Technologie Carbon Braided umožňuje vyrobit ližinu ve tvaru „pleteného
karbonového rukávu“. Jednosměrně uložená karbonová vlákna jsou vložena
do 3D pleteniny vláken ve tvaru trubky. Ližina se může rozpínat a zkracovat
při zachování vysokého stupně odolnosti. Pletenina Carbon Braided má vyšší
pevnost než karbonová pletenina a zároveň je výrazně lehčí.

2. I.C.S.
Integrovaný systém, který umožňuje snadno nacvaknout blikačku fi’zi:k nebo
podsedlovou kapsičku fi’zi:k. Vznikne tak čisté, jednoduché spojení, které
nevyžaduje žádné nářadí nebo řemínky. V případě, že kapsičku ani blikačku
nepoužíváte, je do systému nacvaknuté logo fi’zi:k.

3. K:ium

5. Twin Flex
Konstrukce, která nabízí pohodlí a úlevu tam, kde je to potřeba – měkkým
tkáním, nervům a cévám. Efektu je docíleno pomocí rozdílného vrstvení
karbonových vláken na jednotlivých částech sedla: vnitřní část je měkčí,
zatímco vnější okraje jsou maximálně tuhé.

K:ium je lehčí a odolnější než titanium. Jedná se o slitinu hliníku s vysokým
obsahem křemíku a chromu, které, podobně jako titan nebo karbon, nabízejí
vysoký stupeň pevnosti v poměru k váze. Váhová úspora je 8 %. Podíl chromu
dále zvyšuje odolnost proti korozi.

Spine Concept EVO
Revoluční přístup k výběru silničního sedla pomocí webové aplikace nebo aplikace
pro Android / iOS.
www.fizik.com/eu_en/spine-concept-evo

Ohebnost + rotace
Ohebnost páteře a rotace pánve jsou spojeny s pohodlím při jízdě. Míra ohebnosti páteře a stupně
rotace pánve v jízdní pozici určují správný typ sedla pro vás.

Had
ohebná páteř
Vaše páteř je ohebná, používáte celou plochu sedla
a při jízdě měníte pozice, nedochází k rotaci pánve.
Potřebujete ploché sedlo – Arione
ploché

Chameleon
středně ohebná páteř
Ohebnost páteře je nižší a je závislá na vaší kondici.
Na kole sedíte v mírně vzpřímené pozici – váha těla
je rozdělena mezi sedací kosti a rozkrok. Pánev mírně
rotuje.
Potřebujete mírně prohnuté sedlo – Antares

mírně prohnuté

Býk
neohebná páteř
Ohebnost páteře je nízká, na kole sedíte spíše
vzpřímeně. Potřebujete prohnutý tvar sedla a zvýšenou
zadní část jako oporu pro sedací kosti. Vaše pánev při
jízdě rotuje.
Potřebujete prohnuté sedlo – Aliante

prohnuté
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To calculate your size visit www.fizik.com/spineconceptevo

SIZES
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Regular or Large.

Vaše hmotnost a výkon určují správnou šířku sedla: Regular (užší) nebo Large (širší). Do aplikace zadejte svoji tělesnou hmotnost a průměrnou rychlost
na rovinaté silnici. Algoritmus navrhne doporučenou šířku sedla pro vás: Regular nebo Large.

8080
kgkg
8080
kgkg
8080
kg80
kg kg
2020
km/h
km/h
2020
km/h
km/h
20 km/h
2020
km/h
km/h
7979
ww
/ /
3 33.93 .9
kgkg
/3 .9
3kg
3 .9
7979
ww
/79/
3w
33.9
kgkg
7979
ww
/ /
3 33.93 .9
kgkg
L ARGE
L ARGE
L ARGE
L ARGE
L ARGE
L ARGE
L ARGE
Your body
Your
weight
body weight
Your body
Your
weight
body weight

Your body weight
Your body
Your
weight
body weight

132 mm
132 mm
Arione Regular
Arione Regular

142 mm
142 mm
Arione Large
Arione Large

132 mm
132 mm
Arione Regular
Arione Regular

142 mm
142 mm
Arione Large
Arione Large

132 mm
132
mm
132 mm
Arione Regular
Arione Regular
Arione
Regular

142 mm
142mm
mm
142
Arione
Large
Arione Large
Arione
Large

142 mm
142 mm
Aliante Regular
Aliante Regular

152 mm
152 mm
Aliante Large
Aliante Large

142
mm
142 mm
142 mm
Aliante Regular
Aliante
Regular
Aliante Regular

152 mm
152mm
mm
152
Aliante
Large
Aliante Large
Aliante
Large

142 mm
142 mm
Aliante Regular
Aliante Regular

152 mm
152 mm
Aliante Large
Aliante Large

140
mm
140 mm
140 mm
Antares
Regular
Antares Regular
Antares Regular

152mm
mm
152 mm
152
Antares
Large
Antares Large
Antares
Large

140 mm
140 mm
Antares Regular
Antares Regular

152 mm
152 mm
Antares Large
Antares Large

140 mm
140 mm
Antares Regular
Antares Regular

152 mm

Your average
Your speed
average
onspeed
a flat road
on a flat road
Your average
Your speed
average
onspeed
a flat road
on a flat road

Your average speed on a flat road

Your average
Your speed
average
onspeed
a flat road
on a flat road
Power output
Power/ Weight
output /on
Weight
saddeon sadde

Power output / Weight on sadde

Power output
Power/ Weight
output /on
Weight
saddeon sadde
Power output
Power/ Weight
output /on
Weight
saddeon sadde

Your suggested
Your suggested
saddleYour
size
saddle
sizesaddle size
suggested

6
6

6

Your suggested
Your suggested
saddle size
saddle size
Your suggested
Your suggested
saddle size
saddle size

Aplikaci pro výběr sedla najdete na
www.fizik.com/eu_en/spine-concept-evo

6

Arione (silniční)
Nejpopulárnější model značky fi’zi:k, který dominuje profesionálnímu pelotonu. Nabízí dlouhou, úzkou a plochou platformu
pro maximálně ohebné jezdce, kteří rádi střídají jízdní pozice.
Boky sedla jsou změkčeny technologií Wing Flex, která umožňuje volný pohyb stehen. Sedlo Gerainta Thomase, Bradleyho
Wigginse nebo Marka Cavendishe.

7

7

Large
Antares Large
Arione R1 CarbonAntares
Regular

7

7

skořepina Composite Carbon co-injected Nylon Wing Flex
ližiny Carbon Braided 7 x 9 mm
ICS ano
rozměry 304 x 126 mm
váha 165 g

7

7

152 mm

ČR 4 599 Kč
SR 179,95 €

arione 00

Arione R1 Carbon large

skořepina Full Carbon Wing Flex
ližiny Mobius Carbon Braided 7 x 9 mm
ICS ne
rozměry 298 x 124 mm
váha 140 g

skořepina Composite Carbon co-injected Nylon Wing Flex
ližiny Carbon Braided 7 x 9 mm
ICS ano
rozměry 300 x 140 mm
váha 175 g

ČR 8 999 Kč

ČR 4 599 Kč

SR 349,95 €

SR 179,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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Arione R1 open Regular

Arione R3 Open Regular

skořepina Carbon Reinforced Nylon
ližiny Carbon Braided 7 x 9 mm
ICS ano
rozměry 300 x 132 mm
váha 199 g

skořepina Carbon Reinforced Nylon
ližiny K:ium
ICS ano
rozměry 300 x 133 mm
váha 230 g

ČR 4 199 Kč

ČR 3 199 Kč

SR 165,95 €

SR 125,95 €

Arione R1 open large
skořepina Carbon Reinforced Nylon
ližiny Carbon Braided 7 x 9 mm
ICS ano
rozměry 298 x 142 mm
váha 205 g

ČR 4 199 Kč
SR 165,95 €

Arione R3 open large
skořepina Carbon Reinforced Nylon
ližiny K:ium
ICS ano
rozměry 298 x 142 mm
váha 240 g

ČR 3 199 Kč

Arione R3 K:ium Regular

SR 125,95 €

skořepina Composite Glass co-injected Nylon Wing Flex
ližiny K:ium
ICS ano
rozměry 304 x 126 mm
váha 200 g

ČR 3 199 Kč
SR 125,95 €

Arione R3 K:ium Large
skořepina Composite Glass co-injected Nylon Wing Flex
ližiny K:ium
ICS ano
rozměry 300 x 141 mm
váha 210 g

ČR 3 199 Kč
SR 125,95 €

arione
skořepina Carbon Reinforced Nylon Wing Flex
ližiny K:ium
ICS ano
rozměry 302 x 131 mm
váha 235 g

ČR 2 799 Kč
SR 109,95 €

silniční sedla
progresscycle.cz

Aplikaci pro výběr sedla najdete na
www.fizik.com/eu_en/spine-concept-evo

Antares (silniční)
Širší, kratší a mírně prohnutá skořepina sedla Antares nabízí
skvělou oporu a pohodlí jezdcům se střední ohebností páteře. Pasuje přesně mezi další dvě „áčková“ sedla: Arione a Aliante. Sedlo
Alejandra Valverdeho, Naira Quintany nebo Chrise Frooma.

Antares R1 Carbon large
skořepina Composite Carbon co-injected Nylon Wing Flex
ližiny Carbon Braided 7 x 9 mm
ICS ano
rozměry 275 x 152 mm
váha 165 g

ČR 4 599 Kč
SR 179,95 €

antares 00
skořepina Full Carbon Wing Flex
ližiny Mobius Carbon Braided 7 x 9 mm
ICS ne
rozměry 275 x 140 mm
váha 140 g

ČR 8 999 Kč
SR 349,95 €

Antares R1 open Regular
skořepina Carbon Reinforced Nylon
ližiny Carbon Braided 7 x 9 mm
ICS ano
rozměry 276 x 141 mm
váha 185 g

ČR 4 199 Kč
SR 165,95 €

Antares R1 Carbon Regular

Antares R1 open large

skořepina Composite Carbon co-injected Nylon Wing Flex
ližiny Carbon Braided 7 x 9 mm
ICS ano
rozměry 275 x 141 mm
váha 160 g

skořepina Carbon Reinforced Nylon
ližiny Carbon Braided 7 x 9 mm
ICS ano
rozměry 276 x 153 mm
váha 190 g

ČR 4 599 Kč
SR 179,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

ČR 4 199 Kč
SR 165,95 €

fi’zi:k
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Antares R3 K:ium Regular

Antares R3 Open Regular

skořepina Composite Glass co-injected Nylon Wing Flex
ližiny K:ium
ICS ano
rozměry 275 x 141 mm
váha 200 g

skořepina Carbon Reinforced Nylon
ližiny K:ium
ICS ano
rozměry 276 x 142 mm
váha 215 g

ČR 3 199 Kč

ČR 3 199 Kč

SR 125,95 €

SR 125,95 €

Antares R3 K:ium Large

Antares R3 open large

skořepina Composite Glass co-injected Nylon Wing Flex
ližiny K:ium
ICS ano
rozměry 275 x 152 mm
váha 205 g

skořepina Carbon Reinforced Nylon
ližiny K:ium
ICS ano
rozměry 276 x 153 mm
váha 220 g

ČR 3 199 Kč

ČR 3 199 Kč

SR 125,95 €

SR 125,95 €

silniční sedla
progresscycle.cz

Aplikaci pro výběr sedla najdete na
www.fizik.com/eu_en/spine-concept-evo

Aliante (silniční)
Aliante je nejširší silniční sedlo s výrazným prohnutím určené
hlavně cyklistům s málo ohebnou páteří. Zvýšená zadní část
sedla vám poskytne potřebnou oporu pro výkon.

Aliante R1 open Regular
skořepina Carbon Reinforced Nylon
ližiny Carbon Braided 7 x 9 mm
ICS ano
rozměry 276 x 141 mm
váha 199 g

ČR 4 199 Kč
SR 165,95 €

aliante 00
skořepina Full Carbon Wing Flex
ližiny Mobius Carbon Braided 7 x 9 mm
ICS ne
rozměry 277 x 134 mm
váha 165 g

ČR 8 999 Kč
SR 349,95 €

Aliante R1 open large
skořepina Carbon Reinforced Nylon
ližiny Carbon Braided 7 x 9 mm
ICS ano
rozměry 275 x 153 mm
váha 205 g

Aliante R1 Carbon Regular
skořepina Composite Carbon co-injected Nylon Wing Flex
ližiny Carbon Braided 7 x 9 mm
ICS ano
rozměry 279 x 138 mm
váha 175 g

ČR 4 199 Kč
SR 165,95 €

ČR 4 599 Kč
SR 179,95 €

Aliante R1 Carbon large
skořepina Composite Carbon co-injected Nylon Wing Flex
ližiny Carbon Braided 7 x 9 mm
ICS ano
rozměry 279 x 154 mm
váha 180 g

ČR 4 599 Kč
SR 179,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

Aliante R3 K:ium Regular
skořepina Composite Glass co-injected Nylon Wing Flex
ližiny K:ium
ICS ano
rozměry 279 x 138 mm
váha 215 g

ČR 3 199 Kč
SR 125,95 €

fi’zi:k
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Aliante R3 K:ium Large

Aliante R3 open large

skořepina Composite Glass co-injected Nylon Wing Flex
ližiny K:ium
ICS ano
rozměry 279 x 155 mm
váha 220 g

skořepina Carbon Reinforced Nylon
ližiny K:ium
ICS ano
rozměry 278 x 153 mm
váha 245 g

ČR 3 199 Kč

ČR 3 199 Kč

SR 125,95 €

SR 125,95 €

Aliante R3 Open Regular

Aliante gamma

skořepina Carbon Reinforced Nylon
ližiny K:ium
ICS ano
rozměry 278 x 142 mm
váha 235 g

skořepina Carbon Reinforced Nylon Twin Flex
ližiny K:ium
ICS ano
rozměry 266 x 141 mm
váha 255 g

ČR 3 199 Kč

ČR 2 799 Kč

SR 125,95 €

SR 109,95 €

dámská / triatlonová sedla

fi’zi:k

progresscycle.cz

Luna (dámské)

Transiro Mistica (triatlon)

Vývoj dámského sedla je založen na rozsáhlém výzkumu ženské
anatomie. Výsledkem je kompletně nová konstrukce komfortního dámského sedla pro dlouhé vyjížďky – Luna. Oblast, na které
sedíte, je rozšířená, směrem dopředu se zužuje pro volný pohyb
stehen. Lehká skořepina se skládá ze 3 částí: nylonové (s příměsí
karbonu) páteře a dvou flexibilních postranních panelů z termoplastického elastomeru. Pro pohodlí je velmi důležitý výřez
uprostřed sedla, který zabraňuje tlaku na intimní partie.

Veškeré zkušenosti, které značka fi’zi:k nasbírala jako největší
sponzor sedel v profi pelotonu, se přetavily do vývoje nového triatlonového sedla Transiro Mistica. Beznosý tvar nabízí prostor
pro maximální výkon a komfort v aero pozici. Ližiny jsou dlouhé a nabízejí velký rozsah předozadního nastavení k dosažení
vaší maximálně aerodynamické pozice na kole. Podélný žlábek
umožňuje lepší distribuci váhy na sedle a protiskluzný materiál
vám umožní pořádně se opřít do pedálů.

Transiro Mistica Carbon Regular
Luna X5 Regular
skořepina Carbon Reinforced Nylon
ližiny S-Alloy
ICS ano
rozměry 281 x 145 mm
váha 255 g

skořepina Carbon Reinforced Nylon
ližiny Carbon Braided 7 x 9 mm
držák na košíky, CO 2 pumpičku, bombičky a duši
poznámka hák na stojan v depu
ICS ne
rozměry šířka nosu 55 mm, délka 241 mm,
šířka 135 mm (UCI legal)
váha 205 g

ČR 2 299 Kč

ČR 5 999 Kč

SR 89,95 €

SR 235,95 €

Transiro Mistica K:ium Regular

Luna X5 large
skořepina Carbon Reinforced Nylon
ližiny S-Alloy
ICS ano
rozměry 281 x 156 mm
váha 260 g

ČR 2 299 Kč
SR 89,95 €

skořepina Carbon Reinforced Nylon
ližiny K:ium
držák na košíky, CO 2 pumpičku, bombičky a duši
poznámka hák na stojan v depu
ICS ne
rozměry šířka nosu 55 mm, délka 241 mm,
šířka 135 mm (UCI legal)
váha 235 g

ČR 4 099 Kč
SR 159,95 €

Transiro Mistica K:ium Large
skořepina Carbon Reinforced Nylon
ližiny K:ium
držák na košíky, CO 2 pumpičku, bombičky a duši
poznámka hák na stojan v depu
ICS ne
rozměry šířka nosu 55 mm, délka 241 mm,
šířka 141 mm (UCI legal)
váha 245 g

ČR 4 099 Kč
SR 159,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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Tundra (MTB)

Gobi (MTB)

Superlehké závodní XC a maratonské sedlo nabízí dlouhý a plochý profil pro rychlé změny pozice v závodním nasazení a oporu
pro maximální výkon. Sedlo Marca Aurelia Fontany.

Gobi nabízí širší a mírně prohnutý tvar perfektní pro maratonské a all mountain použití. Zadní část skvěle absorbuje rázy díky
technologii Tail Flex. Sedlo je dlouhé, což umožňuje změnu jízdní
pozice a zatížení špičky sedla v prudkých stoupáních.

Tundra M1 Carbon
skořepina Carbon Composite co-injected Nylon Wing Flex
ližiny Carbon Braided 7 x 9 mm
ICS ano
rozměry 287 x 126 mm
váha 165 g

ČR 4 599 Kč
SR 179,95 €

GobI M1 Carbon
skořepina Composite Carbon Wing Flex, Tail Flex
ližiny Carbon Braided 7 x 9 mm
ICS ano
rozměry 286 x 128 mm
váha 170 g

ČR 4 599 Kč
SR 179,95 €

Tundra M3 K:ium

gobi M3 K:ium

skořepina Composite Glass co-injected Nylon Wing Flex
ližiny K:ium
ICS ano
rozměry 287 x 126 mm
váha 200 g

skořepina Composite Glass co-injected Nylon Wing Flex
ližiny K:ium
ICS ano
rozměry 286 x 127 mm
váha 200 g

ČR 3 399 Kč
SR 135,95 €

Tundra M5 Versus
skořepina Carbon Reinforced Nylon Wing Flex
ližiny S-Alloy
ICS ano
poznámka vybaveno podélným kanálkem, který zabraňuje tlaku na intimní partie
rozměry 287 x 126 mm
váha 235 g

ČR 2 199 Kč
SR 85,95 €

ČR 3 399 Kč
SR 135,95 €

gobi M5 Versus
skořepina Carbon Reinforced Nylon Wing Flex
ližiny S-Alloy
ICS ano
poznámka vybaveno podélným kanálkem, který zabraňuje tlaku na intimní partie
rozměry 286 x 127 mm
váha 240 g

ČR 2 199 Kč
SR 85,95 €

mtb sedla / doplňky

fi’zi:k

progresscycle.cz

Monte (MTB)

Nisene III (MTB)

Sedlo Monte je určeno pro enduro – agresivní jízdu z kopce a pohodovou jízdu do kopce. Zadní část skořepiny sedla je změkčena
technologií Tail Flex, která tak tvoří pohodlnou platformu pro
maximální výkon.

Vítěz velkého testu sedel v časopise Velo! Za lidovou cenu nabízí
toto sedlo neuvěřitelné pohodlí, které ocenila i pozadí redaktorů.
Podle jejich slov je Nisene „výtečný univerzál pro každého.“ Není
co dodat.

monte

Nisene

skořepina Carbon Reinforced Nylon Tail Flex
ližiny S-Alloy
ICS ano
rozměry 277 x 143 mm
váha 250 g

skořepina PBT
ližiny Mg
ICS ano
váha 320 g

ČR 1 799 Kč
SR 69,95 €

ČR 1 099 Kč
SR 42,95 €

lumo l1

lumo l5

Výkonná blikačka vybavená 4 různými módy je kompatibilní se systémem ICS (zacvaknutí do sedla fi’zi:k)
nebo s jakoukoliv sedlovkou. Jeden z módů je i přední
bílá blikačka. Dobíjení přes USB.

Výkonná blikačka vybavená 2 různými módy
je kompatibilní se systémem ICS (zacvaknutí
do sedla fi’zi:k) nebo s jakoukoliv sedlovkou.
Dobíjení přes USB.

ČR 799 Kč

ČR 499 Kč

SR 29,95 €

SR 18,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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Omotávky
Zcela nová kolekce fi’zi:k přináší široký výběr ze tří druhů omotávek rozdělených dle použití – Vento: závodní řada pro nejcitlivější ovládání kola,
Tempo: pohodlné omotávky pro všestranné využití v různých šířkách a Terra pro gravelová kola. To vše v různých tloušťkách, moderních barvách
a v různých povrchových úpravách. Všechny omotávky fi’zi:k jsou vyrobeny z laserem perforovaného materiálu Microtex, který se vyznačuje
odolností, prodyšností a snadnou omyvatelností. Balení obsahuje 2 role omotávky, 2 proužky pro objímku brzdových pák, 2 zakončovací pásky
a 2 záslepky do řidítek. Nově je omotávka prodloužena i pro aero řidítka. Omotávky fi’zi:k jsou vyvíjeny a testovány ve spolupráci se špičkovými jezdci
seriálu World Tour. Fi’zi:k je sponzorem 5 týmů z celkových 18 – Team Sky, Movistar Team, Team Jumbo-Visma, AG2R La Mondiale a Team Cofidis!

Vento Microtex Tacky 2 mm

Vento Solocush Tacky 2,7 mm

Lehká závodní omotávka v protiskluzovém provedení pro co nejlepší ovládání kola.

Silnější závodní omotávka pro maximum pohodlí při delších jízdách v protiskluzovém provedení.

barvy Black a White

barvy Black, White, Yellow Fluo, Orange Fluo a Pink Fluo

ČR 699 Kč

ČR 749 Kč

SR 25,95 €

SR 29,95 €

Tempo Microtex Classic 2 mm
Silniční omotávka navržená pro nejlepší mix ovladatelnosti, výdrže
a vzhledu.
barvy Black a White

ČR 399 Kč
SR 14,95 €

Tempo Microtex
Bondcush Classic 3 mm
Silnější omotávka pro maximum pohodlí, všestrannost a dlouhou životnost.
barvy Black, White, Green, Red, Pink, Yellow, Orange a Celeste Bianchi

ČR 499 Kč
SR 19,95 €

Tempo Microtex
Bondcush Soft 3 mm

Terra Microtex
Bondcush Tacky 3 mm

Silnější omotávka pro maximum pohodlí, všestrannost a dlouhou životnost
s matným povrchem, který dobře absorbuje pot.

Odolná omotávka pro gravel a cyklokrosová kola v protiskluzovém provedení. Gelové proužky pro větší pohodlí během jízdy. Omotávku lze snadno
sundat a znovu namotat bez poškození během čištění kola.

barvy Black, Green a Red

ČR 499 Kč
SR 19,95 €

barvy Black

ČR 749 Kč
SR 29,95 €

doplňky

fi’zi:k

progresscycle.cz

Bar Tape & Bar Gel

Kli:k

Omotávka Microtex ve spojení s výplní z Technogelu absorbuje vibrace, které byste jinak
pocítili vy sami. Sadu lze použít na jakákoli
silniční řídítka.

Podsedlová brašna vyrobená z odolného materiálu Cordura s reflexními prvky, vnitřek
je vybaven microfleecem a oddělenou kapsou na drobnosti. Zip je voděodolný. Kompatibilní se sedly vybavenými systémem uchycení ICS.

ČR 699 Kč
SR 25,95 €

uchycení ICS
velikosti Small a Medium

ČR 399 Kč 499 Kč
SR 14,95 € 18,95 €

velikost S

velikost M 

Silikonové kroužky na sedlovku

lin:k

Zabraňují vniknutí vody a prachu do rámu, označují vysunutí sedlovky.

Podsedlová brašna vyrobená z odolného materiálu Cordura s reflexními prvky, vnitřek
je vybaven microfleecem a oddělenou kapsou na drobnosti. Zip je voděodolný.

barvy Black, White a Red

ČR 149 Kč
SR 5,95 €

uchycení pásky na suchý zip
velikosti Small a Medium

ČR 359 Kč 459 Kč
SR 13,95 € 17,95 €

velikost M 
velikost S

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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Cyrano Handlebar R1 Bull
Prémiová řídítka Cyrano R1 jsou součástí ucelené řady komponent fi’zi:k, díky které
si kokpit svého kola můžete vyladit ve stejné kvalitě, na jakou jste zvyklí u sedel této
značky. Řídítka jsou precizně vyrobena z high-modulus karbonových vláken. Výsledkem je perfektní kombinace tuhosti a nízké váhy při zachování nejvyšších nároků
na bezpečnost, která je u řídítek a představců naprosto stěžejní.
materiál Uni-Directional Carbon
průměr 31,8 mm (objímka) / 28,8 mm (top)
předsazení 80 mm
hloubka 130 mm
váha 200 g (420 mm)
šířka 420 a 440 mm (střed – střed)

ČR 5 999 Kč
SR 235,95 €

Cyrano Stem R1
Představce Cyrano R1 jsou součástí ucelené řady komponent fi’zi:k, díky které si kokpit svého kola můžete vyladit ve stejné kvalitě, na jakou jste zvyklí u sedel této značky. Cyrano R1 je precizně vyroben ze slitiny hliníku řady 7075 s vynikajícím poměrem
tuhosti a váhy, a to při zachování nejvyšších nároků na bezpečnost, která je u řídítek
a představců naprosto stěžejní.
materiál Aluminium Ergal 7075
šrouby titan
průměr 31,8 mm (objímka)
ůhel 7°
délka 90, 100, 110 a 120 mm
váha 128 g (110 mm)

ČR 2 299 Kč
SR 89,95 €

Cyrano Handlebar R3 Bull
Silniční řídítka Cyrano R3 jsou součástí ucelené řady komponent fi’zi:k, díky které si
kokpit svého kola můžete vyladit ve stejné kvalitě, na jakou jste zvyklí u sedel této
značky. Řídítka jsou precizně vyrobena ze slitiny hliníku 7075. Výsledkem je dostupná kombinace tuhosti a nízké váhy při zachování nejvyšších nároků na bezpečnost,
která je u řídítek a představců naprosto stěžejní.
materiál Aluminium Ergal 7075
průměr 31,8 mm (objímka) / 28,8 mm (top)
předsazení 80 mm
hloubka 130 mm
váha 245 g (420 mm)
šířka 420 a 440 mm (střed – střed)

ČR 2 299 Kč
SR 89,95 €

Cyrano Stem R5
Představce Cyrano R5 jsou součástí ucelené řady komponent fi’zi:k, díky které si kokpit svého kola můžete vyladit ve stejné kvalitě, na jakou jste zvyklí u sedel této značky. Cyrano R5 je precizně vyroben ze slitiny hliníku řady 6061 s vynikajícím poměrem
tuhosti a váhy za dostupnou cenu, a to při zachování nejvyšších nároků na bezpečnost, která je u řídítek a představců naprosto stěžejní.
materiál Aluminium 6061
šrouby nerezová ocel
průměr 31,8 mm (objímka)
ůhel 7°
délka 90, 100, 110 a 120 mm
váha 152 g (110 mm)

ČR 1 099 Kč
SR 41,95 €

Cyrano Handlebar R5 Bull
Silniční řídítka Cyrano R5 jsou součástí ucelené řady komponent fi’zi:k, díky které si
kokpit svého kola můžete vyladit ve stejné kvalitě, na jakou jste zvyklí u sedel této
značky. Řídítka jsou precizně vyrobena ze slitiny hliníku 6061. Výsledkem jsou kvalitní řídítka za dostupnou cenu při zachování těch nejvyšších nároků na bezpečnost,
která je u řídítek a představců naprosto stěžejní.
materiál Aluminium 6061
průměr 31,8 mm (objímka) / 28,8 mm (top)
předsazení 80 mm
hloubka 130 mm
váha 310 g (420 mm)
šířka 400, 420 a 440 mm
(střed – střed)

ČR 1 099 Kč
SR 41,95 €

Cyrano Seatpost R5
Sedlovky Cyrano R5 jsou součástí ucelené řady komponent fi’zi:k, díky které si kokpit svého kola můžete vyladit
ve stejné kvalitě, na jakou jste zvyklí u sedel této značky.
Tělo sedlovky R5 je precizně vyrobeno ze slitiny hliníku
7075, šrouby T25 jsou z nerezové oceli. Úhel sklonu sedla
se snadno nastavuje pomocí kolečka.
materiál Aluminium Ergal 7075
šrouby nerezová ocel
průměr 27,2 / 31,6 mm
offset 25 mm
délka 400 mm
váha 240 g (27,2 x 330 mm)

ČR 1 099 Kč
SR 41,95 €

fi’zi:k

silniční tretry
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Tretry fi’zi:k
Tretry fi’zi:k jsou vyvíjeny ve spolupráci s předními profesionálními jezdci týmů seriálu World Tour – Team Sky (Geraint Thomas), Movistar Team
(Alejandro Valverde, Nairo Quintana a Mikel Landa) a Deceuninck – Quick-Step (Philippe Gilbert).
Používáme nejlepší dostupné technologie, materiály a výrobní postupy.

Infinito R1
Perfektní tvar treter Infinito R1 vám odhalí plný význam sousloví „dokonalý komfort“ a „absolutní přenos síly“. R1 jsou ultimátní závodní tretry, které díky systému zapínání Infinito, tuhosti, lehkým materiálům a implementaci nových výrobních technologií nastavují laťku v oboru. Díky technologiím Dynamic
Arch Support a Increased Volume Control se bota při stahování dokonale „obtočí“ kolem vaší nohy. Padne naprosto přesně a pohodlně. Upínání Infinito využívá dvě kolečka Boa IP1-B, která stahují pokovené
nylonové lanko. Textilní vodící poutka rozkládají tlak po celé ploše a eliminují tak tlakové body. Svršek
bot je vyroben z 1,2 mm silného Microtexu – s minimem švů a šití. Je dosaženo maximální prodyšnosti,
kterou podporuje i odvětraná karbonová podrážka.
materiál Microtex Laser Perforated
podrážka Full UD Carbon odvětraná
upínací systém Double Infinito IP1-B
vložka Infinito
váha 232 g (42,5)

ČR 8 999 Kč

White/Black

SR 349,95 €

Aria R3
Špičkový tvar, vysoké pohodlí, skvělý vzhled, efektivní přenos síly. To je stručná charakteristika silničních treter Aria R3. Celokarbonová podrážka a tvarované vložky fi’zi:k se postarají o maximální pohodlí
a také příkladný přenos síly do pedálů. To jsou důvody, proč si boty Aria R3 oblíbili i mnozí profesionálové.
Technologie Volume Control botu dokonale stáhne okolo nohy pomocí dvou BOA koleček a pokovených
nylonových lanek a rozloží tlak po větší ploše, čímž eliminuje možnou bolest při stažení tretry. Svršek
boty je vyroben z odolného a zároveň lehce omyvatelného materiálu Microtex, dostatečné odvětrání
boty je zajištěno systémem laserem vyřezávaných otvorů a odvětrané podrážky. Boty Philippa Gilberta.
materiál Microtex Laser Perforated
podrážka UD Carbon Fiber odvětraná
upínací systém Double Infinito IP1-B
vložka Infinito
váha 243 g (42,5)

ČR 6 999 Kč
SR 274,95 €

Black/Black

White/Black

R4B
Silniční model R4B nabízí špičkový mix vlastností charakteristických pro výkonnostní tretry: komfort,
nízkou váhu, přenos výkonu, aerodynamický tvar. Zapínání Boa IP1-A je intuitivní, lehké, bezpečné
a komfortní. Doplňují ho dvě klasické přezky na suchý zip. Karbonová podrážka je tuhá pro přenos výkonu a designovaná pro váš komfort a aerodynamiku. Tvarované vložky fi’zi:k jsou pohodlné, ale přitom
přenášejí každý watt výkonu do pedálů. Svršek boty je vyroben z lehkého, odolného a flexibilního mikrovlákna, které se přizpůsobí tvaru chodidla díky Volume Control technologii. Laserem vyřezané perforace zajišťují dostatečnou ventilaci.
materiál Microtex Laser Perforated
podrážka Injected Carbon Vented
upínací systém systém Boa IP1-A a 2 přezky na suchý zip
vložka fi‘zi:k
váha 254 g (42,5)

ČR 5 199 Kč
SR 199,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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Tempo Overcurve R5
Nový model Tempo Overcurve R5 navazuje na kvality svého předchůdce R5B a posouvá je ještě dál. Svým
designem, tuhou podrážkou, použitými materiály, ale přitom stále ještě za dostupnou cenu, nabízí výtečný mix skvělých vlastností. Zapínání Boa IP1-A v kombinaci s jednou přezkou na suchý zip bezpečně
a pohodlně obepíná chodidlo. Nylonová podrážka zesílená karbonovými vlákny je dostatečně tuhá pro
dlouhé silniční vyjížďky a v kombinaci s pohodlnou vložkou fizik přenáší každý vynaložený watt výkonu
do pedálů. Svršek boty je vyroben z odolného a zároveň lehce omyvatelného materiálu Microtex, dostatečné odvětrání boty je zajištěno systémem laserem vyřezávaných otvorů.
materiál Microtex, reflexní prvky na patě
podrážka Carbon Reinforced Nylon
upínací systém Boa IP1-A a přezka na suchý zip
vložka fi‘zi:k
váha 260 g (42,5)

ČR 3 999 Kč
SR 148,95 €


White/Black



Black/Yellow Fluo



Red/Black



Grey/Yellow Fluo

Vento Overcurve X3
Vento Overcurve X3 je nový model závodní bikové tretry značky fizik pro XC nebo maraton. Velmi tuhá
podrážka vyztužená karbonem pro co nejlepší přenos síly do pedálů je vybavena odolným agresivním
vzorkem podrážky, který Vás nezradí, ani když budete muset z kola sesednout a překonat překážku
na trati. O pohodlí se postará tvarovaná vložka fizik s podporou klenby. Svršek boty je vyroben z odolného a zároveň lehce omyvatelného materiálu Microtex, dostatečné odvětrání boty je zajištěno systémem
laserem vyřezávaných otvorů. Stahování BOA kolečkem perfektně obepne chodidlo.
materiál Microtex Laser Perforated, kůže s ochranou proti poškrábání
podrážka Injected Carbon
upínací systém Boa IP1-B
vložka fi‘zi:k
váha 288 g (42)

ČR 5 599 Kč
SR 218,95 €


Black/Black

Terra X5
Lehké, odolné, komfortní a univerzální – tretry Terra X5 nabízejí vítěznou kombinaci vlastností pro jakýkoliv terén. Díky asymetrickému zapínání ovládanému jedním kolečkem Boa L6 Dial B se perfektně
přizpůsobí tvaru vašeho chodidla. Pokovené nylonové lanko běhá v plastových průchodkách, které rozkládají tlak a eliminují tlakové body. Vše doladíte jedním páskem na suchý zip. Svršek boty je vyroben
z laserem perforovaného Mictotexu, který je flexibilní, dobře se přizpůsobuje tvaru chodidla a zároveň
výborně větrá. Jazyk je polstrovaný pro ochranu v terénu a pohodlí. Vynikající přenos síly zajišťuje kompozitová podrážka s karbonem.
materiál Microtex Laser Perforated
podrážka Injected Carbon
upínací systém Boa L6 Dial B a přezka na suchý zip
vložka fi‘zi:k
váha 282 g (42,5)

ČR 4 199 Kč
SR 158,95 €


Black/Black
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M6B
Model M6B nabízí ideální kombinaci komfortu, nízké váhy, přenosu síly a odolnosti pro provoz na trailech. Pogumovaná podrážka zesílená karbonem zaručuje dostatečnou tuhost a v kombinaci s tvarovanou vložkou fi’zi:k i příjemné pohodlí a jistotu při chůzi. Zapínání Boa L5 je doplněno dvěma přezkami
na suchý zip, které perfektně obepnou chodidlo. Svršek ze zesíleného Microtexu zajišťuje odolnost proti
prodření nebo vodě a také dobré odvětrání.
materiál zesílený Microtex
podrážka Carbon Reinforced s pogumováním
upínací systém Boa L5
vložka fi‘zi:k
váha 385 g (42,5)

ČR 3 299 Kč
SR 118,95 €

Black/Grey



Black/Red

M6B Donna
Dámský model M6B nabízí ideální kombinaci komfortu, nízké váhy, přenosu síly a odolnosti pro provoz
na trailech. Pogumovaná podrážka zesílená karbonem zaručuje dostatečnou tuhost a v kombinaci s tvarovanou vložkou fi’zi:k i příjemné pohodlí a jistotu při chůzi. Zapínání Boa L5 je doplněno dvěma přezkami na suchý zip, které perfektně obepnou chodidlo. Svršek ze zesíleného Microtexu zajišťuje odolnost
proti prodření nebo vodě a také dobré odvětrání.
materiál zesílený Microtex
podrážka Carbon Reinforced s pogumováním
upínací systém Boa L5
vložka fi‘zi:k
váha 305 g (38,5)

ČR 3 299 Kč
SR 118,95 €



Black/Emerald Green



Black/Black

Artica X5
Artica X5 jsou dokonalé zimní MTB tretry – zajistí vám teplo, sucho a pohodlí v jakýchkoliv podmínkách.
Jsou voděodolné, zateplené, mají ochranné zóny proti prodření a kvalitní podrážku. I přesto jsou dostatečně lehké i pro vaše zimní tréninky v rychlém tempu. Bota kombinuje zesílený vnější plášť z materiálu
Microtex a prodyšnou membránu. Zip je voděodolný. Stahovací systém Speed Lacing je rychlý, spolehlivý a intuitivní. Podrážka zesílena karbonem – tuhá, a přitom lehká – přenese každý váš watt do pedálů.
Vložka má fleeceový povrch a je odizolovaná hliníkovou fólií. Vzorek je pogumovaný pro dostatečnou
stabilitu v terénu.
materiál vnější plášť – zesílený Microtex, prodyšná membrána
podrážka zesílená karbonem, pogumovaný vzorek
upínací systém Speed Lacing systém
vložka fi‘zi:k s fleecovou úpravou
váha 463 g (42,5)

ČR 5 299 Kč
SR 199,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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scientia – věnováno cyklistům
Selle Royal společně se Sportovní univerzitou v Kolíně nad Rýnem vyvinuli první ucelenou řadu ergonomických sedel založenou na laboratorních
studiích na univerzitní úrovni. Výsledkem je Scientia – kompletní spektrum 6 ergonomických sedel navržených tak, aby vyhovovala každému jezdci.
Výběr sedla Scientia je založen na měření šířky sedacích kostí.
Měřením posedu Scientia jsou v České a Slovenské republice vybaveny obchody:
ČR Progress Cycle, Praha – Hostivice (progresscycle.cz) ▸ Giant Store Praha, Praha 4 (giantstorepraha.cz) ▸ Comi, Hořovice (comi.cz) ▸ Cyklosport Kerda,
Liberec (kerda.cz) ▸ Sport95, Brno (e-kola.cz) ▸ Cyklosport Přikryl, Stará Ves nad Ondřejnicí (cykloprikryl.cz) ▸ Polanský Bike and Run, Pardubice
(bikerun.cz) ▸ Veloservis, Havlíčkův Brod (veloservis.com) ▸ Team Sport, Havířov (teamsport.cz) ▸ Rideko, Praha 5-Zbraslav (rideko.cz) ▸ Cyklo Sport
Mikšík, Vrchlabí (csm-vrchlabi.cz) ▸ Cyklo Atom, Písek a Plzeň (horska-silnicni-kola.cz) ▸ Sport Bílek, Mariánské Lázně (sport-bilek.cz) ▸ Cyklo Galík,
Jindřichův Hradec (cyklogalik.cz) ▸ Bike Park Most, Most (bikeparkmost.cz) ▸ Bikespace, Tábor (bikespace.cz) ▸ KL Sport, Děčín (kl-sport.cz) ▸ Kolago,
Orlová (kolago.cz) ▸ Adroit Bike, Třinec (adroit.cz) ▸ Jump Sport Plus, Frýdek-Místek (jumpsport.cz) ▸ DAVID Sport, Harrachov (davidsport.cz) ▸ FineBike,
Praha 1 (finebike.cz) ▸ Kola Luňák, Hořice (kola-lunak.cz) ▸ Bevama Sport, Ostrava (bezvakolo.cz)
SR Extreme Bike, Bratislava (extreme-bike.sk) ▸ Cyklocentrum Plus, Trnava (cyklocentrumplus.sk) ▸ Bicykle Turček, Levice (dturcek.sk) ▸ BMBIKE Bicykle
u Mira, Bratislava (bmbike.sk) ▸ Jump Sport, Košice (jumpsport.sk) ▸ VeloCity, Bratislava (velocity.sk)

sedla

selle royal
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technologie sedel scientia
3D Skin Gel

Central Reservoir

Curva Susspension

Nová generace Royal
Gelu se přizpůsobí tvaru
vašeho těla.

Centrální kanálek, který
uleví vašim intimním
partiím.

Ližiny sedla jsou
odpružené díky
použitému materiálu
a konstrukci uložení.

Výběr velikosti sedla
podle šíře sedacích kostí

Athletic
Sedla typu Athletic jsou určena cyklistům, kteří jezdí v předkloněné, sportovnější pozici pod úhlem zhruba 45°.

Scientia Athletic A1

Scientia Athletic A2

Scientia Athletic A3

pro šířku pánve < 11 cm
rozměry 289 x 127 mm
váha 380 g

pro šířku pánve 11 až 13 cm
rozměry 289 x 144 mm
váha 390 g

pro šířku pánve > 13 cm
rozměry 289 x 159 mm
váha 425 g

ČR 1 999 Kč

ČR 1 999 Kč

ČR 1 999 Kč

SR 76,95 €

SR 76,95 €

SR 76,95 €

Moderate
Sedla typu Moderate jsou určena cyklistům, kteří jezdí ve vzpřímené pozici pod úhlem zhruba 60°. Tato pozice posouvá váhu jezdce
a sedací kosti dozadu na rozšířenou část sedla.

Scientia moderate M1

Scientia moderate M2

Scientia moderate M3

pro šířku pánve < 11 cm
rozměry 289 x 141 mm
váha 425 g

pro šířku pánve 11 až 13 cm
rozměry 289 x 161 mm
váha 455 g

pro šířku pánve > 13 cm
rozměry 289 x 178 mm
váha 465 g

ČR 1 999 Kč

ČR 1 999 Kč

ČR 1 999 Kč

SR 76,95 €

SR 76,95 €

SR 76,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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respiro – Start Cool, Stay Cool

Pokud za horkého počasí ponecháte své kolo na slunci anebo se vydáte na dlouhou vyjížďku, může se teplota sedla vašeho kola radikálně zvýšit.
Zaskočí vás nepříjemný pocit pocení a nepohodlí, které se mohou postupně přeměnit v bolest. Respiro znamená v překladu z italštiny dýchání.
Značka respiro, která patří pod křídla tradiční italské klasiky ve výrobě sedel, společnosti Selle Royal, která vyrábí i sedla fi‘zi:k, se snaží zabránit
těmto negativním jevům tím, že snižuje teplotu sedla o 25 %. Využívá chladivých vlastností materiálu Microtex a zároveň přínosu větracího
otvoru. Respiro je řada sedel, která svým anatomickým tvarem maximální měrou splňuje odlišné nároky mužů a žen.

Chladivý materiál Microtex

Větrací otvor

Udržuje konstantní teplotu potahu
sedla do 25 °C za horkého počasí.

Umožní, abyste si 2x déle užívali
příjemně chladných pocitů.

Athletic 0–30°

Moderate 30–60°

Relaxed 60–90°

Určeno pro sportovní jízdu

Mírně vzpřímený posed

Uvolněný posed

Royal Gel

I.C.S.

Elastomer

Rozložení tlaku pro větší pohodlí

Úchyt pro podsedlovou
brašničku nebo blikačku fi’zi:k

Pohlcování nárazů
a snižování vibrací

Navrženo v souladu
s anatomií mužského těla

Navrženo v souladu
s anatomií ženského těla

Pánská sedla Respiro mají širší větrací otvor než dámské modely. Ergonomický design pomáhá zabránit tlaku
na nervy a cévy, stejně jako na prostatu. Výsledkem je optimalizace krevního oběhu v oblasti genitálií a zamezení
pocitu znecitlivění.

Řada dámských sedel se vyznačuje užším větracím
otvorem než modely pro muže. Jejich tvar, který plně
respektuje tvar ženského pozadí, zabraňuje tvorbě
pnutí na středu genitální oblasti a vyrovnává tlaky
stran větracího otvoru, který by mohl negativně působit na citlivé a choulostivé tkáně.

Respiro Unisex
Hledáte-li sedlo pro sportovnější nebo naopak zcela
klidnou jízdu, a chcete si užít pohodlí sedla Respiro,
můžete si vybrat z unisex modelů Athletic a Relaxed.

Respiro Athletic
ČR 1 599 Kč
SR 59,95 €

 espiro Moderate
R
pánské

 espiro Moderate
R
dámské

ČR 1 599 Kč

ČR 1 599 Kč

SR 59,95 €

SR 59,95 €

Respiro relaxed
ČR 1 599 Kč
SR 59,95 €

sedla

selle royal
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Lookin
Lookin je řada rekreačních pohodlných sedel vybavených Royal Gelem, který se dokonale přizpůsobí tvaru vašeho těla. Povrch sedla je částečně průhledný,
takže můžete sledovat, jak se vrstva Royal Gelu přizpůsobuje. Stříbrné ochrany proti prodření na bocích zvyšují odolnost sedla.

 ookin
l
athletic

 ookin Moderate
l
pánské

 ookin Moderate
l
dámské

ČR 1 299 Kč

ČR 1 299 Kč

ČR 1 299 Kč

SR 49,95 €

SR 49,95 €

SR 49,95 €

Ellipse
Nová sedla Ellipse s centrálním anatomickým výřezem a 3D Skingelem zaručují maximální pohodlí snížením tlaku na citlivé tkáně a zároveň zlepšují ventilaci.
Pro větší ochranu boků sedla proti odření je přidána druhá odolnější vrstva. Verze Moderate nabízí ještě větší pohodlí jízdy přidáním elastomerů pro lepší
tlumení nárazů.

Ellipse
athletic

Ellipse Moderate
pánské

Ellipse Moderate
dámské

ČR 1 199 Kč

ČR 1 199 Kč

ČR 1 199 Kč

SR 45,95 €

SR 45,95 €

SR 45,95 €

Forum
Forum je řada pohodlných rekreačních sedel s výřezem, který zabrání tlaku na intimní partie a zároveň zlepšuje cirkulaci vzduchu. Pro zvýšení pohodlí je
použita gelová vrstva z materiálu Royal Gel.

forum
athletic

forum Moderate
pánské

forum Moderate
dámské

ČR 999 Kč

ČR 999 Kč

ČR 999 Kč

SR 37,95 €

SR 37,95 €

SR 37,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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Avenue
Řadu Avenue tvoří sedla s podélným kanálkem
pro lepší prokrvení sedacích partií. Pohodlí
pak kromě Royal gelu zajišťují také pružící
elastomery.

 venue Moderate
a
pánské

 venue Moderate
a
dámské

ČR 799 Kč

ČR 799 Kč

SR 29,95 €

SR 29,95 €

mach
Dostupné, sportovně střižené sedlo pro MTB
a trekingová kola nabízí dostatek pohodlí pro
vaše vyjížďky.

mach 2

mach

rozměry 268 x 142 mm
váha 369 g

rozměry 268 x 140 mm
váha 335 g

ČR 699 Kč

ČR 499 Kč

SR 25,95 €

SR 18,95 €

crankbrothers.com

Vytváříme věci, které vám
pomohou znovu objevit
biking.
Navrhujeme komponenty pro horská kola, které spojují špičkovou
funkčnost s výrazným designem.
Otestováno a doporučeno světovými bikery:
Dany MacAskill, Cedric Gracia, Steve Peat, Alban Lakata, Kristián Hynek,
Steve Smith, Loic Bruni, Filip Polc, Hans Rey, Danny Hart, Greg Minnaar,
Jeremy Powers, Curtis Keene a Brook MacDonald

crankbrothers
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Black

Egg Beater 11 Gold

Black

Egg Beater 3 Red

Black

Egg Beater 2 Green

Egg Beater 1 Red

Egg Beater 3

Egg Beater 2

Egg Beater 1

XC / Race
všechny komponenty z titanu
179 g (pár) / váhový limit jezdce 90 kg
6Al / 4V titanium
utěsněná jehlová ložiska Enduro
průmyslové Enduro
6Al / 4V titanium
6Al / 4V titanium
nerezová ocel
10 999 Kč
429,95 €

XC / Race
všechny komponenty z oceli
280 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
kluzné pouzdro Igus LL
průmyslové Enduro
litá nerezová ocel
litá nerezová ocel
nerezová ocel
3 199 Kč
124,95 €

XC / Race
všechny komponenty z oceli
285 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
kluzné pouzdro Igus LL
průmyslové Enduro
litá nerezová ocel
lisovaná ocel
nerezová ocel
2 299 Kč
89,95 €

XC / Race
všechny komponenty z oceli
290 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
kluzné pouzdro Igus LL
průmyslové Enduro
lisovaná ocel
lisovaná ocel
nerezová ocel
1 499 Kč
59,95 €

Candy 7

Candy 3

Candy 2

Candy 1

použití

XC / all mountain

popis

hliníkové tělo, Cr-Mo osa

váha
osa
vnitřní ložisko
vnější ložisko
tělo
křídla
pružina
ČR
SR

320 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
kluzné pouzdro Igus LL
průmyslové Enduro
hliník 6061-T6
nerezová ocel
nerezová ocel
3 999 Kč
154,95 €

XC / all mountain
hliníkové tělo, Cr-Mo osa a kovaná
ocelová křídla
340 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
kluzné pouzdro Igus LL
průmyslové Enduro
hliník 6061-T6
nerezová ocel
nerezová ocel
3 199 Kč
124,95 €

XC / all mountain
hliníkové tělo, Cr-Mo osa a lisovaná
ocelová křídla
355 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
kluzné pouzdro Igus LL
průmyslové Enduro
hliník 6061-T6
lisovaná ocel
nerezová ocel
2 299 Kč
89,95 €

XC / all mountain
jednodílné kompozitové tělo, Cr-Mo osa
a lisovaná ocelová křídla
294 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
kluzné pouzdro Igus LL
průmyslové Enduro
jednodílné kompozitové
lisovaná ocel
nerezová ocel
1 499 Kč
59,95 €

Pink

Mallet 2 Green

Blue

Candy 1 Red

Candy 2 Green
Mallet 3 Black

Candy 3 Black

Silver

Black

Mallet DH Black

Mallet E Blue

Candy 7 Black

Black

Egg Beater 11
použití
popis
váha
osa
vnitřní ložisko
vnější ložisko
tělo
křídla
pružina
ČR
SR

použití
váha
osa
vnitřní ložisko
vnější ložisko
tělo
piny
křídla
pružina
ČR
SR

Mallet E / Mallet E LS

Mallet DH

Mallet 3

Mallet 2

enduro
419 g / 424 g verze LS (pár)
kovaná Cr-Mo ocel (delší osa u verze LS)
Igus LL kluzné pouzdro
průmyslové Enduro
hliník 6061-T6, Q-faktor 52 mm / 57
mm (verze LS)
6 kusů na každé straně
nerezová ocel
nerezová ocel
3 999 Kč
154,95 €

freeride / DH
479 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
kluzné pouzdro Igus LL
průmyslové Enduro

enduro / trail
499 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
kluzné pouzdro Igus LL
průmyslové Enduro

enduro / trail
508 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
kluzné pouzdro Igus LL
průmyslové Enduro

hliník 6061-T6, Q-faktor 57 mm

hliník 6061-T6, Q-faktor 52 mm

hliník 6061-T6, Q-faktor 52 mm

8 kusů na každé straně
nerezová ocel
nerezová ocel
3 999 Kč
154,95 €

6 kusů na každé straně
nerezová ocel
nerezová ocel
3 199 Kč
124,95 €

–
lisovaná ocel
nerezová ocel
2 299 Kč
89,95 €

crankbrothers
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Black
Blue
Black

Stamp 1 Small Red

Blue
Black

Stamp 1 Large Red

Stamp 2 Small Raw

Stamp 1 Small
freeride / DH
299 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
Igus LL kluzné pouzdro
průmyslové Enduro
kompozitové
100 x 100 mm (boty 37 až 43),
výška 13 mm
9 kusů na každé straně (nastavitelné)
1 199 Kč
44,95 €

Black

Black

Stamp 1 Large
freeride / DH
329 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
Igus LL kluzné pouzdro
průmyslové Enduro
kompozitové
114 x 111 mm (boty 43 až 49),
výška 13 mm
9 kusů na každé straně (nastavitelné)
1 199 Kč
44,95 €

Blue

Stamp 2 Small
freeride / DH
415 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
Igus LL kluzné pouzdro
průmyslové Enduro
hliník A380
100 x 100 mm (boty 37 až 43),
výška 16 mm
10 kusů na každé straně (nastavitelné)
1 899 Kč
74,95 €

5050 Black

piny
ČR
SR

Stamp 2 Large
freeride / DH
470 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
Igus LL kluzné pouzdro
průmyslové Enduro
hliník A380
114 x 111 mm (boty 43 až 49),
výška 16 mm
10 kusů na každé straně (nastavitelné)
1 899 Kč
74,95 €

Double Shot 2 Orange

tělo platformy

Stamp 3 Small
Danny MacAskill Edition

Stamp 3 Small
freeride / DH
399 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
Igus LL kluzné pouzdro
průmyslové Enduro
hliník 6061-T6
100 x 100 mm (boty 37 až 43),
výška 16 mm
10 kusů na každé straně (nastavitelné)
2 399 Kč
94,95 €

Stamp 2 Large Raw

použití
váha
osa
vnitřní ložisko
vnější ložisko
platforma

Black
Stamp 3 Large
Danny MacAskill Edition

Black

Stamp 3 Large
freeride / DH
455 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
Igus LL kluzné pouzdro
průmyslové Enduro
hliník 6061-T6
114 x 111 mm (boty 43 až 49),
výška 16 mm
10 kusů na každé straně (nastavitelné)
2 399 Kč
94,95 €

Black

piny
ČR
SR

Stamp 7 Small
freeride / DH
345 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
Igus LL kluzné pouzdro
Igus LL kluzné pouzdro
hliník 6061-T6
100 x 100 mm (boty 37 až 43),
výška 11 až 13 mm
10 kusů na každé straně (nastavitelné)
3 599 Kč
139,95 €

Double Shot 1 Red

tělo platformy

Stamp 7 Large
freeride / DH
375 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
Igus LL kluzné pouzdro
Igus LL kluzné pouzdro
hliník 6061-T6
114 x 111 mm (boty 43 až 49),
výška 11 až 13 mm
10 kusů na každé straně (nastavitelné)
3 599 Kč
139,95 €

Black

použití
váha
osa
vnitřní ložisko
vnější ložisko
platforma

Stamp 7 Small Orange

Stamp 7 Large Orange

Black

progresscycle.cz

5050

Double Shot 2

Double Shot 1

použití
váha
osa
vnitřní ložisko
vnější ložisko

freeride / DH
480 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
Igus LL kluzné pouzdro
průmyslové Enduro

MTB / City / Trekking
395 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
Igus LL kluzné pouzdro
průmyslové Enduro

platforma

hliník 6061-T6

hliník A380 (nášlapné z jedné strany a z druhé ploché)

tělo platformy
piny
ČR
SR

102 x 96 mm
10 kusů na každé straně (nastavitelné)
1 499 Kč
59,95 €

–
8 kusů na ploché straně (součástí těla)
2 099 Kč
79,95 €

MTB / City / Trekking
331 g (pár)
kovaná Cr-Mo ocel
Igus LL kluzné pouzdro
průmyslové Enduro
jednodílné kompozitové (nášlapné z jedné strany
a z druhé ploché)
–
8 kusů na ploché straně (součástí těla)
1 499 Kč
59,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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highline
Nejspolehlivější teleskopická sedlovka na trhu! Sedlovka Crankbrothers nyní představuje
nejlepší a nejspolehlivější teleskopickou sedlovku: prémiové těsnění Trelleborg, kluzná pouzdra a vodící bloky Igus LL, lanka a bowden Jagwire a hlavně uzavřená hydraulická patrona.
Samozřejmostí u Crankbrothers je ta nejergonomičtější a nejnastavitelnější páčka na řídítka,
kterou si jednoduše nastavíte tam, kde ji chcete mít. Testováno a prověřeno Cédricem Graciou a bikery po celém světě. Nově je sedlovka dostupná i ve variantách 150 a 170 mm zdvihu
s kratší celkovou délkou. Sedlovku tak lze použít i pro menší velikosti rámů!
VLASTNOSTI vnitřní vedení lanka • snadná instalace do rámu díky odpojitelnému ovládání •
s nadná instalace sedla díky 2šroubovému rychloupínacímu mechanismu • Jagwire Elite
lanko a bowden • Igus LL kluzná pouzdra • Trelleborg těsnění • univerzální montáž ovládací
páčky na řídítka: nahoru/dolů/vpravo/vlevo
materiál hliník 7075-T6
průměr 30,9 a 31,6 mm
zdvih 125 mm, 150 mm, 160 mm a 170 mm
délka 370 mm (125 mm) / 425 mm (150 mm) / 465 mm (160 mm) / 465 mm (170 mm)
váha od 550 g (125 mm, 30,9 mm) do 625 g (170 mm, 31,6 mm)

ČR 8 999 Kč
SR 349,95 €

Sapphire Floor Pump

Sterling Floor Pump

Kvalitní a přitom dostupná dílenská pumpa od Crankbrothers.
Masivní ocelové tělo, široká ocelová základna pro větší stabilitu
během foukání, přehledný displej, koncovka pro oba typy ventilků.
Součástí je i jehla pro nafukování balonů!

Inovativní a spolehlivá dílenská pumpa s přepínačem tlak/objem
ovládaným nohou. Hliníkové tělo, široká hliníková základna, kompatibilní s oběma typy ventilků, součástí je i jehla pro nafukování
balonů!

TLAK 160 psi / 11 bar

TLAK 160 psi / 11 bar

ČR 999 Kč

ČR 1 599 Kč

SR 39,95 €

SR 59,95 €

Silver

gem s

co2 hustilka

Lehká spolehlivá minipumpa
s přepínáním objem/tlak.

CO 2 hustilka s izolovanou rukojetí,
2 x 16 g bombičky.

váha 131 g
délka 176 mm
materiál hliník 6061-T6
TLAK 100+ psi / 7+ bar

váha 45 g

ČR 499 Kč (včetně 2 bombiček)

rukojeť

SR 18,95 € (vrátane 2 bombičiek)

ČR 499 Kč
SR 18,95 €

Green

Red

Black

Silver

bombička

pumpy

crankbrothers
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Klic HV Gauge co2

Klic HV Gauge

Klic HV

Luxusní minipumpička se skládací rukojetí,
skrytou hadičkou uvnitř těla a patentovanou magnetickou hlavicí je připravena
na oba typy ventilů. Vybavena je dále manometrem a adaptérem na CO 2 . Součástí balení
je držák na rám.

Luxusní minipumpička se skládací rukojetí, skrytou hadičkou uvnitř těla a patentovanou magnetickou hlavicí je připravena na oba typy ventilů. Vybavena
je dále manometrem. Součástí balení je
držák na rám.

Luxusní minipumpička se skládací rukojetí, skrytou hadičkou uvnitř těla
a patentovanou magnetickou hlavicí je
připravena na oba typy ventilů. Součástí
balení je držák na rám.

váha 186 g
délka 260 mm
tlak 110 psi / 7,6 bar

váha 150 g
délka 260 mm
tlak 110 psi / 7,6 bar

ČR 1 299 Kč

ČR 1 099 Kč

SR 49,95 €

SR 42,95 €

váha 124 g
délka 220 mm
tlak 110 psi / 7,6 bar

ČR 899 Kč
SR 34,95 €

Black

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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zapletená kola
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cobalt 3 29"
Elitní zapletená kola pro XC a maratony. Standardní verze nábojů nebo boost. Unikátní design zapletených kol, který snižuje rotační hmotnost a zároveň navyšuje celkovou tuhost výpletu pro dokonalou akceleraci.
rozměr 29"
váha 1 735 g
ráfky hliník 6061-T6, vnitřní šířka 23 mm, tubeless ready
(není potřeba páska)
ořech hliník, západka 21 zubů
koncovky přední 15 x 100 mm, zadní 12 x 142 mm
(boost 15 x 110 mm, 12 x 148 mm)
dráty ocelové, 24 kusů, zeslabované 2,0 / 1,8 / 2,0 mm

ČR 17 999 Kč
SR 699,95 €

Black/White

cobalt 2 27.5" a 29"
Zapletená kola pro XC a maratony. 29" kola dostupná ve standardní verzi
nábojů nebo boost, 27,5" pouze boost. Unikátní design zapletených kol,
který snižuje rotační hmotnost a zároveň navyšuje celkovou tuhost výpletu pro dokonalou akceleraci.
rozměr 27.5" a 29"
váha 1 710 g (27.5") a 1 790 g (29")
ráfky hliník 6061-T6, vnitřní šířka 23 mm, tubeless ready
(není potřeba páska)
ořech ocel, 3 západky, 21 zubů
koncovky přední 15 x 100 mm, zadní 12 x 142 mm
(boost 15 x 110 mm, 12 x 148 mm)
dráty ocelové, 24 kusů, zeslabované 2,0 / 1,8 / 2,0 mm

ČR 13 999 Kč
SR 549,95 €

Grey/Black

zapletená kola
progresscycle.cz

lithium 27.5+
Odolná zapletená kola určená pro elektrokola nebo all mountain ježdění
v rozměru 27.5+ Boost s příznivou hmotností 2 085 g. Unikátní design zapletených kol, který snižuje rotační hmotnost a zároveň navyšuje celkovou tuhost výpletu pro dokonalou akceleraci. Zesílený ocelový ořech pro
dlouhodobou zátěž 350 W, nezeslabované dráty a pevnější ráfek pro větší
odolnost celého setu.
rozměr 27.5+ Boost
váha 2 085 g
ráfky hliník 6061-T6, vnitřní šířka 35 mm, tubeless ready
(není potřeba páska)
ořech ocel, 3 západky, 21 zubů
koncovky přední boost 15 x 110 mm, zadní boost 12 x 148 mm
dráty ocelové, 2 mm, 24 kusů

ČR 13 999 Kč

Black

SR 549,95 €

iodine 2 27.5"
Zapletená kola pro enduro a trail. Standardní verze nábojů nebo boost.
Unikátní design zapletených kol, který snižuje rotační hmotnost a zároveň
navyšuje celkovou tuhost výpletu pro dokonalou akceleraci.
rozměr 27.5"
váha 1 830 g
ráfky hliník 6061-T6, vnitřní šířka 28 mm, tubeless ready
(není potřeba páska)
ořech ocel, 3 západky, 21 zubů
koncovky přední 15 x 100 mm, zadní 12 x 142 mm
(boost 15 x 110 mm, 12 x 148 mm)
dráty ocelové, 24 kusů

ČR 13 999 Kč
SR 549,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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f15 tool

f10+ tool

f10 tool

Kompaktní 15funkční nářadí uložené v luxusní magnetické krabičce, která zároveň může posloužit jako držadlo, když se do něčeho potřebujete opřít s větší pákou.

Kompaktní 10funkční nářadí uložené v luxusní magnetické krabičce, která zároveň může posloužit jako držadlo, když se do něčeho potřebujete opřít s větší pákou.

Kompaktní 10funkční nářadí.

váha 164 g
nářadí vysokopevnostní ocel • nýtovač 8 / 9 / 10 / 11 /
1
 2 rychlostní řetězy • centrovací klíče #0, #1, #2
a #3 • inbusy 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm • šroubováky
křížový a plochý • Torx klíč T25 • otvírák na lahev

váha 116 g
nářadí vysokopevnostní ocel • inbusy 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 /
6 / 8 mm • šroubováky křížový a plochý • Torx klíč T25
• otvírák na lahev

váha 94 g
nářadí vysokopevnostní ocel • inbusy 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 /
6 / 8 mm • šroubováky křížový a plochý • Torx klíč T25

ČR 749 Kč
SR 27,95 €

ČR 899 Kč

ČR 1 099 Kč

SR 34,95 €

SR 42,95 €

multi-19 tool

multi-17 tool

Lehké 19funkční nářadí s pouzdrem z nerezové oceli.

Lehké 17funkční nářadí.

váha 175 g
délka 89 mm
materiál hliník 6061-T6
obal nerezová ocel a polymer, váha 40 g
nářadí vysokopevnostní ocel • nýtovač
8 / 9 / 10 / 11 rychlostní řetězy
• centrovací klíče #0, #1, #2 a #3• inbusy
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm • šroubováky
2x křížový a 1x plochý • Torx klíč T10
a T25 • stranové klíče 8 a 10 mm

Black/Red

Nickel

ČR 899 Kč
SR 34,95 €

váha 168 g
délka 89 mm
materiál hliník 6061-T6
nářadí vysokopevnostní ocel • nýtovač
8 / 9 / 10 / 11 rychlostní řetězy
• centrovací klíče #0, #1, #2 a #3 • inbusy
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm • šroubováky
křížový a plochý • Torx klíč T25
• stranové klíče 8 a 10 mm

Black/Red

ČR 749 Kč
SR 28,95 €
Nickel

multi-10 tool

multi-5 tool

Lehké 10funkční nářadí.

Lehké 5funkční nářadí.

váha 124 g
délka 89 mm
materiál hliník 6061-T6
obal nerezová ocel a polymer, váha 40 g
nářadí vysokopevnostní ocel • inbusy
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm • šroubováky
křížový a plochý • Torx klíč T25

váha 85 g
délka 89 mm
materiál hliník 6061-T6
obal nerezová ocel a polymer, váha 40 g
nářadí vysokopevnostní ocel • inbusy
3 / 4 / 5 / 6 mm • šroubovák křížový

ČR 359 Kč

ČR 499 Kč

SR 13,95 €

SR 18,95 €
Nickel

Nickel

crankbrothers

nářadí / doplňky
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y16 tool

y15 tool

y12 tool

Lehké 16funkční nářadí s CO 2 adaptérem a přihrádkou
na další drobnosti.

Lehké 15funkční nářadí s přihrádkou na další drobnosti.

Lehké 12funkční nářadí s přihrádkou na další drobnosti.

váha 224 g
nářadí sada záplat, nýtovač 8 / 9 / 10 rychlostní řetězy
• inbusy 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm • šroubováky
křížový a plochý • Torx klíče T10 a T25 • centrovací
klíče #0 a #1 • sada samolepících záplat

váha 166 g
nářadí inbusy 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm • šroubováky
k řížový a plochý • Torx klíče T10 a T25 • sada
samolepících záplat

váha 260 g
nářadí nýtovač 8 / 9 / 10 rychlostní řetězy • inbusy 2/
2
 ,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm • šroubováky křížový a plochý
• Torx klíče T10 a T25 • centrovací klíče #0 a #1

ČR 1 099 Kč

ČR 899 Kč

SR 42,95 €

SR 34,95 €

ČR 699 Kč
SR 25,95 €

Cobalt gripy

iodine gripy

Pěnové gripy s objímkami

Odolné gumové gripy s objímkami

váha 67 g
délka 130 g

váha 95 g
délka 130 g

ČR 599 Kč
SR 22,95 €

ČR 599 Kč
Red

Silver

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

SR 22,95 €
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Speedier Lever

Shoe Shields

Propracovaná montpáka, která usnadní sundávání i nandávání plášťů a zároveň ochrání vaše klouby na rukách.
Stačí jeden kus.

Ocelová podložka pod kufry Crankbrothers.
Ochrana vašich treter.
síla 0,8 mm
materiál nerezová ocel

ČR 159 Kč
SR 5,99 €

ČR 259 Kč
SR 9,95 €

GOLD

GOLD

Standard Release Cleats
Standard Release 0° Float Cleats

Easy Release Cleats
Easy Release 0° Float Cleats

Ultra odolné mosazné kufry pro všechny pedály Crankbrothers. 0° Float
Cleat jsou bez stranové vůle.

Kufry s menším úhlem vycvaknutí jsou vhodné po začátečníky, umožňují totiž dřívější vycvaknutí nohy z pedálu. Provedení se stranovou vůlí 6° nezatěžuje kolenní
klouby. Easy Release 0° Float Cleats jsou bez stranové vůle Ultra odolné mosazné
kufry pro všechny pedály Crankbrothers.

váha 15 g kus / 30 g pár
úhel vypnutí 15° (20°)
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L D G O L Dro s evůle
ro s6°
eG O Lro
D s e G O0°
ro
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Gold

SR 24,95 €
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Revoluční materiál Grafen.
Grafen je nový revoluční materiál obvykle v podobě super tenkého, téměř průsvitného archu čistého uhlíku. V této extrémní formě je tenký
přibližně jako jeden atom (0,000 000 001 m). Vittoria pro své produkty
používá Directa Plus Graphene s obchodní značkou G+, jehož tloušťka
se pohybuje od dvou do osmi atomů.
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Grafen

Grafen je nový revoluční materiál, obvykle ve formě super tenkého, téměř průsvitného archu čistého uhlíku. V této extrémní formě je tenký přibližně jako jeden atom (0,000 000 001 m). Vittoria
pro své produkty používá Directa Plus Graphene s obchodní značkou G+, jehož tloušťka se pohybuje od dvou do osmi atomů.

Hlavní přednosti Grafenu:

1 – Minimální množství pokryje olbřímí plochu. Materiál o hmotnosti 1 gram pokryje
až 2630 m2.
2 – Vysoká mechanická odolnost – zhruba 200x odolnější než ocel.
3 – Špičková tepelná vodivost – dvakrát vyšší než diamant.
4 – Nízká hustota – o 50 % nižší (lehčí) než dural.
5 – Velmi vysoká elasticita – 6x vyšší než u oceli.
6 – Výborná elektrická vodivost, pružnost, odolnost a velmi nízká hmotnost.

Použití surového Grafenu

Vittoria používá pouze nejvyšší třídu surového Grafenu, díky čemuž dosahuje
nejlepších možných vlastností svých grafenových produktů. Tento špičkový materiál
používaný firmou Vittoria, umožňuje naprosto zásadní vylepšení vlastností směsí
(v řádech stovek procent), které jsou použity pro výrobu plášťů, galusek, duší,
ale i zapletených karbonových kol. Firma Vittoria se také stala spolumajitelem
ve společnosti Directa Plus, jež Grafen vyrábí. Proto je nyní schopná spolupodílet se
na výzkumu, vývoji a výrobě tohoto revolučního materiálu.

kompromisem mezi čtyřmi výše zmíněnými základními požadavky. Díky Grafenu
jsme se mohli kompromisy přestat trápit a u všech klíčových parametrů bylo
dosaženo jejich maximálních možných hodnot.

Konkrétní
příklady vylepšených
vlastností
Corsa

Corsa Speed (Tubeless Ready) dosáhla při nezávislém měření o 40 % nižšího valivého
odporu oproti stejnému plášti bez Grafenu.
Podle nezávislého testování, které si Vittoria objednala v laboratořích Wheel Energy
Finland, je nová Corsa nejrychlejším pláštěm na světě. Testování prokázalo ušetření
32 vteřin na 50 km oproti druhému nejrychlejšímu testovanému plášti.*
Corsa má o 19 % menší valivý odpor oproti srovnatelnému plášti bez Grafenu. Mimo
to také nabízí špičkovou adhezi a odolnost. V kombinaci s velmi pružným bavlněným
kordem, posíleným aramidovými vlákny, se jedná o nejlepší univerzální závodní plášť
na světě.

Rubino

Rodiny Rubino a Zafiro plášťů byly díky Grafenu výrazně vylepšeny zejména
v odolnosti proti defektu, adhezi (i za mokra) a prodloužena byla také životnost
(najeté km).
Vittoria + Grafen = IT’S. Špičkové klíčové parametry, žádné kompromisy.
Díky použití Grafenu při výrobě zapletených karbonových kol, plášťů, galusek a duší
bylo možné vytvořit zcela nový produktový segment – Inteligent Tire System.
Vittoria pláště jsou nyní inteligentní (samozřejmě nikoli jako vy, ale třeba jako vám
možná známá inteligentní plastelína). Produkty tvořící tuto kategorii se vyznačují
proměnnými vlastnostmi v závislosti na rychlosti a směru jízdy. Pokud je směr jízdy
přímý a rychlost vyšší, běhoun je tvrdší a plášť má minimální valivý odpor. Jakmile ale
dojde ke změně směru, razantnější akceleraci nebo brzdění, směs měkne a díky tomu
nabízí výrazně lepší adhezi.

Žádný kompromis

Pro Vittorii je vždy hlavním cílem hledání optimální rovnováhy mezi perfektní
adhezí, přiměřeným komfortem, minimálním valivým odporem, a vysokou odolností.
Nyní vám představujeme nové pláště a galusky, jejichž finální vlastnosti nejsou

MTB

U všech MTB plášťů obsahujících Grafen výrazně vzrostla životnost (najeté km),
odolnost knobů a adheze (zejména za mokra).
Morsa, Mota a Martello jsou enduro/sjezdová gumy, která jsou díky příkladnému
gripu a výborné odolnosti připravené čelit i těm nejnáročnějším podmínkám.
Mezcal je špičková závodní a rychlá MTB guma s velmi nízkým valivým odporem, ale
také zároveň velmi dobrým gripem i při brzdění, nebo v ostrých zatáčkách.

Pláště pro elekrokola

I v této kategorii bylo díky Grafenu dosaženo výrazně lepších vlastností. Vylepšené
byly primárně ty, které jsou pro provoz elektrokol klíčové – tedy celková odolnost,
nízký valivý odpor a zejména schopnost přenášet velký kroutící moment bez
poškození, nebo výrazného opotřebení pláště.

Testováno ve větrném tunelu při rychlosti 50 km/h: 10 wattů = 1 sekunda/1 minuta

Testováno v nezávislých laboratořích Wheel Energy, Finsko

technologie silnice
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Cotton Casing –
bavlněný kord
Kvalita a výborné vlastnosti plášťů a galusek Vittoria jsou výsledkem mnohaletých zkušeností, vývoje, testování a používání nejmodernějších výrobních technologií. Je holý
fakt, že ve zpracování a následném použití jemné bavlny, patří Vittoria k lídrům mezi
výrobci plášťů a galusek s bavlněným kordem. Výroba navíc probíhá (což není úplně
běžné) ve vlastních továrnách. Platí obecné pravidlo – čím jemnější je bavlněná tkanina, tím pružnější je hotový výrobek, a tím lépe také kopíruje terén. Čím vyšší TPI, tím je
kord (tkanina) jemnější a tkanina hustší. Vittoria používá tu nejkvalitnější dostupnou
bavlněnou přízi, která je utkaná až do hodnoty 320 TPI. Výrobky z této top tkaniny jsou
prověřeny miliony kilometrů naježděných na nejznámějších Pro Series závodech světa,
borci z titulních stran časopisů (případně z plakátů ve vašich obývácích).

Konstrukce
Vittoria galusky – maximální rychlost a grip

Běhoun je ručně nalepen na kord galusky. Jedná se o drahý a náročný proces, který je
vyhrazen pouze pro ty nejvyšší modely galusek na trhu. Kruhový profil nabízí oproti
klasickému plášti několik výhod – zejména předvídatelnější chování v zatáčkách
a špičkové tlumení vibrací. Díky nalepení kordu k ráfku se přejezdy nerovností lépe
rozkládají do celé konstrukce galusky, snižuje se riziko defektu a zároveň nedochází
k poklesu rychlosti.

vittoria galusky

1 – Odolný běhoun s minimálním valivým odporem.
2 – V ittoria optimalizované směsi (až 4C) spolu
s G+ Isotech technologií pro nejlepší možný
poměr mezi rychlostí a adhezí.
3 – Breaker. Ochranná vrstva proti defektu.
4 – A ž 320 TPI Corespun kord.
5 – L atexová vnitřní duše.
6 – Ruční šití i proces laminace.

Tubeless Ready

Open galusky (pláště) nesoucí označení TLR,
jsou vyráběny stejným způsobem jako standardní silniční pláště, liší se pouze přidáním
odolnější a silnější vrstvy pod běhoun a na bocích. Pro dosažení maximálního bezpečí a spolehlivosti je konstrukce pláště navržena, vyrobena a testována až na tlak 18 atmosfér. Navíc
všechny TLR pláště lze používat jak s duší, tak
bez ní – ideálně v kombinaci s originálním Vittoria latexovým mlékem.

Jednotlivé kordy Vittoria plášťů a galusek se s ohledem na způsob použití liší dle
hodnoty TPI a obsahu dalších příměsí.
Corespun T 320 TPI představuje nejjemnější dostupné vlákno, jež exkluzivně
používá pouze Vittoria. Tato speciální 320 TPI tkanina tvoří nejlehčí, nejpružnější
a nejrychlejší kord galusek na světě. Díky velmi vysokým hustícím tlakům je
používána zejména na dráhu a časovku.
Corespun K 320 TPI je bavlněná 320 TPI tkanina s přidanými vlákny Kevlaru. Toto
vlákno je použito pro výrobu kordu u řady Pavé. Tedy tam, kde maximální odolnost je
jedním ze základních požadavků.
Corespun 320 TPI je špičkový 320 TPI kord pláště (galusky) bez přidaného Kevlaru,
pro jedinečný zážitek z jízdy na tom nejlepším.
Corespun 290 TPI Evolution je bavlněná tkanina s přidanými polyesterovými
vlákny, tvořící pružný a odolný kord, který snese vysoké hustící tlaky. Díky tomu plášť
(galuska) poskytuje výborné jízdní vlastnosti a komfort.
Cotton 220 TPI (bavlna) je ideální materiál používaný pro výrobu nejkvalitnějších
závodních galusek. Vittoria používá nejjemnější přírodní bavlněná vlákna nejvyšší
jakosti, ze které jsou vyráběny 220 TPI galusky.

Nylon Casing – nylonový kord

Nylon je odolné a pevné vlákno, tradičně používané výrobci pneumatik. Může být
i velmi lehké, ale není tak poddajné a pružné jako vlákna na bavlněné bázi. Vittoria
nyní přichází s novým revolučním vláknem Nylon Plus, které se vlastnostmi bavlně
téměř rovná. Nylon Plus 220 TPI a 150 TPI tkanina tak nastavuje nové standardy
ostatním. Nejen, že snižuje o 10 % hmotnost, ale zároveň se přibližuje svými
vlastnostmi tomu nejlepšímu vyrobenému z bavlny. Vittoria má ve své nabídce
také výrobky s nylonovým kordem pláště o hodnotách 120, 60 nebo 26 TPI. Každá
z těchto hodnot reprezentuje rodinu plášťů, nabízejících vyvážený mix jízdních
vlastností, odolnosti a komfortu, s důrazem na přijatelnou cenu.

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

směsi

G+ Isotech je unikátní a revoluční Vittoria grafenová směs, která
byla vyvinuta partnerem značky Vittoria společností Directa Plus.
Kompromis je zásluhou této směsi zakázaný přívlastek. Zejména díky
tomuto novému materiálu je dosaženo výborné odolnosti, stabilitě,
gripu a minimálnímu valivému odporu.

Isogrip – špičková závodní směs, nastavující laťku ostatním. Každoroční vylepšování
jí udržuje na špici závodního pelotonu.
Kevlar SiO2 směs určená silničním výkonnostním cyklistům s vysokým obsahem
siliky (SiO2) a přísadou kevlarových částic. Přináší výborný grip (bez ohledu
na povětrnostní podmínky), nízký valivý odpor a velmi dlouhou životnost.
Kevlar 3D je směs vytvořená podle originálního Vittoria receptu s příměsí Kevlaru.
Použita je na všech 220 TPI bavlněných galuskách.
Endura je směs určená zejména pro trénink nebo rekreační cyklistiku. Hlavní
předností je schopnost olbřímích nájezdů kilometrů bez viditelných známek
opotřebení. To vše za velmi příznivé ceny. Daní za maximální životnost, je v porovnání
s top plášti, horší adheze za mokra a vyšší hmotnost.
4 Compounds (4C) je exkluzivní technologie vyvinutá firmou
Vittoria, díky které je dosaženo excelentních jízdních vlastností
a odolnosti. Vittoria 4C je výrobní proces, při kterém jsou v jednom
běhounu pláště (galusky) použity čtyři různé směsi. Díky tomu je
možné výrazně ovlivnit jízdní vlastnosti, odolnost, valivý odpor,
a grip. Jiná směs je použita ve středu běhounu, pod ním, na jeho bocích a v místě
navazujícím na patku. Spolu s G+ Isotech nabízí tato výrobní technologie nejlepší
možný výsledný produkt.
3 Compounds (3C) je výrobní proces, při kterém jsou v jednom
běhounu pláště použity tři různé směsi. Odlišné vlastnosti každé
směsi, které obsahují také G+ Isotech, umožnily vývoj špičkových
plášťů za přijatelnou cenu.
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Corsa
Zkušenosti nabyté mnoha milióny závodních kilometrů, přetavené do nejvyšší řady plášťů a galusek Vittoria. Díky revoluční G+ Isotech směsi
a špičkové Corespun kostře závodního pláště (galusky) bylo dosaženo zatím nepřekonaných parametrů.

Corsa Speed
Tubeless Corespun kord. Tento plášť lze použít s duší
i bez ní. Jedná se o nejrychlejší silniční plášť světa. Toto
hrdé tvrzení si můžeme dovolit díky měření v nezávislé
laboratoři. Současně je tento plášť také nejlehčím TLR
pláštěm na trhu.

rozměr
23-622
23-623
25-622
25-623

typ
TLR G+
TLR G+
TLR G+
TLR G+

barvy
Anthracite / Black
Full Black
Anthracite / Black
Full Black

• nejrychlejší plášť světa
• Tubeless Ready
• nejlehčí Tubeless Ready plášť

hmotnost
225 g
225 g
240 g
240 g

cena Kč / €
1 699 / 64,95
1 699 / 64,95
1 699 / 64,95
1 699 / 64,95

CORSA SPEED
rychlost
komfort
nájezd kilometrů
hmotnost
grip
ochrana proti defektu

Corsa Speed
Super rychlá galuska určená pro rychlostní disciplíny.
Designovaná s ohledem na montáž (nejen) na širší
aero ráfky.
• nejrychlejší galuska světa
• ideální pro vysoké a širší aero ráfky
• super nízký valivý odpor

rozměr
23-28"
23-28"
23-28"
25-28"
25-28"
25-28"

typ
galuska G+
galuska G+
galuska G+
galuska G+
galuska G+
galuska G+

barvy
Para / Black / Black
Anthracite / Black
Full Black
Para / Black / Black
Anthracite / Black
Full Black

hmotnost
200 g
200 g
200 g
205 g
205 g
205 g

cena Kč / €
2 399 / 89,95
2 399 / 89,95
2 399 / 89,95
2 399 / 89,95
2 399 / 89,95
2 399 / 89,95

CORSA SPEED
rychlost
komfort
nájezd kilometrů
hmotnost
grip
ochrana proti defektu

Corsa
Nejznámější a nejpoužívanější závodní galuska s bavlněným kordem na světě. Rychlá, pružná, spolehlivá
a prověřena milióny závodních kilometrů.
• nejlepší galuska světa
• 4 směsi pro maximální rychlost, grip, odolnost
a ochranu proti defektu
• Kevlarem zesílený kord Corespun K pro lepší ochranu
bočnic
• pro sezonu 2019 ještě odolnější bočnice u TLR verze,
která je nyní dostupná i v 28mm šíři

rozměr
23-28"
25-28"
28-28"
23-28"
25-28"
28-28"
23-28"
25-28"
28-28"

typ
galuska G+
galuska G+
galuska G+
galuska G+
galuska G+
galuska G+
galuska G+
galuska G+
galuska G+

barvy
Para / Black / Black
Para / Black / Black
Para / Black / Black
Anthracite / Black
Anthracite / Black
Anthracite / Black
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
275 g
290 g
360 g
275 g
290 g
360 g
275 g
290 g
360 g

cena Kč / €
2 199 / 84,95
2 199 / 84,95
2 199 / 84,95
2 199 / 84,95
2 199 / 84,95
2 199 / 84,95
2 199 / 84,95
2 199 / 84,95
2 199 / 84,95

CORSA
rychlost
komfort
nájezd kilometrů
hmotnost
grip
ochrana proti defektu
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Corsa
Ráfková verze Corsa galusky.
• nejlepší silniční plášť světa
• 4 směsi pro maximální rychlost, grip, odolnost
a ochranu proti defektu
• Kevlarem zesílený kord Corespun K pro lepší
ochranu bočnic
• pro sezonu 2019 ještě odolnější bočnice u TLR verze,
která je nyní dostupná i v 30mm šíři

rozměr
23-622
25-622
28-622
23-622
25-622
28-622
23-622
25-622
28-622
25-622
28-622

typ
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
TLR G+
TLR G+

barvy
Para / Black / Black
Para / Black / Black
Para / Black / Black
Anthracite / Black
Anthracite / Black
Anthracite / Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
225 g
245 g
270 g
225 g
245 g
270 g
225 g
245 g
270 g
290 g
305 g

cena Kč / €
1 399 / 51,95
1 399 / 51,95
1 399 / 51,95
1 399 / 51,95
1 399 / 51,95
1 399 / 51,95
1 399 / 51,95
1 399 / 51,95
1 399 / 51,95
1 699 / 64,95
1 699 / 64,95

CORSA
rychlost
komfort
nájezd kilometrů
hmotnost
grip
ochrana proti defektu

Corsa control
Nejznámější a nejpoužívanější závodní galuska s bavlněným kordem na světě nyní přichází i ve verzi, která
je připravena se více než důstojně postavit dlažebním
kostkám, rozbitým silnicím a kluzkým povrchům.
Oproti klasické Corse přidává díky vzorku na bocích
běhounu vyšší adhezi za mokra a v zatáčkách, ale také
vyšší odolnost.

rozměr
25-28"
25-28"
28-28"
28-28"
30-28"
30-28"

typ
galuska G+
galuska G+
galuska G+
galuska G+
galuska G+
galuska G+

barvy
Para / Black / Black
Full Black
Para / Black / Black
Full Black
Para / Black / Black
Full Black

hmotnost
295 g
295 g
350 g
350 g
370 g
370 g

cena Kč / €
2 199 / 84,95
2 199 / 84,95
2 199 / 84,95
2 199 / 84,95
2 199 / 84,95
2 199 / 84,95

• 4 směsi pro maximální rychlost, grip, odolnost
a ochranu proti defektu
• Kevlarem zesílený kord Corespun K pro lepší ochranu
bočnic

CORSA CONTROL
rychlost
komfort
nájezd kilometrů
hmotnost
grip
ochrana proti defektu

Corsa control
Plášťová verze galusky Corsa Control je připravena se
více než důstojně postavit dlažebním kostkám, rozbitým silnicím a kluzkým povrchům.
Oproti klasické Corse přidává díky vzorku na bocích
běhounu vyšší adhezi za mokra a v zatáčkách, ale také
vyšší odolnost.
• 4 směsi pro maximální rychlost, grip, odolnost
a ochranu proti defektu
• Kevlarem zesílený kord Corespun K pro lepší ochranu
bočnic
• pro sezonu 2019 ještě odolnější bočnice u TLR verze,
která je nyní dostupná i v 30mm šíři

rozměr
25-622
25-622
28-622
28-622
30-622
25-622
28-622
30-622

typ
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
TLR G+
TLR G+
TLR G+

barvy
Para / Black / Black
Full Black
Para / Black / Black
Full Black
Para / Black / Black
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
265 g
265 g
280 g
280 g
295 g
300 g
315 g
320 g

cena Kč / €
1 399 / 51,95
1 399 / 51,95
1 399 / 51,95
1 399 / 51,95
1 399 / 51,95
1 699 / 64,95
1 699 / 64,95
1 699 / 64,95

CORSA CONTROL
rychlost
komfort
nájezd kilometrů
hmotnost
grip
ochrana proti defektu

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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rubino
Rubino Pro
Galuska vycházející z populární řady Rubino. Ideální jak
na trénink, tak i k závodnímu použití. Velmi nízký valivý
odpor bez ohledu na kvalitu povrchu a rozumná cena.

rozměr
23-28"
25-28"

typ
galuska G+
galuska G+

barvy
Anthracite / Black
Anthracite / Black

• nejrychlejší all-round plášť – nyní i v galuskové verzi
• 3 směsi v jednom běhounu pro maximální rychlost,
adhezi a pružnost (komfort)
• r uční výroba, Graphene, perfektní poměr ceny
a výkonu

hmotnost
285 g
295 g

cena Kč / €
1 599 / 59,95
1 599 / 59,95

RUBINO PRO
rychlost
komfort
nájezd kilometrů
hmotnost
grip
ochrana proti defektu

Rubino Pro Speed
Nejrychlejší plášť z rodiny Rubino nabízí velmi nízký valivý odpor bez ohledu na kvalitu povrchu. To ho
předurčuje ke sportovnímu až závodnímu použití.

rozměr
23-622
25-622

typ
skládací G+
skládací G+

barvy
Full Black
Full Black

hmotnost
190 g
205 g

cena Kč / €
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95

• nejrychlejší all-round plášť
• 3 směsi v jednom běhounu pro maximální rychlost,
adhezi a pružnost (komfort)

RUBINO PRO SPEED
rychlost
komfort
nájezd kilometrů
hmotnost
grip
ochrana proti defektu

Rubino Pro
Velmi oblíbený, univerzální a také nejprodávanější
silniční plášt Vittoria. Perfektní vyváženost veškerých podstatných parametrů z něj dělá ideální tréninkový plášť, který ale stejně dobře poslouží i při
závodním nasazení.
• nejlepší all-round plášť
• 3 směsi v jednom běhounu pro maximální rychlost,
adhezi a pružnost (komfort)
• velmi dobrá odolnost proti defektu
• kvalitní tlumení nerovností díky vyššímu běhounu
• pro sezonu 2019 přichází také ve verzi TLR a to až do
šíře 30mm

rozměr
23-571
23-622
25-622
28-622
23-622
23-622
23-622
23-622
25-622
25-622
25-622
25-622
25-622
28-622
30-622

typ
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
TLR G+
TLR G+
TLR G+

barvy
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Black / Red / Black
Black / Blue / Black
Black / White / Black
Black / Yellow / Black
Black / Red / Black
Black / Blue / Black
Black / White / Black
Black / Yellow / Black
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
200 g
225 g
235 g
270 g
225 g
235 g
225 g
225 g
235 g
235 g
235 g
235 g
270 g
285 g
305 g

cena Kč / €
899 / 34,95
899 / 34,95
899 / 34,95
899 / 34,95
899 / 34,95
899 / 34,95
899 / 34,95
899 / 34,95
899 / 34,95
899 / 34,95
899 / 34,95
899 / 34,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95

RUBINO PRO
rychlost
komfort
nájezd kilometrů
hmotnost
grip
ochrana proti defektu
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Rubino Pro Control
Plášť z řady Rubino, který pokryje potřeby těch, které
nějaká ta díra v asfaltu, pár chybějících dlažek, či náhlý
přechod silnice v polňačku rozhodně nedonutí hýbat
brvou. Zachovává si to nejlepší z vlastností, díky kterým je řada Rubino tak oblíbená, navíc přidává extra
odolnost.

rozměr
23-622
25-622
28-622

typ
skládací G+
skládací G+
skládací G+

barvy
Full Black
Full Black
Full Black

• nejodolnější plášť pro all-road použití
• 3 směsi v jednom běhounu pro maximální rychlost,
adhezi a pružnost (komfort)
• jedna vrstva v kordu pláště navíc pro lepší ochranu
před defekty

hmotnost
290 g
305 g
340 g

cena Kč / €
899 / 34,95
899 / 34,95
899 / 34,95

RUBINO PRO CONTROL
rychlost
komfort
nájezd kilometrů
hmotnost
grip
ochrana proti defektu

Rubino Pro Endurance
Tento plášť z řadě Rubino je inspirován automobilovým průmyslem. Jedná se o „zimní gumu“ pro silniční
kola. Je nejen velmi odolná, schopná najet velké porce
kilometrů bez výraznějšího opotřebení, ale poskytuje
i kvalitní adhezi, kterou neztrácí ani při teplotách klesajících pod bod mrazu.

rozměr
23-622
25-622
28-623

typ
skládací G+
skládací G+
skládací G+

• speciální ochrana proti defektu nejen pod běhounem,
ale také na bocích
• maximální grip bez ohledu na podmínky, zejména
za deště a v mrazu
• velmi odolný běhoun zaručující vysoký nájezd
kilometrů

barvy
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
365 g
390 g
440 g

cena Kč / €
899 / 34,95
899 / 34,95
899 / 34,95

RUBINO PRO ENDURANCE
rychlost
komfort
nájezd kilometrů
hmotnost
grip
ochrana proti defektu

Rubino
Drátová verze oblíbeného pláště Rubino Pro.

rozměr
23-622
25-622
28-622
23-622
23-622
23-622

typ
drát G+
drát G+
drát G+
drát G+
drát G+
drát G+

barvy
Full Black
Full Black
Full Black
Black / Red / Black
Black / Blue / Black
Black / Yellow / Black

hmotnost
320 g
345 g
365 g
320 g
320 g
320 g

cena Kč / €
549 / 19,95
549 / 19,95
549 / 19,95
549 / 19,95
549 / 19,95
549 / 19,95

RUBINO
rychlost
komfort
nájezd kilometrů
hmotnost
grip
ochrana proti defektu

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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zaffiro
Zaffiro Pro G+
Tréninková ikona. Díky vylepšení směsí G+ Isotech nabízí ještě vyšší odolnost, adhezi a životnost.
• Speciální ochrana proti defektu nejen pod běhounem,
ale také na bocích
• Velmi odolný 60 TPI nylonový kord
• V ysoký nájezd kilometrů
• V ýborný poměr kvality a ceny

rozměr
23-622
25-622
28-622
30-622
32-622

typ
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+

barvy
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
250 g
335 g
310 g
320 g
380 g

cena Kč / €
599 / 22,95
599 / 22,95
599 / 22,95
599 / 22,95
599 / 22,95

ZAFFIRO PRO
rychlost
komfort
nájezd kilometrů
hmotnost
grip
ochrana proti defektu

Zaffiro Pro
Velmi odolný 60 TPI nylonový kord, slušná adheze, jisté
ovládání, velmi dlouhá životnost. Výborný poměr kvality a ceny.

rozměr
23-622
25-622
28-622
32-622
23-622
23-622
23-622
23-622

typ
skládací
skládací
skládací
skládací
skládací
skládací
skládací
skládací

barvy
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Black / Red / Red
Black / Blue / Blue
Black / White / White
Black / Yellow / Yellow

hmotnost
240 g
270 g
290 g
310 g
240 g
240 g
240 g
240 g

cena Kč / €
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95

ZAFFIRO PRO
rychlost
komfort
nájezd kilometrů
hmotnost
grip
ochrana proti defektu

Zaffiro
Drátová verze pláště Zaffiro Pro. Hustota vláken 26 TPI.

rozměr
23-622
25-622
28-622
32-622
23-622
23-622

typ
drát
drát
drát
drát
drát
drát

barvy
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Black / Red / Red
Black / Blue / Blue

hmotnost
370 g
380 g
400 g
450 g
370 g
370 g

cena Kč / €
299 / 10,95
299 / 10,95
299 / 10,95
299 / 10,95
299 / 10,95
299 / 10,95

ZAFFIRO
rychlost
komfort
nájezd kilometrů
hmotnost
grip
ochrana proti defektu

silnice
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Zaffiro Pro Tech
Nabízí extra zesílené bočnice pro snížení rizika defektu a speciální přilnavější směs použitou na běhounu
zajišťující extra grip a jistotu v zatáčkách i za mokra.
Ideální společník pro zimní sezónu. Ekonomický plášť
s vysokým nájezdem kilometrů.

rozměr
23-622

typ
skládací

barvy
Full Black

hmotnost
290 g

cena Kč / €
499 / 18,95

ZAFFIRO
rychlost
komfort
nájezd kilometrů
hmotnost
grip
ochrana proti defektu

Zaffiro Pro Home
Trainer

rozměr
23-622
26 x 1.1

typ
skládací
skládací

barvy
Full Red
Full Red

hmotnost
270 g
340 g

cena Kč / €
699 / 25,95
699 / 25,95

Speciální plášť na trenažér. Specifická směs a nylonový
26 TPI kord, pomáhá omezit hluk, a také lépe odvádí
teplo. To, že trénujete vedle fíkusu, pozná váš soused
teprve tehdy, až vaši fotku uvidí v novinách. V nabídce
rozměr na silnici i MTB.

ZAFFIRO PRO HOME TRAINER
rychlost
komfort
nájezd kilometrů
hmotnost
grip
ochrana proti defektu

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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gravel / cyclocross
Terreno Zero
TNT tubelles ready G+ plášť (nebo galuska). Super
rychlý vzorek určený pro suché tratě, kde každá ušetřená vteřina rozhoduje, zda být či nebýt na podiu. Centrální část běhounu vychází ze vzorku CORSA. Pokud hledáte plášť na opravdu rozbité silnice, případně dlažky, je
tento CX plášť se silničním feelingem zlatá volba.

rozměr
37-622
47-584
37-622
37-584

typ
TLR
TNT G+
TLR
TNT G+

• TNT tubeless ready se zvýšenou ochranou na bocích
• g alusková verze s kordem 320 TPI – volba
profesionálů
• minimální valivý odpor, perfektní adheze za sucha

barvy
Full black
Anthracite / Black / Black
Full black
Anthracite / Black / Black

hmotnost
490 g
550 g
450 g
560 g

cena Kč / €
899 / 34,95
999 / 38,95
899 / 34,95
999 / 38,95

TERRENO ZERO
pevný / suchý povrch
smíšený povrch
sypký povrch
bláto
mokro

Terreno Dry
TNT tubelles ready G+ plášť (nebo galuska) určený nejen pro suché tratě. Unikátní středová část vzorku je
inspirovaná kaprem – konkrétně jeho šupinami. Díky
tomu klade během jízdy extrémně nízký valivý odpor,
ale při změnách směru nebo brzdění, se šupiny zakousnou do podkladu a nabídnou tak více než slušnou oporu a jistotu, kterou podpoří i zvýšený vzorek na bocích.
• TNT tubeless ready se zvýšenou ochranou na bocích
• g alusková verze s kordem 320 TPI – volba
profesionálů
• maximální grip na suchém povrchu díky technologii
kapr
• díky agresivnějšímu vzorku na bocích si poradí i
v náročnějších podmínkách
• v nabídce i rozměr na Gravel a MTB pod názvem
Terreno (bez přívlastku „Dry“)

rozměr
31-28"
33-28"
31-622
33-622
40-622
29 x 2.1
29 x 2.1
29 x 2.25
29 x 2.25

typ
galuska G+
galuska G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+
TLR
TNT G+
TLR
TNT G+

barvy
Para / Black / Black
Para / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Transparent / Black /Black
Full Black
Transparent / Black /Black
Full Black

hmotnost
450 g
460 g
395 g
410 g
485 g
600 g
640 g
620 g
660 g

cena Kč / €
2 199 / 84,95
2 199 / 84,95
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
899 / 34,95
999 / 36,95
899 / 34,95
999 / 36,95

TERRENO DRY
pevný / suchý povrch
smíšený povrch
sypký povrch
bláto
mokro
pevný povrch / led

Terreno Mix
TNT tubelles ready G+ plášť (nebo galuska) který díky
rychlému středovému vzorku neztrácí rychlost a zároveň velmi dobře umí i v bahně, písku nebo na šotolině.
Ideální univerzální gravel/cyklokrosová guma, která
razantně oddálí okamžik, kdy váš obličej začne skenovat texturu povrchu právě projížděné cesty. A to vše,
i když podklad a podmínky se neustále mění.
• TNT tubeless ready se zvýšenou ochranou na bocích
• g alusková verze s kordem 320 TPI – volba
profesionálů
• maximálně univerzální vzorek

rozměr
31-28"
33-28"
31-622
33-622
40-622

typ
galuska G+
galuska G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+

barvy
Para / Black / Black
Para / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black

hmotnost
440 g
445 g
375 g
415 g
495 g

cena Kč / €
2 199 / 84,95
2 199 / 84,95
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95

TERRENO MIX
pevný / suchý povrch
smíšený povrch
sypký povrch
bláto
mokro
pevný povrch / led

vittoria
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Terreno Wet
TNT tubelles ready G+ plášť (nebo galuska) je ultimátní zbraň pro dny, kdy se směr deště vysmívá gravitaci
a močál je ta sušší část závodního okruhu. Vyvinutá
díky spolupráci s předními cyklokrosovými válečníky.

rozměr
31-28"
33-28"
31-622
33-622
40-622

typ
galuska G+
galuska G+
skládací G+
skládací G+
skládací G+

barvy
Para / Black / Black
Para / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black

hmotnost
440 g
445 g
385 g
415 g
495 g

cena Kč / €
2 199 / 84,95
2 199 / 84,95
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95

• TNT tubeless ready se zvýšenou ochranou na bocích
• g alusková verze s kordem 320 TPI – volba
profesionálů
• agresivní vzorek do bahna a mokra se stále velmi
slušným valivým odporem

TERRENO WET
pevný / suchý povrch
smíšený povrch
sypký povrch
bláto
mokro
pevný povrch / led

cross / trekking
Revolution Tech
Reflective
Plášť navržený s ohledem na co nejnižší valivý odpor,
slušný komfort a odolnost. Ideální do města, na cyklostezky, případně i na rozbitější polní cesty. Výborných
vlastností a odolnosti bylo dosaženo díky novému materiálu G+ Isotech.

rozměr
26 x 2.0
27.5 x 2.0
29 x 2.0
28-622
32-622
37-622
40-622

typ
drát G+
drát G+
drát G+
drát G+
drát G+
drát G+
drát G+

barvy
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black

• plášť splňuje normu ECE-R 75 a je tedy dostatečně
odolný i pro použití na elektrokolech
• speciální ochrana proti defektu
• maximální grip na suchém povrchu díky negativnímu
vzorku
• dostupný jak v trekových, tak MTB rozměrech
• reflexní boky

hmotnost
780 g
810 g
860 g
550 g
590 g
620 g
680 g

cena Kč / €
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95

REVOLUTION TECH
rychlost
nájezd kilometrů
hmotnost
ochrana proti defektu

Adventure Tech
Reflective
Velmi odolný plášť se speciální ochranou proti defektu nabízí výbornou adhezi na hladších površích. A to
za mokra i za sucha. Má také velmi nízký valivý odpor,
což u elektrokol pomáhá šetřit baterii.
• plášť splňuje normu ECE-R 75 a je tedy dostatečně
odolný i pro použití na elektrokolech
• dostupný jak v trekových, tak MTB rozměrech
• maximální grip na suchém povrchu díky negativnímu
vzorku
• speciální ochrana proti defektu
• reflexní boky

rozměr
26 x 1.75
32-622
37-622
40-622

typ
drát G+
drát G+
drát G+
drát G+

barvy
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
975 g
620 g
740 g
840 g

cena Kč / €
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95

ADVENTURE TECH
rychlost
nájezd kilometrů
hmotnost
ochrana proti defektu
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Randonneur Tech
Reflective
Nízký valivý odpor a maximální (dvojitá) ochrana proti
ostrým předmětům s sklu, dělají z tohoto pláště ideálního společníka do města, nebo na velmi náročnou
turistiku a cestování.

rozměr
20 x 2.0
26 x 1.5
28-622
32-622
37-622
42-622
29 x 2.0

typ
drát G+
drát G+
drát G+
drát G+
drát G+
drát G+
drát G+

barvy
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black

• plášť splňuje normu ECE-R 75 a je tedy dostatečně
odolný i pro použití na elektrokolech
• dostupný jak v trekových, tak MTB rozměrech
• speciální dvojitá ochrana proti defektu
• vysoký kilometrový nájezd
• reflexní boky
• maximální grip na suchém i vlhkém povrchu díky
negativnímu vzorku

hmotnost
530 g
720 g
490 g
540 g
650 g
785 g
965 g

cena Kč / €
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95

RANDONNEUR TECH
rychlost
nájezd kilometrů
hmotnost
ochrana proti defektu

Trail Tech Reflective
Odolný univerzální krosový plášť. Střední část vzorku zajišťuje snadné odvalování, agresivnější vzorek
po stranách poskytne více jistoty v zatáčkách, lehčím
terénu nebo za mokra.

rozměr
26 x 1.75
32-622
37-622
40-622

typ
drát G+
drát G+
drát G+
drát G+

barvy
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
995 g
640 g
835 g
885 g

cena Kč / €
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95

• plášť splňuje normu ECE-R 75 a je tedy dostatečně
odolný i pro použití na elektrokolech
• dostupný jak v trekových, tak MTB rozměrech
• speciální ochrana proti defektu
• reflexní boky

TRAIL TECH
rychlost
nájezd kilometrů
hmotnost
ochrana proti defektu

Adventure
Velmi odolný a rychlý plášť. Účinná ochrana proti
defektu, velmi vysoký nájezd kilometrů díky směsi
Microcarbon.

rozměr
32-622
37-622
40-622

typ
drát
drát
drát

barvy
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
550 g
630 g
740 g

cena Kč / €
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95

ADVENTURE TECH
rychlost
nájezd kilometrů
hmotnost
ochrana proti defektu
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Adventure trail
Krosový plášť s nízkým valivým odporem a agresivnějším vzorkem na stranách běhounu, pro jistější chování
v zatáčkách. Účinná ochrana proti defektu.

rozměr
40-622
37-622
40-622

typ
TNT
drát
drát

barvy
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
780 g
750 g
780 g

cena Kč / €
899 / 32,95
499 / 18,95
499 / 18,95

ADVENTURE TECH
rychlost
nájezd kilometrů
hmotnost
ochrana proti defektu

Randonneur
Randonneur Reflective
Drátová verze pláště Randonneur Pro. Hustota vláken
30 TPI. Nově pro rok 2019 i v provedení s reflexním bokem a za velmi přátelskou cenu.

rozměr
28-622
32-622
37-622
40-622
42-622

typ
drát
drát
drát
drát
drát

barvy
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
510 g
580 g
620 g
660 g
780 g

cena Kč / €
399 / 14,95
399 / 14,95
399 / 14,95
399 / 14,95
399 / 14,95

RANDONNEUR
rychlost
nájezd kilometrů
hmotnost
ochrana proti defektu

Randonneur Trail
Univerzální krosový plášť s účinnou ochranou proti defektu. Nízký valivý odpor.

rozměr
37-622
40-622

typ
drát
drát

barvy
Full Black
Full Black

hmotnost
760 g
790 g

cena Kč / €
699 / 25,95
699 / 25,95

ADVENTURE TECH
rychlost
nájezd kilometrů
hmotnost
ochrana proti defektu
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MTB technologie
Konstrukce Vittoria MTB plášťů je tvořena čtyřmi klíčovými prvky:
patkou, kordem, směsí a běhounem. Každý tento prvek je navržen
s ohledem na maximální výkon vzhledem ke způsobu užití. Jsou
používány jen ty nejkvalitnější materiály a každý hotový výrobek
prochází velmi náročným testovacím cyklem.

KoRD

Kord tvoří „tělo“ pláště. Může být buď v klasickém plášťovém provedení nebo uzavřený
(galuska). Kord je obvykle vyroben z Nylonu nebo bavlny. Další přidané materiály
pomáhají zvyšovat odolnost a pružnost celku. Hustota kordu se udává v TPI.

Materiály pro výrobu kordu
Corespun

Vittoria MTB Corespun kord je převzat z léty prověřených silničních top galusek.
Nabízí maximální komfort a pružnost bez ztráty odolnosti. Chování v zatáčkách je
více předvídatelné a tlumení nerovností výborné.

Nylon

Vittoria používá polyamidová vlákna pro výrobu kordu, který je navržen s ohledem
na maximální výkon a odolnost. Nylon je v „gumařském“ průmyslu nejběžnější
volbou, zejména díky svým vlastnostem během procesu vulkanizace. Vittoria používá
Nylonový materiál u drátových, skládacích a TNT plášťů.

Patka

Patka spojuje plášť s ráfkem. Je vyrobena buď z nylonových nebo kevlarových vláken
a v případě drátových verzí s ocelovým jádrem.

Tubeless Ready

• Tubeless Ready patka umožňuje použití pláště jak bez duše, tak i s ní.
• Má specifický tvar, který přesně zapadne do ráfku, a zaručuje tak těsnost celku.
• Tubeless Ready patka je vyrobena z Kevlaru.
• Vittoria označuje tento systém jako TR, TNT nebo TRB.

Kevlar®

• K výrobě patky je zvolen zejména kvůli flexibilitě a nízké hmotnosti
• Pláště vybavené kevlarovou patkou jsou skládací
• Touto patkou jsou vybaveny veškeré TNT a skládací pláště

Drátová patka

• Je používaná zejména s ohledem na přijatelnou cenu
• Díky ocelovému jádru je obutí na ráfek velmi snadné
• V yznačuje se také velkou odolností, což jí předurčuje pro výrobu plášťů pro gravity
disciplíny.

MTB galusky

Kord galusky kompletně obepíná vnitřní duši. Celek je poté přilepen k odpovídajícímu
galuskovému ráfku. Tvoří tak jeho nedílnou součást, z čehož pramení unikátní jízdní
vlastnosti. Vnitřní duše je latexová, která je elastičtější a odolnější než butylová. Díky
tomu je galuska oproti klasickému plášti rychlejší a komfortnější. Jediné negativum
latexu je jeho nižší schopnost udržet vzduch, proto je potřeba počítat s častějším
dohušťováním.
Běhoun galusky je ručně spojen pomocí laminace s kordem. Tento velmi náročný
výrobní proces je zvolen proto, aby se předešlo působení vysokých teplot, nezbytných
ve strojní výrobě. Profil galusky je kruhový (rádius kordu je neměnný). To poskytuje
mnoho výhod oproti klasickým plášťům. Jízdní vlastnosti jsou velmi předvídatelné,
ovladatelnost špičková, tlumení nerovností se lépe rozkládá do větší plochy, riziko
defektu „procvaknutím“ se výrazně snižuje.

tnt pláště

Vittoria TNT (Tube/No Tube) pláště jsou až o 100 g lehčí než
standardní skládací pláště s duší. Navíc mají výrazně zesílené
boky proti defektům. Obutím TNT pláštů na ráfky kompatibilní
s bezdušovými systémy, ať už za použití Pit Stop tmelu nebo latexového „mléka“,
získáte lepší kontrolu nad kolem při zatáčení, lepší adhezi, vyšší komfort i nižší riziko
defektu. To vše při nižším tlaku v plášti. TNT pláště mohou být samozřejmě použity
i s duší. V tomto případě celek tvoří skutečně odolné obutí (díky zesíleným bokům) při
zachování stále velmi rozumné hmotnosti.
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TNT + Pit Stop tmel vs. běžný Tubeless plášť

Skládací a drátové MTB pláště

• Lehčí až o 100 g (na jednom zapleteném kole)
• Odolnější boky proti defektu propíchnutím nebo proříznutím
• Lepší odvalování – nižší valivý odpor
• Lepší adheze díky možnosti použití nižších tlaků v plášti

Vittoria MTB pláště mají nízký valivý odpor,
jsou lehké a zároveň jsou velmi odolné proti
defektům způsobeným ať už klasickým
„píchnutím“ nebo proříznutím. Klíč k dosažení
těchto ideálních vlastností tkví jak v pečlivém
výběru, rozmístění a směrové orientaci
polyamidových vláken tvořících jednotlivé
vrstvy, tak v poloze, počtu a ve způsobu
spojování těchto vrstev tvořících finální kord
pláště. Kvalita jeho zpracování je tím hlavním,
co určuje zásadní vlastnosti pláště – rychlost,
adhezi, spolehlivost a odolnost.

TNT + Pit Stop tmel vs. běžný Tubeless plášť s latexovým tmelem

• Nižší tlak v plášti
• Odolnější boky proti defektu propíchnutím nebo proříznutím
• Není třeba se obávat selhání usazení pláště v ráfku nebo defektu jeho boku, a tím
i ztráty tlaku
• Snadné usazení a nahuštění běžnou ruční pumpou

TLR (MTB)

Novinka pro sezonu 2019. Ekonomičtější
verze TNT plášťů. Na bocích pláště je použito
méně materiálu (technologie „skin wall“).
Jedná se tedy o odlehčenou verzi TNT modelů
za nižší cenu při, jen o něco málo menší,
odolnosti bočnic.
∙1
 20 TPI Tubeless-Ready konstrukce kordu,
1C Graphen směs
∙ T ransparentní (sexy hnědá) barva
odlehčených boků
∙N
 ižší hmotnost než TNT
∙N
 ižší valivý odpor a vyšší komfort díky
pružnějšímu boku

XC Casing (Cross Country)

TNT XC kord je nejlehčí verzí ze všech TNT
kordů ve Vittoria MTB segmentu. Tvoří velmi
lehký a odolný XC plášť se spolehlivou patkou
a navrch přidává velmi slušnou ochranu boků.

Varianty s drátovou patkou pak za nižší cenu
nabízí identicky výborné vlastnosti skládacích plášťů (pouze s mírným hmotnostním
nárůstem).

Směsi

Vittoria patří k absolutní špice ve výzkumu a výrobě směsí pro výrobu plášťů.
Široké spektrum směsí, které má v nabídce dokáže pokrýt potřeby všech jezdců
a do jakýchkoliv podmínek. Dokonalé znalosti vlastností a způsobu použití
jednotlivých směsí, umožňují výrobu plášťů se špičkovou adhezí (gripem), bez
negativních dopadů na rychlost a jízdní komfort. Rok 2016 je přelomovým rokem
ve vývoji a výrobě, protože představuje dvě nové unikátní technologie, které jsou
dostupné exklusivně pouze od značky Vittoria.

G+ Isotech směs

Náročnými testy prověřený materiál Grafen byl použit pro vylepšení
některých doposud používaných směsí.

Proč Grafen?
AM Casing (All Mountain)

TNT AM kord. Spolehlivý a odolný kord stejný
jako u XC plášťů. Pro vyšší ochranu proti
snake-bite defektům (procvaknutím o ráfek)
je zde navíc přidaná speciální APF (antipinch-flat) ochranná vrstva.

2ply Casing (2 Fold Casing)

Nová konstrukce pláště, která je určená zejména pro gravity disciplíny, vyniká maximální odolností. Toho je docíleno zdvojením
standardního kordu po celém obvodu pláště. Na bocích jsou proto vrstvy celkem čtyři
(oproti obvyklým dvěma), a v oblasti běhounu dokonce vrstev šest. Celek je pak doplněn
také APF ochranou proti průrazu v oblasti
patek. Tyto pláště jsou dostupné v TLR provedení, 120 TPI, 4C Graphen, a v rozměru
až 2.8". Gumy s touto specifikací jsou také více
než vhodné pro použití na elektrokolech, kde
je jejich víc než odolná konstrukce připravena
čelit i tomu nejbrutálnějšímu zacházení.

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

Tento revoluční materiál zásadně mění obvyklý vývoj a výrobu plášťů a s tím i jejich
vlastnosti. Grafen je neodolnější (nejpevnější) materiál, který byl kdy vyvinut. Je
zhruba 200 až 300x pevnější než ocel a to při perfektním poměru k hmotnosti.
Laboratorní testování prokázalo, že přidáním Grafenu do směsi pro výrobu
plášťů se podařilo dosáhnout vylepšení následujících parametrů:
• snížení valivého odporu = navýšení rychlosti
• zvýšení adheze zejména za mokra
• r edukce hmotnosti – není potřeba tolik materiálu při zachování stejných jízdních
vlastností a odolnosti
• prodloužení intervalu výměny pláště – nižší opotřebení

4c technologie

Během výrobního procesu 4 Compounds (4C) se pro výrobu
pláště použijí čtyři různé směsi. To umožňuje velmi přesně vyladit
charakteristiku a vlastnosti výsledného produktu podle způsobu
použití. Jiná směs je na bocích pláště, na jeho běhounu (uprostřed),
po jeho stranách, případně pod ním. Díky tomu je nejen dosaženo
perfektního gripu tam kde je ho třeba, odolnějších knobů, nižšího valivého odporu,
ale i navýšení komfortu.
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Mezcal
Velmi rychlý univerzální XC/trail plášť. Střední část
vzorku tvoří na sebe téměř navazující knoby pro maximální rychlost. Jistotu v zatáčkách dodávají dostatečně ostré a vysoké knoby rozmístěné po stranách
běhounu. Výborných vlastností a odolnosti bylo dosaženo díky novému materiálu G+ Isotech a také použitím čtyřech různých směsí v jednom plášti – technologie 4C (u verze TNT).

MEZCAL
pevný / suchý povrch

• rychlá střední část vzorku pro nízký valivý odpor
• nízký profil s vysokou hustotou chytře rozmístěných
knobů
• mnoho výrazných hran schopných udržet přilnavost
i ve stoupání nebo při agresivním brzdění
• o dolné a ostré boční knoby zaručují předvídatelné
chování v zatáčkách
• pro rok 2019 v nabídce nově také provedení TLR
s odlehčenou bočnicí v transparentní (para) barvě

smíšený povrch
sypký povrch
bláto

rozměr
26 x 2.1
27.5 x 2.1
29 x 2.1
27.5 x 2.25
27.5 x 2.35
27.5 x 2.6
29 x 2.25
29 x 2.35
29 x 2.6
29 x 2.1
29 x 2.25
27.5 x 2.1
29 x 2.1
27.5 x 2.25
29 x 2.25
26 x 2.1
27.5 x 2.1
27.5 x 2.25
27.5 x 2.6
29 x 2.1
29 x 2.6

typ
TNT G+
TNT G+
TNT G+
TNT G+
TNT G+
TNT G+
TNT G+
TNT G+
TNT G+
TLR G+
TLR G+
skládací
skládací
skládací
skládací
drát
drát
drát
drát
drát
drát

barvy
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Transparent / Black / Black
Transparent / Black / Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
560 g
630 g
640 g
640 g
710 g
795 g
700 g
740 g
845 g
680 g
690 g
620 g
610 g
630 g
690 g
755 g
770 g
820 g
1020 g
830 g
1095 g

cena Kč / €
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
999 / 34,95
999 / 34,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95

rozměr
26 x 2.1
27.5 x 2.1
29 x 2.1
26 x 2.25
27.5 x 2.25
27.5 x 2.35
29 x 2.25
29 x 2.35
29 x 2.25
26 x 2.1
27.5 x 2.1
29 x 2.1
26 x 2.25
27.5 x 2.25
29 x 2.25
27.5 x 2.1
29 x 2.1
27.5 x 2.25
29 x 2.25

typ
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TLR G+
skládací
skládací
skládací
skládací
skládací
skládací
drát
drát
drát
drát

barvy
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Transparent / Black / Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
550 g
590 g
640 g
650 g
610 g
680 g
720 g
720 g
700 g
525 g
560 g
600 g
600 g
570 g
600 g
770 g
810 g
780 g
900 g

cena Kč / €
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95

rozměr
26 x 2.0
29 x 2.0
26 x 2.2
27.5 x 2.2
29 x 2.2
29 x 2.0
27.5 x 2.2
29 x 2.2
26 x 2.0
26 x 2.2
27.5 x 2.2
29 x 2.2

typ
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
skládací
skládací
skládací
drát
drát
drát
drát

barvy
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
610 g
630 g
670 g
650 g
720 g
615 g
610 g
690 g
705 g
795 g
790 g
870 g

cena Kč / €
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95

mokro
pevný povrch / led

Peyote
Nízká hmotnost, nízký profil, velmi dobrý grip. Stejně jako u modelu Barzo zde knoby tvoří „V“ formace
pro výborné samočisticí schopnosti. Každý knob má
na svém povrchu prohlubeň nebo drážku pro dosažení
špičkové adheze. Ideální plášť na rychlé, tvrdé a spíše
suché XC tratě.
• pro rok 2019 v nabídce nově také provedení TLR
s odlehčenou bočnicí v transparentní (para) barvě

PEYOTE
pevný / suchý povrch
smíšený povrch
sypký povrch
bláto
mokro
pevný povrch / led

Aka
Nekompromisní závodní XC plášt. Středová část tvořena nižšími rovnoměrně rozmístěnými knoby pro maximální rychlost, dobrý grip a předvídatelné chování.
Hrubší vzorek po stranách dodá jistotu v zatáčkách.
Profesionální volba na suché tratě.

AKA
pevný / suchý povrch
smíšený povrch
sypký povrch
bláto
mokro
pevný povrch / led

vittoria

cross country
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Saguaro
Maximální univerzál. Rychlá střední část, agresivnější
vzorek po stranách. Jistý a předvídatelný v zatáčkách,
spolehlivý při brzdění bez ohledu na typ podkladu.
Použitelný jak na XC, tak na agresivnější jízdu. Jezdíte
všude, za každého počasí a jediné, co si umíte přezout,
jsou vaše boty? Pak je Saguaro vaše jasná volba!.
• pro rok 2019 v nabídce nově také provedení TLR
s odlehčenou bočnicí v transparentní (para) barvě

SAGUARO
pevný / suchý povrch
smíšený povrch
sypký povrch

rozměr
26 x 2.0
27.5 x 2.0
29 x 2.0
26 x 2.2
27.5 x 2.2
29 x 2.2
26 x 2.0
27.5 x 2.0
29 x 2.0
26 x 2.2
27.5 x 2.2
29 x 2.2
26 x 2.0
27.5 x 2.0
29 x 2.0
26 x 2.2
27.5 x 2.2
29 x 2.2

typ
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
skládací
skládací
skládací
skládací
skládací
skládací
drát
drát
drát
drát
drát
drát

barvy
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
680 g
690 g
710 g
730 g
710 g
780 g
545 g
690 g
660 g
650 g
680 g
705 g
715 g
820 g
870 g
820 g
880 g
910 g

cena Kč / €
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95

rozměr
26 x 2.1
27.5 x 2.1
29 x 2.1
26 x 2.25
27.5 x 2.1
27.5 x 2.25
27.5 x 2.35
29 x 2.25
29 x 2.35
29 x 2.6
29 x 2.1
29 x 2.25
26 x 2.1
27.5 x 2.1
29 x 2.1
26 x 2.25
27.5 x 2.25
29 x 2.25
27.5 x 2.1
29 x 2.1
27.5 x 2.25
27.5 x 2.6
29 x 2.25
e-barzo
27.5 x 2.1

typ
TNT G+
TNT G+
TNT G+
TNT G+
TNT G+
TNT G+
TNT G+
TNT G+
TNT G+
TNT G+
TLR G+
TLR G+
skládací
skládací
skládací
skládací
skládací
skládací
drát
drát
drát
drát
drát

barvy
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Transparent / Black / Black
Transparent / Black / Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
585 g
670 g
720 g
650 g
670 g
680 g
695 g
720 g
745 g
880 g
650 g
680 g
525 g
555 g
600 g
560 g
600 g
600 g
770 g
790 g
790 g
1020 g
890 g

cena Kč / €
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
999 / 38,95
999 / 38,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95

TNT G+

Anthracite / Black / Black

720 g

1 199 / 44,95

rozměr
27.5 x 2.2
29 x 2.2
27.5 x 2.2
29 x 2.2

typ
TNT G+
TNT G+
skládací
skládací

barvy
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Full Black
Full Black

hmotnost
760 g
800 g
680 g
740 g

cena Kč / €
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
799 / 29,95
799 / 29,95

bláto
mokro
pevný povrch / led

Barzo / E-Barzo
Rychlý XC plášť, který se ale neztratí na technicky náročnějším trailu. Střední část je navržena s ohledem
na co možná nejsnazší odvalování při zachování velmi
dobrého gripu. Knoby jsou na plášti rozmístěny ve „V“
formacích. Díky tomu má plášť špičkové samočisticí
schopnosti. Spolu s modelem Saguaro se jedná o nejprodávanější MTB plášť.
Dostupný i v odolné verzi pro elektrokola – plášť E-Barzo splňuje normu ECE R-75.
• pro rok 2019 v nabídce nově také provedení TLR
s odlehčenou bočnicí v transparentní (para) barvě

BARZO
pevný / suchý povrch
smíšený povrch
sypký povrch
bláto
mokro
pevný povrch / led

Gato
XC/trail guma která díky několika lamelám v každém
knobu nabízí perfektní jistotu za mokra. Dobrému
samočistění vděčí vzorku se špunty uspořádanými do
„V“ formací. Kruhový profil pláště poskytuje slušnou
jistotu v zatáčkách, středová část vzorku zase přijatelný valivý odpor.

GATO

pevný / suchý povrch
smíšený povrch
sypký povrch
bláto
mokro
pevný povrch / led

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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all mountain
Morsa
Tato guma byla navržena tak, aby si udržela přilnavost
i tam, kde i slimáci mívají problémy – zejména tedy
na rozbitých a kluzkých Enduro a sjezdových tratích
plných kamenů a kořenů. Disponuje skutečně agresivním a spolehlivým vzorkem při zachování slušného valivého odporu. Výborných vlastností a odolnosti bylo
dosaženo díky novému materiálu G+ Isotech a také použitím čtyřech různých směsí v jednom plášti – technologie 4C (u verze TNT).
• univerzální (bez ohledu na počasí) enduro a DH guma
• agresivní otevřený vzorek s dobrou samočisticí
schopností
• ostrohranné, dostatečně velké a odolné knoby jsou
připravené zakousnout se do trailu
• každý knob má drážku pro příkladnou adhezi
• mírné zkosení knobů ve střední části vzorku pro
snížení valivého odporu
• v nabídce také extra odolná varianta se zdvojeným
kordem 2ply casing

rozměr
26 x 2.3
27.5 x 2.3
27.5 x 2.8
29 x 2.3
27.5 x 2.3
27.5 x 2.6
29 x 2.3
27.5 x 2.3
29 x 2.3
27.5 x 2.3
27.5 x 2.8
29 x 2.3
26 x 2.5
27.5 x 2.5

typ
TNT / G+
TNT / G+
TNT / G+
TNT / G+
TLR G+ 2 ply
TLR G+ 2 ply
TLR G+ 2 ply
skládací
skládací
drát
drát
drát
drát / TNT / G+
drát / TNT / G+

barvy
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
835 g
850 g
890 g
940 g
1080 g
1280 g
1100 g
800 g
830 g
975 g
1410 g
1060 g
1250 g
1300 g

cena Kč / €
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
799 / 32,95
799 / 32,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95

hmotnost
1390 g
1440 g
935 g
995 g
1100 g
1250 g
1160 g

cena Kč / €
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95

hmotnost
1380 g
1475 g
920 g
940 g
960 g
1030 g
1120 g
1230 g
1200 g
1540 g

cena Kč / €
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
499 / 18,95

BARZO
pevný / suchý povrch
smíšený povrch
sypký povrch
bláto
mokro
pevný povrch / led

mota
Inspirací při vývoji tohoto špičkového enduro/all
mountain/DH pláště byly životní podmínky Jožina
z bažin Záplavy bahna a jiných řídkých hmot jsou nemilosrdně krájeny agresivním moto vzorkem, který
v nich pak bez větších obtíží nachází dostatečnou oporu. Mota je připravena být oporou všude tam, kde je
i za mokra potřeba maximální adheze a jistota. U toho
jí příliš nezáleží na tom, jestli se rychlost průletu trailem blíží rychlosti světla.

rozměr
26 x 2.5
27.5 x 2.5
27.5 x 2.35
29 x 2.35
27.5 x 2.3
27.5 x 2.6
29 x 2.3

typ
drát / TNT G+
drát / TNT G+
TNT G+
TNT G+
TLR G+ 2 ply
TLR G+ 2 ply
TLR G+ 2 ply

barvy
Full Black
Full Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Full Black
Full Black
Full Black

MOTA
pevný / suchý povrch

• v nabídce také extra odolná varianta se zdvojeným
kordem 2ply casing

smíšený povrch
sypký povrch
bláto
mokro
pevný povrch / led

martello
Tato guma byla navržena tak, aby si udržela přilnavost
i tam, kde i slimáci mívají problémy – zejména tedy
na rozbitých a kluzkých Enduro a sjezdových tratích
plných kamenů a kořenů. Disponuje skutečně agresivním a spolehlivým vzorkem při zachování slušného valivého odporu. Výborných vlastností a odolnosti bylo
dosaženo díky novému materiálu G+ Isotech a také použitím čtyřech různých směsí v jednom plášti – technologie 4C (u verze TNT).
• v nabídce také extra odolná varianta se zdvojeným
kordem 2ply casing

rozměr
26 x 2.5
27.5 x 2.5
27. 5 x 2.35
27.5 x 2.8
29 x 2.35
29 x 2.6
27.5 x 2.3
27.5 x 2.6
29 x 2.3
27.5 x 2.8

typ
drát / TNT / G+
drát / TNT / G+
TNT G+
TNT G+
TNT G+
TNT G+
TLR G+ 2 ply
TLR G+ 2 ply
TLR G+ 2 ply
drát

MARTELLO

barvy
Full Black
Full Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black

pevný / suchý povrch
smíšený povrch
sypký povrch
bláto
mokro
pevný povrch / led

all mountain

vittoria

progresscycle.cz

Goma / E-Goma
Špičková enduro závodní guma. Mnoho směrné lamely a ostré hrany velkých knobů spolu s použitím nové
přilnavější směsi Sticky Compound, zajišťují bezprecedentní grip jak v zatáčkách, tak pod ostrým brzděním.
To vše bez ohledu na výšku, tlak, teplotu i rosný bod.
Dostupný i v odolné verzi pro elektrokola – plášť E-Goma splňuje normu ECE R-75.

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

rozměr
29 x 2.25
26 x 2.4
27.5 x 2.25
27.5 x 2.4
29 x 2.25
29 x 2.4
26 x 2.25
27.5 x 2.25
29 x 2.25
26 x 2.4
27.5 x 2.4
29 x 2.4
20 x 2.2
24 x 2.2
26 x 2.25
27.5 x 2.25
29 x 2.25
26 x 2.4
27.5 x 2.4
29 x 2.4
e-goma
27.5 x 2.25
27.5 x 2.4

typ
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
skládací
skládací
skládací
skládací
skládací
skládací
drát
drát
drát
drát
drát
drát
drát
drát

barvy
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
800 g
830 g
750 g
840 g
870 g
1050 g
730 g
780 g
750 g
830 g
860 g
920 g
635 g
775 g
960 g
1020 g
1080 g
1030 g
1020 g
1160 g

cena Kč / €
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
999 / 36,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
799 / 29,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95
499 / 18,95

TNT
TNT

Anthracite / Black / Black
Anthracite / Black / Black

820 g
1010 g

1 199 / 44,95
1 199 / 44,95
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jafaki
Závodní sjezdový plášť, navržen pro maximální kontrolu nad kolem při vysokých rychlostech v nejnáročnějším terénu. Opravdu ostrý vzorek je připraven se
zakousnout do jakéhokoli podkladu. Výborné samočisticí schopnosti a vysoká odolnost proti průrazu. Sjezdová guma bez kompromisů. Nově je dostupný i jako
výrazně lehčí a univerzálnější TNT verze.

easy rider
Dobrá volba pro celoroční rekreační ježdění. Rychlá
střední část vzorku pro snadné odvalování na zpevněných cestách. Spolu s více profilovaným okrajem, vám
zajistí lepší kontrolu nad kolem i v lehčím terénu.

evolution
Univerzální a spolehlivý. Dobrá volba pro každodenní
dojíždění do práce, nebo rekreační jízdu v méně náročných podmínkách. A to za sucha i za mokra.

rozměr
26 x 2.35
27.5 x 2.35
26 x 2.35
27.5 x 2.35
26 x 2.5
27.5 x 2.5

typ
TNT
TNT
drát / TNT
drát / TNT
drát / TNT
drát / TNT

barvy
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black
Full Black

hmotnost
900 g
950 g
1240 g
1300 g
1280 g
1380 g

cena Kč / €
999 / 36,95
999 / 36,95
899 / 32,95
899 / 32,95
899 / 32,95
899 / 32,95

rozměr
26 x 1.95

typ
drát

barvy
Full Black

hmotnost
720 g

cena Kč / €
499 / 18,95

rozměr
26 x 1.9
29 x 1.9

typ
drát
drát

barvy
Full Black
Full Black

hmotnost
790 g
840 g

cena Kč / €
499 / 18,95
499 / 18,95

EVOLUTION
rychlost
nájezd kilometrů
hmotnost
ochrana proti defektu

Air-Liner
Vložka do ráfku je vyrobena ze speciálního HDP polymeru. Pomáhá ochránit ráfek před poškozením
nárazem na překážku. Nahrazuje část vzduchového
objemu v plášti (nekombinuje se s duší, ale s plášti TNT
nebo TLR). Umožňuje RUN-FLAT dojezd, zvyšuje boční
stabilitu pláště, umožňuje také vozit nižší tlak a zvýšit
tak adhezi pláště. Garantováno až 2000 hodin jízdy
bez změny vlastností. Hmotnost 150 gramů, k dispozici ve čtyřech velikostech S až XL podle šířky pláště
a v jedné univerzální délce (zkracuje se dle potřeby)
na všechny průměry kol.

rozměr

typ

barvy

hmotnost

S až XL

HDP polymer

Green

150 g

cena za kus
Kč / €
1 799 / 69,95

blackburndesign.com

Blackburn. Venku, na kole.
Jezdíte na silnici, v terénu, po městě, zkrátka kdekoliv. Možná tvrdě trénujete nebo jen tak jezdíte, protože vás to baví. Jezdíte pro pocit svobody, s přáteli nebo jen sami. Jezdíte, protože víte, že čas strávený na kole
patří jenom vám. Jsou to právě ty chvíle, kdy zapomenete na každodenní
starosti. Jen vy a vaše kolo.
My všichni v Blackburnu dobře víme, proč jezdíte. Sdílíme s vámi totiž stejnou vášeň pro dvě kola. Víme, jak důležitý pro vás čas strávený
na kole je. A právě to je ten hlavní důvod, proč se neustále snažíme o to,
aby i díky našim výrobkům byly vaše zážitky s kolem úžasné.
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youtu.be/o9wud214iO4 ↗

Countdown 1600

DayBlazer 1100

DayBlazer 800

Noční bikování má magickou atmosféru – známé trasy se
v noci mění na úplně jiný svět. Při takových výpravách je
ale nesmírně důležité spolehlivé světlo. A pro možnost
dobře si naplánovat návrat se náramně hodí přesně vědět, jak dlouhou vám ještě vydrží baterie. Světlo Countdown 1600 vám tuto informaci neustále zobrazuje
na podsvětleném displeji – přesně v minutách. Navíc disponuje 6 různými módy, takže si můžete výdrž prodloužit
snížením výkonu – zbývající čas se okamžitě přepočítá.
Světlo má hliníkové tělo a je voděodolné podle standardu
IP-67 (vydrží ponoření do 1 metru vody po dobu 30 minut), svítivost 1600 lumenů.

Výkonné světlo Blackburn se svítivostí 1100 lumenů
a dobíjením přes micro USB port.

Výkonné světlo Blackburn se svítivostí 800 lumenů a dobíjením přes micro USB port.

svítivost 1100 lumenů
módy Blitz 1100 lumenů/1 h, High 800 lumenů/2,25 h,
Low 400 lumenů/3,5 h, Pulse 200 lumenů/7 h,
Strobe 200 lumenů/12 h
vlastnosti 2x Cree LED, anodizované hliníkové tělo,
držák GoPro, voděodolné dle standardu IP-67
dobíjení micro USB (5 hodin), indikátor nabití baterie
váha 140 g

svítivost 800 lumenů
módy Blitz 800 lumenů/1,5 h, High 500 lumenů/3 h,
Low 300 lumenů/5 h, Pulse 200 lumenů/7 h,
Strobe 200 lumenů/12 h
vlastnosti 2x Cree LED, anodizované hliníkové tělo,
držák GoPro, voděodolné dle standardu IP-67
dobíjení micro USB (4 hodiny), indikátor nabití baterie
váha 129 g

váha 240 g

ČR 3 499 Kč

ČR 1 899 Kč

ČR 1 499 Kč

SR 75,95 €

SR 59,95 €

SR 139,95 €

Hi-Viz Yellow

Black
youtu.be/neAVXRn2Rok ↗

youtu.be/Im3tPuh1fow ↗

DayBlazer 400

2’Fer USB

Click USB přední

Výkonné světlo Blackburn se svítivostí 400 lumenů a dobíjením přes micro USB port. Světlo je také k dispozici ve
zvýhodněné sadě s blikačkou Click USB.

Chytré světlo Blackburn, které může sloužit jako přední
(bílé) nebo zadní (červené) – stačí překliknout! K dostání
také ve výhodné sadě 2 světel! Svítivost 60 lumenů (jako
přední), 20 lumenů (jako zadní). Viditelnost v úhlu 180°.
1,5 h svícení, 5 h blikání. LED indikátor nabití, univerzální montáž bez použití nářadí, voděodolné dle standardu
IP-65.

Osvoboďte se z otroctví standardních baterií! S tímto
malým, ale nepostradatelným předním světlem budete
v provozu nepřehlédnutelní. Díky pružnému silikonovému pásku ho upnete prakticky kamkoliv. V balení je
i standardní micro USB dobíjecí kabel. Svítivost 60 lumenů, LED indikátor stavu baterie, voděodolné dle standardu IP-65

váha 18 g

váha 18 g

svítivost 400 lumenů
módy Blitz 400 lumenů/1 h, Low 200 lumenů/1,5 h,
Pulse 200 lumenů/6 h, Strobe 200 lumenů/10 h
vlastnosti voděodolné dle standardu IP-67
dobíjení micro USB (3 hodiny), indikátor nabití baterie
váha 59 g

ČR 899 Kč
SR 34,95 €

ČR 599 Kč 1 099 Kč (sada 2 světel 2’Fer)
SR 22,95 € 42,95 € (sada 2 svetiel 2’Fer)

ČR 4
 99 Kč 949 Kč (sada Click USB přední +
Click USB zadní)
SR 1
 8,95 € 36,95 € (sada Click USB predné +
Click USB zadné)

blackburn
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Black

Red

Click Front
Local 75

Local 50

Přední světlo Local 75 dává prostřednictvím 2 LED diod
svítivost 75 lumenů. Světlo je díky silikonovému pásku
viditelné i z boku. Napájení 3x AA baterie, snadná montáž
bez nářadí. 25 hodin na maximální výkon, 44 hodin standardního svícení, 98 hodin blikání. K dostání také v sadě
s blikačkou Local 15.

Přední světlo Local 50 dává prostřednictvím 2 LED diod
svítivost 50 lumenů. Světlo je díky silikonovému pásku
viditelné i z boku. Napájení 3x AA baterie, snadná montáž
bez nářadí. 26 hodin na maximální výkon, 50 hodin standardního svícení, 122 hodin blikání. K dostání také v sadě
s blikačkou Local 10..

ČR 5 49 Kč 899 Kč (sada Local 75 + Local 15)

ČR 4 49 Kč 699 Kč (sada Local 50 + Local 10)

SR 21,95 € 34,95 € (sada Local 75 + Local 15)

SR 17,95 € 26,95 € (sada Local 50 + Local 10)

Malé dvoudiodové světlo, které se zapíná jednoduchým
„kliknutím“ na krycí sklo. Disponuje svítivostí 20 lumenů
a je viditelné i z boku, abyste byli nepřehlédnutelní i pro
auta přijíždějící ze strany. Díky silikonovému upínacímu
pásku světlo přiděláte na kolo bez nářadí a během vteřiny. Voděodolnost dle standardu IP-65. 70 hodin svícení, 130 hodin blikání, 2 baterie CR2032. K dispozici také
v sadě s blikačkou Click Rear.
váha 17 g

ČR 2
 79 Kč 499 Kč (sada Click Front + Click
Rear)
SR 1
 0,95 € 18,95 € (sada Click Front + Click
Rear)

Hi-Viz Yellow

Black

youtu.be/Im3tPuh1fow ↗

Central 50 USB

Central 20 USB

Click USB zadní

Nejvýkonnější blikačka Blackburn disponuje 5 LED diodami se svítivostí 50 lumenů, takže pozor na oči! Boční viditelnost, Li-Ion baterie, voděodolná dle standardu IPX-4,
micro USB dobíjení.

Zadní blikačka se dvěma LED diodami dává svítivost
20 lumenů, splňuje standard ANSI FL-1 a dobíjí se přes
micro USB port. Vydrží 25 hodin stálého svícení nebo
76 hodin blikání.

Osvoboďte se z otroctví standardních baterií! S tímto
malým, ale nepostradatelným zadním světlem budete
v provozu nepřehlédnutelní. Díky pružnému silikonovému pásku ho upnete prakticky kamkoliv. V balení je
i standardní micro USB dobíjecí kabel. Svítivost 20 lumenů, LED indikátor stavu baterie, voděodolné dle standardu IP-65, splňuje standard ANSI FL-1.

váha 50 g

ČR 899 Kč

ČR 799 Kč
SR 30,95 €

váha 20 g

SR 34,95 €
ČR 499 Kč 949 Kč (sada Click USB přední +
Click USB zadní)
SR 1 8,95 € 36,95 € (sada Click USB predné +
Click USB zadné)

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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Local 20

Local 15

Svítivost 20 lumenů, splňuje ANSI FL-1 standard. Jednoduché
zapínání i v rukavicích – celé sklo blikačky je ON/OFF tlačítko.
40 h svícení, 86 h blikání; AA baterie. Hliníkové tělo, snadná
montáž bez nářadí, silikonový úchyt.

Svítivost 15 lumenů, splňuje ANSI FL-1 standard. Jednoduché
zapínání i v rukavicích – celé sklo blikačky je ON/OFF tlačítko.
48 h svícení, 108 h blikání; AA baterie. Snadná montáž bez nářadí, silikonový úchyt. K dostání také v sadě se světlem Local 75.

ČR 499 Kč

ČR 459 Kč 899 Kč (sada Local 75 + Local 15)

SR 1 8,95 €

SR 16,95 € 34,95 € (sada Local 75 + Local 15)

Red
Black

Local 10
Svítivost 10 lumenů, splňuje ANSI FL-1 standard. Jednoduché
zapínání i v rukavicích – celé sklo blikačky je ON/OFF tlačítko.
70 h svícení, 140 h blikání; AA baterie. Snadná montáž bez nářadí, silikonový úchyt. K dostání také v sadě se světlem Local 50.

ČR 359 Kč 699 Kč (sada Local 50 + Local 10)
SR 13,95 € 26,95 € (sada Local 50 + Local 10)

Click rear
Malé dvoudiodové světlo, které se zapíná jednoduchým „kliknutím“
na krycí sklo. Disponuje svítivostí 4 lumeny a je viditelné i z boku, abyste
byli nepřehlédnutelní i pro auta přijíždějící ze strany. Díky silikonovému
upínacímu pásku světlo přiděláte na kolo bez nářadí a během vteřiny. Voděodolnost dle standardu IP-65. 70 hodin svícení, 130 hodin blikání, 2 baterie CR2032. K dispozici také v sadě s blikačkou Click Front.
váha 20 g

ČR 279 Kč 499 Kč (sada Click Front + Click Rear)
SR 10,95 € 18,95 € (sada Click Front + Click Rear)

brašny

blackburn
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Grid Small Seat Bag

Grid Medium Seat Bag

Grid large Seat Bag

Perfektní brašnička pro silničáře na duši, nářadí, montpáky a CO 2 adaptér s bombičkou.

Řekněte NE přecpané kapse u dresu. Středně velká brašnička
pojme duši, nářadí, montpáky a CO2 adaptér s bombičkou.

Vezměte si na cesty opravdu vše, co potřebujete, třeba
včetně lehké větrovky.

vlastnosti reflexní boky, polstrování, vnitřní
kapsička, poutko na blikačku, voděodolný zip
objem 0,4 l

vlastnosti reflexní boky, polstrování, vnitřní kapsička,
poutko na blikačku, voděodolný zip
objem 0,6 l

vlastnosti reflexní boky, polstrování, vnitřní kapsička,
poutko na blikačku, voděodolný zip
objem 1,4 l

ČR 499 Kč

ČR 599 Kč

ČR 699 Kč

SR 19,95 €

SR 23,95 €

SR 27,95 €

Local Top Tube Bag

Barrier Phone Case

Local Plus Top Tube Bag

Lehký a praktický voděodolný obal na dotykový telefon, který si
v případě potřeby přiděláte díky suchému zipu i na představec.
Vejde se do něj i občanka a peníze na cestu. Dotykový displej i fotoaparát lze používat i v obalu.

Praktická brašna na horní rámovou trubku, která ve verzi Plus
disponuje i kapsou pro mobilní telefon, který je vám tak neustále
k dispozici – dotykový displej je funkční. Kompatibilní s iPhonem
6 a menšími telefony.

ČR 499 Kč
SR 18,95 €

Local Plus Top

ČR 499 Kč 599 Kč (verze Plus)

Tube Bag

SR 1 8,95 € 22,95 € (verzia Plus)

youtu.be/8FyGWSQ6nI8 ↗

Local Top Tube Bag

Outpost Seat Pack

Outpost HB Roll

Skvělá alternativa k batohu nebo brašnám • snadno zmenšitelný objem • vnitřní
nepromokavý obal • rychlá montáž na jakékoliv kolo.

Skvělá alternativa k batohu nebo brašnám • vnitřní nepromokavý obal • rychloupínací mechanismus pro řídítka 24,4 a 31,8 mm • stahovací popruhy.

objem 11,5 l (snadno zmenšitelný)

objem 11,5 l (snadno zmenšitelný)
nosnost 3,5 kg

ČR 2 499 Kč

ČR 2 499 Kč

SR 97,95 €
youtu.be/9tL7w0bRv1U ↗

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

SR 97,95 €

youtu.be/5pvz6VppglQ ↗
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youtu.be/Es1K9ud3u-A ↗

Wayside Multi-Tool

Tradesman Multi-Tool

Kompaktní sada nářadí s pilkou a samostatnými inbusy pro snadnou
manipulaci.

Kompaktní sada 18 nářadí s unikátním nástrojem na rozpojení zatuhlých rychlospojek řetězu a úložištěm pro náhradní rychlospojku.

nářadí inbusy 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm • plochý šroubovák • Torx klíč
T25 a T30 • pilka • nýtovač • centrovací klíče #0, #1 a #2 • držák
řetězu • oddělovač brzdových destiček

nářadí inbusy 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm • plochý šroubovák
• rychlospojka řetězu • Torx klíč T25 a T30 • nýtovač kompatibilní
s 12 rychlostním řetězem • oddělovač brzdových destiček

ČR 899 Kč

ČR 799 Kč

SR 34,95 €

SR 29,95 €

Big Switch Multi-Tool

Switch Multi-Tool

Unikátní sada 15 nářadí včetně praktického pouzdra, které pojme
i peníze, občanku či platební kartu.

Unikátní sada 8 nářadí včetně praktického pouzdra, které pojme i peníze, občanku či platební kartu.

nářadí inbusy 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm • plochý šroubovák
• Torx klíč T25 a T30 • nýtovačka • centrovací klíče
#0, #1 a #2 • oddělovač brzdových destiček

nářadí inbusy 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm • plochý šroubovák
• Torx klíč T25 a T30

ČR 499 Kč

ČR 799 Kč

SR 19,95 €

SR 29,95 €

Grid 13 Multi-Tool

Grid 8 Multi-Tool

Kompaktní sada nářadí.

Kompaktní sada nářadí.

nářadí inbusy 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 5 / 6 / 8 mm • plochý
šroubovák • Torx klíč T25 a T30 • oddělovač
brzdových destiček • otvírák

nářadí inbusy 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm • plochý šroubovák
• Torx klíč T25 a T30

ČR 499 Kč
SR 18,95 €

ČR 399 Kč
SR 15,95 €

 lugger Tubeless
P
Tire Repair Kit
Sada na opravu bezdušových plášťů. Rukojeť nástroje
pojme 10 náhradních knotů.

ČR 499 Kč
SR 18,95 €
youtu.be/sSe3If2mBcE ↗

blackburn
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Cinch

Camber

Nejlehčí karbonový košík Blackburn
pro silniční kola.

Lehký celokarbonový košík zaručuje
dokonalé držení lahve i snadnou manipulaci. Svým propracovaným designem
navíc perfektně vyladí vaše kolo, ať už
silniční či horské.

váha 16 g

ČR 1 199 Kč

váha 26 g a 28 g

SR 45,95 €

Gloss Black

Gloss Red

Matte Black

Matte White

ČR 1 199 Kč
SR 45,95 €

Matte Black

Gloss White

Wayside MTB

slick

Košík s bočním vstupem snadno nastavitelný
na levou i pravou stranu.

Model Slick určený pro závodní i sportovní použití je cenově dostupnou alternativou karbonového košíku. Nabízí pevnou
konstrukci z polykarbonátu, atraktivní
design a v neposlední řadě nízkou váhu.

váha 45 g

ČR 399 Kč

váha 23 g

Black

SR 14,95 €
ČR 259 Kč
SR 9,95 €
White

B lack

Hi-Viz Yellow
Red

White

↗ youtu.be/sSe3If2mBcE

comp

mountain

Lehký, odolný a cenově dostupný
košík na lahev vyrobený z duralu.

Pevný duralový košík oversize konstrukce,
ze kterého lahev nikdy neztratíte.

váha 47 g

váha 68 g

ČR 129 Kč

ČR 149 Kč

SR 4,95 €

SR 5,95 €

B lack

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

Silver

B lack

Red

B lue
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Barrier Mud Guard

Splashboard Rear

Splashboard Combo

Minimalistický, lehký a ohebný blatník na přední vidlici.
Snadná montáž pomocí pásků na suchý zip.

Zadní blatník s nastavitelným úhlem, snadná montáž bez
nářadí na sedlovku (průměr 22,2 až 34,9 mm), kompatibilní s celoodpruženými koly.

Zadní blatník s nastavitelným úhlem, snadná montáž bez
nářadí na sedlovku (průměr 22,2 až 34,9 mm), kompatibilní s celoodpruženými koly. Přední blatník se montuje
na spodní rámovou trubku (průměr 20 až 50 mm).

ČR 399 Kč

ČR 499 Kč

SR 14,95 €

SR 18,95 €

mag 1
Základní model trenažéru pro udržení kondice i mimo cyklistickou sezonu. Skladný, jednoduše nastavitelný, pro průměry kol 700c, 26"
a 29", rychloupínák součástí balení.

ČR 3 499 Kč
SR 135,95 €

Trakblock 3
Podložka pod přední kolo.

ČR 569 Kč
SR 21,95 €

sweat net
Ochrání rám a hlavové složení před potem.

ČR 459 Kč
SR 17,95 €

ČR 799 Kč
SR 29,95 €

blackburn

pumpy
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Piston 4

Piston 3

Špičková dílenská pumpa s 676 mm dlouhým ocelovým tělem a stabilní základnou, na kterou se můžete spolehnout.
Ukazatel tlaku (průměr 7,5 cm) je pro snadnou čitelnost
umístěný nahoře. Hlavice AnyValve se snadno přizpůsobí
všem typům ventilků, a navíc má tlačítko na odpouštění tlaku. Hadička je dlouhá 105 cm.

Kvalitní dílenská pumpa s 670 mm dlouhým ocelovým tělem
a stabilní základnou, na kterou se můžete spolehnout. Ukazatel tlaku (průměr 10 cm) je díky velikosti a kontrastním
barvám snadno čitelný. Hlavice AnyValve se přizpůsobí všem
typům ventilků, a navíc má tlačítko na odpouštění tlaku. Hadička je dlouhá 95 cm.

tlak 220 psi / 15 bar

tlak 160 psi / 11 bar

ČR 1 599 Kč

ČR 1 299 Kč

SR 59,95 €

SR 49,95 €

M
 etallic Silver

Matte Black/Grey

Piston 2

Piston 1

Kvalitní dílenská pumpa s 660 mm dlouhým ocelovým tělem a stabilní základnou, na kterou se můžete spolehnout. Ukazatel tlaku (průměr 7,5 cm)
je díky velikosti a kontrastním barvám snadno čitelný. Hlavice AnyValve se přizpůsobí všem typům
ventilků.

Kvalitní dílenská pumpa s 640 mm dlouhým
ocelovým tělem a stabilní základnou, na kterou se můžete spolehnout. Ukazatel tlaku
(průměr 5 cm) je díky velikosti a kontrastním
barvám snadno čitelný. Hlavice AnyValve se
přizpůsobí všem typům ventilků. Součástí balení je i jehla pro nafukování míčů.

tlak 160 psi / 11 bar

ČR 999 Kč
SR 39,95 €

tlak 140 psi / 9,7 bar

ČR 699 Kč
SR 26,95 €
Dark Olive/Hi-Viz Yellow

M
 atte Black/Cyan

Red/White/Blue

core
Wayside CO2
Jednoduchý design, maximální funkčnost – CO 2 hustilka kompatibilní s galuskovým i auto ventilkem.
váha 22 g

ČR 3
 99 Kč 499 Kč
(včetně 16 g bombičky)
SR 1
 4,95 € 18,95 €
(vrátane 16 g bombičky)

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

S vytahovacím šlaufkem pumpičky Core
máte jistotu, že si neponičíte ventilek.
A samozřejmě se vám bude pohodlněji
pumpovat. Pouze pro galuskový ventilek,
držák na rám kola je součástí balení.
tlak 120 psi / 8,2 bar
váha 102 g

ČR 999 Kč
SR 38,95 €

Matte Black/White
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Black

Silver

Mammoth Flex

Mammoth CO2’Fer

Pumpička s flexibilní hlavicí v terénu nahradí velkou dílenskou pumpu. Je vybavena manometrem do 50 psi, hlavice AnyValve je kompatibilní se všemi ventilky.

Klasická pumpička a CO 2 aplikátor v jednom! Kompatibilní se všemi druhy ventilků.
tlak 50 psi / 3,5 bar

tlak 50 psi / 3,5 bar

ČR 999 Kč

ČR 999 Kč

SR 38,95 €

SR 38,95 €
youtu.be/dy_h3Qk6R_w ↗

Mammoth 2Stage
AnyValve
Malá pumpička s velkými plícemi pro široké MTB pláště.
Maximálním tlakem 120 psi ale nezklame ani silničáře.
Dva módy: velký objem nebo vysoký tlak, držák na rám
kola, AnyValve hlavice pro všechny typy ventilků.
tlak 120 psi / 8 bar
váha 168 g

ČR 799 Kč
SR 30,95 €

Black

Silver

Mammoth anyvalve

Mammoth Flip

Mountain anyvalve

Mini pumpička se silou hurikánu, bez které se na svých
MTB vyjížďkách prostě neobejdete. Oversize hliníkové
tělo, AnyValve hlavice pro všechny typy ventilků, skládací
držadlo pro snadné pumpování, držák na rám kola.

Pumpička s flexibilní hlavicí v terénu nahradí velkou dílenskou pumpu. Je vybavena manometrem do 50 psi, hlavice AnyValve je kompatibilní se všemi ventilky.

Jednoduchá, skladná, výkonná – mini pumpička Mountain
AnyValve je vybavena hlavicí, která se přizpůsobí všem
typům ventilků, trvanlivým hliníkovým tělem a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné pumpování. Držák
na rám kola je součástí balení.

tlak 90 psi / 6,2 bar
váha 198 g

tlak 90 psi / 6,2 bar
váha 147 g

ČR 999 Kč

ČR 499 Kč

SR 38,95 €

SR 19,95 €

tlak 90 psi / 6,2 bar
váha 162 g

ČR 399 Kč
SR 14,95 €
Dark Grey/Red

S ilver

Black
D
 ark Grey

Silver

AirStik 2Stage

AirStik anyvalve

AirStik SL

Kompaktní design s přepínáním mezi vysokým tlakem
a velkým objemem předurčuje tuto pumpičku k použití na
silničním i MTB kole. Pouze pro galuskový ventilek.

Hliníková minipumpička se skládací rukojetí, jejíž hlavice
AnyValve se automaticky přizpůsobí jakémukoliv ventilku. Dvoupístý mechanismus pumpuje v obou směrech,
což vám výrazně usnadní nafoukání kola na potřebný
tlak. Držák na rám kola je součástí balení.

Podle objektivních laboratorních testů je AirStik SL nejrychlejší pumpička v kopcích! Fakta mluví za vše: hliníkové tělo, unikátní dvoukomorová konstrukce, váha 59 g,
maximální tlak 160 psi/11 barů, kompaktní tvar, který se
schová i v kapse dresu. Pouze pro galuskový ventilek, držák na rám kola je součástí balení.

tlak 160 psi / 11 bar
váha 85 g

ČR 599 Kč
SR 22,95 €

tlak 160 psi / 11 bar
váha 137 g

ČR 599 Kč
SR 22,95 €

tlak 160 psi / 11 bar
váha 159 g

ČR 499 Kč
SR 19,95 €

vdocyclecomputing.com

Spokojenost zaručena!
Inovativní výrobní postupy a funkčnost bez kompromisů.
V roce 1938 spatřil světlo světa první mechanický cyklistický tachometr značky VDO. O šest let později byl tento model nahrazen již
modernějším elektronickým přístrojem. To vše byl však pouhý začátek. Firma VDO se vždy snažila a snaží přinášet do světa cyklistiky to
nejmodernější, a tak v roce 1992 mohla uvést na trh první bezdrátový
computer na světě.
VDO M-Series: inovace a funkčnost
S novou řadou M-Series firma VDO opět zvedá pomyslnou laťku na poli
cyklistických computerů. Při vývoji této řady byly použity rozsáhlé odborné znalosti firmy VDO, technické inovace a nejmodernější design.
Velký důraz byl jako vždy kladen na vysokou kvalitu výrobků a samozřejmě jejich funkčnost. Nemalou roli zde sehrály nejen požadavky
profesionálních jezdců, ale i vás, zákazníků. Modely této řady jsou
charakterizovány extra velkými, snadno čitelnými displeji a jednoduchým intuitivním ovládáním.
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Řada M
Popis shodných funkcí modelů řady M:
1. okamžitá rychlost • 2. denní vzdálenost • 3. hodiny
• 4. celková vzdálenost • 5. čas jízdy

M1.1 WR

M2.1 WR

M1.1 WL

M2.1 WL

m zero

m1.1 wr / M1.1 WL

m2.1 wr / M2.1 WL

DALŠÍ FUNKCE obvod kol nastavitelný s použitím integrované tabulky plášťů nebo manuálně v mm • měření
v km nebo mílích • automatický start/stop • ovládání
jedním tlačítkem • integrovaná kabeláž

DALŠÍ FUNKCE nastavitelná celková vzdálenost • automatický start/stop • dvouřádkový displej • ukazatel
vybité baterie • měření v km nebo mílích • ovládání dvěma tlačítky • uchování dat při výměně baterie • výběr
ze sedmi jazyků s plným zobrazením textu • M1.1 WL
analogový bezdrátový přenos A1

FUNKCE 1. průměrná rychlost • 2. maximální rychlost •
3. celkový čas jízdy • 4. porovnávání okamžité a průměrné rychlosti • 5. spotřeba kalorií • 6. celková spotřeba kalorií

ČR 499 Kč
SR 16,95 €

ČR 599 Kč 899 Kč
SR 21,95 € 34,95 €

DALŠÍ FUNKCE nastavitelná celková vzdálenost • automatický start/stop • dvouřádkový displej • ukazatel
vybité baterie • měření v km nebo mílích • ovládání dvěma tlačítky • uchování dat při výměně baterie • výběr
ze sedmi jazyků s plným zobrazením textu • M2.1 WL
analogový bezdrátový přenos A1

ČR 6 49 Kč 999 Kč
SR 24,95 € 37,95 €

náhradní díly
Řada M
3008

Power magnet

3009

kabeláž pro modely M1.1 WR, M2.1 WR, M3.1 WR a M4.1 WR (+ magnet)

329 Kč / 12,95 €

129 Kč / 4,95 €

3010

bezdrátová (analogová) sada pro modely M1.1 WL a M2.1 WL (+ magnet)

499 Kč / 19,95 €

30101

bezdrátová (digitální) sada pro modely M3.1 WL a M4.1 WL (+ magnet)

499 Kč / 19,95 €

3011

bezdrátová (digitální) sada pro modely M5 WL a M6.1 WL (+ magnet)

629 Kč / 24,95 €

3012

bezdrátová (digitální) sada pro snímání kadence pro modely M5 WL a M6.1 WL

699 Kč / 25,95 €

3013

digitální hrudní pás pro modely M5 WL a M6.1 WL

699 Kč / 25,95 €

3015

bezdrátový univerzální držák pro modely M1.1 WL, M2.1 WL, M3.1 WL a M4.1 WL

3016

bezdrátový univerzální držák pro modely M5 WL, M6.1 WL a M7 GPS

3042

dokovací stanice pro připojení k PC pro model M6.1 WL

549 Kč / 20,95 €

3043

předsazený držák na řídítka Barfly pro všechny bezdrátové modely řady M

629 Kč / 24,95 €

129 Kč / 4,95 €
129 Kč / 4,95 €

cyklocomputery
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M
 3.1 WL

M4.1 WL

M3.1 WR

M4.1 WR

m3.1 wr / M3.1 WL

m4.1 wr / M4.1 WL

m5 wl

FUNKCE 1. průměrná rychlost • 2. maximální rychlost •
3. celkový čas jízdy • 4. celkový čas jízdy s obvodem kola
1/kola 2 • 5. celková vzdálenost s obvodem kola 1/kola 2 •
6. měření vybraného úseku (vzdálenost/čas) • 7. navigátor – druhý ukazatel denní vzdálenosti • 8. porovnávání
okamžité a průměrné rychlosti • 9. okamžitá teplota •
10. podsvícení displeje

FUNKCE 1. průměrná rychlost • 2. maximální rychlost •
3. celkový čas jízdy • 4. celkový čas jízdy s obvodem kola
1 / kola 2 • 5. celková vzdálenost s obvodem kola 1/kola 2
• 6. měření vybraného úseku (vzdálenost/čas) • 7. navigátor – druhý ukazatel denní vzdálenosti • 8. porovnávání okamžité a průměrné rychlosti • 9. okamžitá teplota •
10. podsvícení displeje

FUNKCE 1. průměrná rychlost • 2. maximální rychlost
• 3. celkový čas jízdy • 4. celkový čas jízdy s obvodem kola
1 / kola 2 • 5. celková vzdálenost s obvodem kola 1 / kola 2
• 6. měření vybraného úseku (vzdálenost/čas) • 7. navigátor – druhý ukazatel denní vzdálenosti • 8. porovnávání okamžité a průměrné rychlosti • 9. okamžitá teplota •
10. podsvícení displeje

DALŠÍ FUNKCE dva nastavitelné obvody kol • nastavitelná
celková vzdálenost s obvodem kola 1 / kola 2 • automatický start/stop • ukazatel vybité baterie • měření v km nebo
mílích • ovládání dvěma tlačítky • uchování dat při výměně
baterie • obvod kol nastavitelný s použitím integrované tabulky plášťů nebo manuálně v mm • výběr ze sedmi jazyků
s plným zobrazením textu • souhrnná data

FUNKCE VÝŠKOMĚRU 1. okamžitá nadmořská výška •
2. okamžité stoupání • 3. denní zdolané převýšení • 4. denní
maximální nadmořská výška • 5. denní průměrné stoupání •
6. denní maximální stoupání • 7. celkové zdolané převýšení
s obvodem kola 1 / kola 2 / kombinované • 8. maximální nadmořská výška s obvodem kola 1 / kola 2 • 9. denní zdolané
klesání • 10. denní průměrné klesání • 11. denní maximální
klesání • 12. celkové zdolané klesání s obvodem kola 1 / kola
2 / kombinované • 13. nastavení výchozí nadmořské výšky •
14. rekalibrace výchozí nadmořské výšky • 15. automatická
úprava nadmořské výšky při přepravě

FUNKCE SPORTTESTERU (po zakoupení hrudního pásu)
1. okamžitá tepová frekvence • 2. průměrná tepová frekvence • 3. maximální tepová frekvence • 4. spotřeba kalorií pro kolo 1 / kolo 2 / kombinovaná • 5. čas strávený pod
tréninkovou zónou • 6. čas strávený uvnitř tréninkové zóny
• 7. čas strávený nad tréninkovou zónou • 8. nastavení
tréninkové zóny (FIT, FAT, OWN) • 9. graf tréninkové zóny
tepové frekvence • 10. % individuální maximální tepové
frekvence

DALŠÍ FUNKCE M3.1 WL D3 digitální bezdrátový kódovaný
přenos rychlosti • automatické párování • automatické rozpoznání kola 1 / kola 2 • pohybový senzor • FUNKCE KADENCE (po zakoupení kadenční sady) 1. okamžitá kadence •
2. průměrná kadence • 3. maximální kadence

ČR 899 Kč 1 599 Kč
SR 32,95 € 59,95 €

DALŠÍ FUNKCE dva nastavitelné obvody kol • nastavitelná
celková vzdálenost s obvodem kola 1/kola 2 • automatický
start/stop • ukazatel vybité baterie • měření v km nebo mílích • uchování dat při výměně baterie • obvod kol nastavitelný s použitím integrované tabulky plášťů nebo manuálně
v mm • výběr ze sedmi jazyků s plným zobrazením textu •
souhrnná data
DALŠÍ FUNKCE M4.1 WL D3 digitální bezdrátový kódovaný
přenos rychlosti • automatické párování • automatické rozpoznání kola 1 / kola 2 • pohybový senzor • FUNKCE KADENCE (po zakoupení kadenční sady) 1. okamžitá kadence •
2. průměrná kadence • 3. maximální kadence

ČR 1 699 Kč 2 299 Kč
SR 6 4,95 € 84,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

FUNKCE KADENCE (po zakoupení kadenční sady) 1. okamžitá kadence • 2. průměrná kadence • 3. maximální kadence
DALŠÍ FUNKCE D3 digitální bezdrátový kódovaný přenos
rychlosti, kadence a hrudního pásu (použit je tříkanálový přijímač, díky tomu je možné spárovat až tři vysílače současně) •
automatické párování • automatické rozpoznání kola 1 / kola 2
• ukazatel vybité baterie, a to včetně všech spárovaných vysílačů • uchování dat při výměně baterie • výběr ze sedmi jazyků
s plným zobrazením textu • obvod kol nastavitelný s použitím
integrované tabulky plášťů nebo manuálně v mm • pohybový
senzor

ČR 1 699 Kč
SR 64,95 €
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m6.1 wl

m7 gps

FUNKCE 1. průměrná rychlost • 2. maximální rychlost • 3. celkový čas jízdy • 4. celkový čas jízdy
s obvodem kola 1 / kola 2 • 5. celková vzdálenost s obvodem kola 1 / kola 2 • 6. měření vybraného
úseku (vzdálenost/čas) • 7. navigátor – druhý ukazatel denní vzdálenosti • 8. porovnávání okamžité a průměrné rychlosti • 9. okamžitá teplota • 10. podsvícení displeje

FUNKCE 1. průměrná rychlost • 2. maximální rychlost • 3. celkový čas jízdy • 4 funkce BACK TO
START • 5. porovnávání okamžité a průměrné rychlosti • 6. okamžitá teplota • 7. podsvícení
displeje

FUNKCE VÝŠKOMĚRU 1. okamžitá nadmořská výška • 2. okamžité stoupání • 3. denní zdolané převýšení • 4. denní maximální nadmořská výška • 5. denní průměrné stoupání • 6. denní
maximální stoupání • 7. celkové zdolané převýšení s obvodem kola 1 / kola 2 / kombinované •
8. maximální nadmořská výška s obvodem kola 1 / kola 2 • 9. denní zdolané klesání • 10. denní
průměrné klesání • 11. denní maximální klesání • 12. celkové zdolané klesání s obvodem kola
1 / kola 2 / kombinované • 13. nastavení výchozí nadmořské výšky • 14. rekalibrace výchozí
nadmořské výšky • 15. automatická úprava nadmořské výšky při přepravě • 16. zdolaná vzdálenost při stoupání/ klesání • 17. výškový profil pro aktuální trasu (graf )
FUNKCE SPORTTESTERU (po zakoupení hrudního pásu) 1. okamžitá tepová frekvence • 2. průměrná tepová frekvence • 3. maximální tepová frekvence • 4. spotřeba kalorií pro kolo 1/ kolo 2/
kombinovaná • 5. čas strávený pod tréninkovou zónou • 6. čas strávený uvnitř tréninkové zóny •
7. čas strávený nad tréninkovou zónou • 8. nastavení tréninkové zóny (FIT, FAT, OWN) • 9. graf tréninkové zóny tepové frekvence • 10. % individuální maximální tepové frekvence • 11. průběžný
graf tepové frekvence • 12. čtyři nastavitelné zóny intenzity tepové frekvence
FUNKCE KADENCE (po zakoupení kadenční sady) 1. okamžitá kadence • 2. průměrná kadence • 3. maximální kadence

FUNKCE VÝŠKOMĚRU 1. okamžitá nadmořská výška • 2. okamžité stoupání • 3. denní zdolané převýšení • 4. denní maximální nadmořská výška • 5. denní průměrné stoupání • 6. denní
maximální stoupání • 7. celkové zdolané převýšení • 8. maximální nadmořská výška • 9. denní zdolané klesání • 10. denní průměrné klesání • 11. denní maximální klesání • 12. celkové
zdolané klesání • 13. nastavení výchozí nadmořské výšky • 14. kalibrace nadmořské výšky
pomocí GPS nebo manuálně • 15. automatická úprava nadmořské výšky při přepravě • 16.
výškový profil pro aktuální trasu (graf )
DALŠÍ FUNKCE měření rychlosti a vzdálenosti pomocí GPS (není nutný žádný vysílač) • integrovaná baterie (dobíjeni USB) • možnost připojeni k PC • export dat pomocí VDO softwaru
do formátu .FIT (Strava a Facebook) • více než 150 hodin záznamu v pětivteřinových intervalech • automatický start/stop • ukazatel vybité baterie • měření v km nebo mílích • výběr ze
sedmi jazyků s plným zobrazením textu • pohybový senzor

ČR 2 399 Kč
SR 89,95 €

DALŠÍ FUNKCE D3 digitální bezdrátový kódovaný přenos rychlosti, kadence a hrudního pásu
(použit je tříkanálový přijímač, díky tomu je možné spárovat až tři vysílače současně) • automatické párování • automatické rozpoznání kola 1 / kola 2 • ukazatel vybité baterie, a to
včetně všech spárovaných vysílačů • uchování dat při výměně baterie • výběr ze sedmi jazyků
s plným zobrazením textu • obvod kol nastavitelný s použitím integrované tabulky plášťů
nebo manuálně v mm • souhrnná data • pohybový senzor • po zakoupení dokovací stanice
možnost připojení k PC • export dat pomocí VDO softwaru do formátu .FIT (Strava a Facebook) • více než 130 hodin záznamu v pětivteřinových intervalech

ČR 2 899 Kč
SR 109,95 €

ECO LIGHT m30 set
ECO LIGHT M30 (přední)
VLASTNOSTI dobíjecí Li-Ion baterie (nabíjení přes micro USB) • doba nabíjení 3 hodiny •
3 režimy: standard (150 lumenů / dosvit 50 m / výdrž 3 hodiny), eco (75 lumenů / dosvit
25 m / výdrž 9 hodin), blikání (výdrž 17 hodin) • boční viditelnost • LED indikátor nabití baterie
• váha 74 gramů • instalace bez nářadí

ECO LIGHT red (zadní)
VLASTNOSTI dobíjecí Li-Ion baterie (nabíjení přes micro USB) • doba nabíjení 2 hodiny •
3 režimy: standard (výdrž 7 hodin), eco (výdrž 9 hodin), blikání (výdrž 29 hodin) • viditelnost
na 400 metrů • boční viditelnost • LED indikátor nabití baterie • váha 18 gramů • instalace
bez nářadí

ECO LIGHT M30

Micro USB kabel je součástí setu.

ČR 999 Kč
ECO
 LIGHT Red

SR 38,95 €

cyklocomputery
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okamžitá rychlost

cyklistické funkce

M ZERO
•

M1.1 WR
•

M1.1 WL
•

M2.1 WR
•

M2.1 WL
•

M3.1 WR
•

M3.1 WL
•

M4.1 WR
•

M4.1 WL
•

M5 WL
•

M6.1 WL
•

M7 GPS
•

denní vzdálenost

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

čas jízdy

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

hodiny

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

celková vzdálenost

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

průměrná rychlost

•

•

•

•

•

•

•

•

•

maximální rychlost

•

•

•

•

•

•

•

•

•

celkový čas jízdy

•

•

•

•

•

•

•

•

•

porovnávání okamžité a průměrné rychlosti

•

•

•

•

•

•

•

•

•

měření vybraného úseku (vzdálenost/čas)

•

•

•

•

•

•

navigátor – druhý ukazatel denní vzdálenosti
(programovatelný)

•

•

•

•

•

•

teploměr

•

•

•

•

•

•

•

M3.1 WR

M3.1 WL

M4.1 WR

M4.1 WL

M5 WL
•

M6.1 WL
•

M7 GPS

okamžitá tepová frekvence
průměrná tepová frekvence

•

•

maximální tepová frekvence

•

•

čas strávený uvnitř tréninkové zóny

•

•

čas strávený pod tréninkovou zónou

•

•

čas strávený nad tréninkovou zónou

•

•

funkce sporttesteru (nutno dokoupit)

M ZERO

M1.1 WR

M1.1 WL

M2.1 WR

M2.1 WL

nastavitelné tréninkové zóny

FIT/FAT/OWN FIT/FAT/OWN
•

průběžný graf tepové frekvence

•

graf treninkové zóny tepové frekvence
nastavitelné zóny tepové frekvence
kalorie

4
M ZERO

M1.1 WR

M1.1 WL

spotřeba kalorií
celková spotřeba kalorií
funkce výškoměru

•

M ZERO

M1.1 WR

M1.1 WL

M2.1 WR
•

M2.1 WL
•

•

•

M2.1 WR

M2.1 WL

M3.1 WR

M3.1 WR

M3.1 WL

M3.1 WL

M4.1 WR

M4.1 WL

M5 WL
•

M6.1 WL
•

M7 GPS

•

•

M5 WL

M6.1 WL
•

M7 GPS
•

okamžitá nadmořská výška

M4.1 WR
•

M4.1 WL
•

okamžité stoupání/klesání

•

•

•

•

denní zdolané převýšení/klesání

•

•

•

•

maximální nadmořská výška

•

•

•

•

průměrné stoupání/klesání

•

•

•

•

maximální stoupání/klesání

•

•

•

•

•

zdolaná vzdálenost při stoupání/klesání

•

•

nastavení výchozí nadmořské výšky

•

•

•

•

automat. úprava nadmořské výšky při přepravě

•

•

•

•

M4.1 WR

M4.1 WL
•

M5 WL
•

M6.1 WL
•

M7 GPS

výškový profil pro aktuální trasu (graf)

okamžitá kadence

funkce kadence (nutno dokoupit)

M3.1 WL
•

průměrná kadence

•

•

•

•

maximální kadence

•

•

•

•

vlastnosti
přenos rychlosti

M ZERO

M1.1 WR

M1.1 WL

M2.1 WR

M2.1 WL

M3.1 WR

M ZERO

M1.1 WR

M1.1 WL

M2.1 WR

M2.1 WL

M3.1 WR

M3.1 WL

M4.1 WR

M4.1 WL

M5 WL

M6.1 WL

M7 GPS

drát

drát

A1 analog

drát

A1 analog

drát

D3 digital

drát

D3 digital

D3 digital

D3 digital

GPS

D3 digital

D3 digital

•

D3 digital
•

D3 digital
•

•

pohybový
sensor
•

pohybový
sensor
•

pohybový
sensor
•

přenos tepové frekvence
přenos kadence
•

automatické rozpoznání kola 1 / kola 2
automatický start/stop

•

ukazatel stavu baterie computeru

•

do 2 hodin

•

do 2 hodin

•

•

•

•

•

•

pohybový
sensor
•

•

•

pohybový
sensor
•

•

•

•

uchování dat při výměně baterie

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

výběr ze 7 jazyků s plným zobrazením textu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ukazatel stavu baterie vysílačů

dva nastavitelné obvody kol
obvod kol nastavitelný s použitím integrované
tabulky plášťů nebo manuálně v mm

•

podsvícení dipleje
záznam pro sdílená data

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

•

•

130 hodin

150 hodin

Lákají nás výzvy! Kvalita
je otázkou zkušeností.
Dynamická, pružná, neustále sledující nové trendy – nejen taková je
značka Scicon®, renomovaný výrobce jedinečně technicky zpracovaných přepravních obalů na kolo, cestovních a podsedlových brašen.
S pečlivostí sobě vlastní se věnuje této produkci již od roku 1980.
Síla značky je založena na symbióze několika podstatných činitelů –
na léty prověřených zkušenostech citlivě smíchaných s italským designem a v neposlední řadě i na spolupráci s profesionálními cyklisty.
Značka Scicon® se díky znalostem a zkušenostem s nejnovějšími technologiemi a materiály soustřeďuje na výrobu a celosvětovou distribuci produktů vysoké kvality.

Přepravní obaly
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AeroTech™ Evolution X TSA
AeroTech Evolution X TSA je jednoduše ten nejlepší pevný kufr na trhu, nově i s možností
uchycení výpletů s pevnou osou. Je jasnou volbou profesionálních jezdců předních cyklistických stájí. Právě tito lidé stojí za vývojem a testováním tohoto přepravního obalu.
Rám je v kufru uchycen pomocí stahovacích pásků (SFS), které eliminují nárazy a vibrace
a zaručí jeho perfektní stabilitu. Výplety jsou umístěny na boku kufru a zvenčí pevně ukotveny pomocí rychloupínacího systému. Vysoká kvalita polstrování, dva samostatné kryty
na kola a pěnové válce – to vše ochrání vaše kolo před poškozením. Mobilitu kufru nově
zajišťuje čtveřice ložiskových koleček TENTE a praktický odnímatelný řemínek. Součástí
balení je i nylonový vak, který lze využít pro vaše sedlo (sedlovku), pedály a další příslušenství.
Bezpečí a přístup pouze oprávněným pracovníkům letiště zajišťují 4 zámky (z toho 2 zámky TSA – Transportation Security Administration).
váha 12 kg
materiál patentovaný termoplast ABS
rozměry 114 x 94 x 36 cm

ČR 19 990 Kč
SR 779,95 €

Jak se balí AeroTech Evolution X TSA ↗
youtu.be/Z0vRRROItvw

AeroComfort Road 3.0 TSA
Prvotřídní ochrana bez kompromisů
AeroComfort Road 3.0 TSA je jasnou volbou profesionálních jezdců předních cyklistických
stájí. Právě tito lidé stojí za vývojem a testováním tohoto přepravního obalu. Hlavním cílem bylo vyvinout obal, který umožní rychlé a snadné zabalení vašeho kola, bude vysoce
odolný a zároveň lehký. A to se podařilo!
Hybridní ochranný systém
Ochranný systém kombinuje měkkou polstrovanou vnější část s inovovaným integrovaným rámem, do kterého je nově možné upevnit kolo nejen pomocí klasického rychloupínacího systému, ale i pomocí pevné osy (kotoučové brzdy). Pro větší bezpečnost a stabilitu
je uvnitř obalu použit inteligentní systém stahovacích popruhů, který drží rám kola pevně
na svém místě. Pokročilý stupeň ochrany doplňují vnější tuhé štíty, které jsou umístěny
na nejkritičtějších místech, obaly křehkých částí rámu kola a odnímatelná krytka přehazovačky. Vzpřímená poloha kola, podélný zip a samostatné vnitřní kapsy na zapletená kola
umožňují pracovníkům bezpečnostní a celní správy prohlédnout kolo, aniž by jej museli
vyjmout z obalu. Zámek TSA (Transportation Security Administration) zajišťuje větší bezpečí a přístup pouze oprávněným pracovníkům letiště.
Rychlé balení bez nutnosti demontáže řídítek
Už žádný stres z rozkládání a následného skládání vašeho kola. Díky chytrému designu
obalu AeroComfort Road 3.0 TSA zůstane vaše kolo téměř nerozložené. Nemusíte sundávat řídítka, a dokonce ani pedály. Vše, co je třeba sundat, je přední a zadní kolo. Díky tomu
zabalení kola zabere jen pár minut!
Lepší mobilita
AeroComfort Road 3.0 TSA nově používá ložisková kolečka světoznámé firmy TENTE.
váha 8 kg
materiál Scicon D-TEX860™
rozměry 109 x 103 x 50 cm

ČR 14 990 Kč
SR 579,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

Jak se balí AeroComfort Road 3.0 TSA ↗
youtu.be/Jhngw8-CtAA
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AeroComfort TRI 3.0 TSA
Prvotřídní ochrana bez kompromisů
Cestování s triatlonovým kolem nikdy nebylo jednodušší. Maximální ochrana a mobilita společně s minimální časovou ztrátou při balení znamená více času stráveného na kole. Důmyslný
design obalu AeroComfort TRI 3.0 TSA umožňuje, aby vaše kolo zůstalo téměř beze změn a bylo
připraveno k letu během několika minut.
Hybridní ochranný systém
Ochranný systém kombinuje měkkou polstrovanou vnější část s inovovaným integrovaným rámem, do kterého je nově možné upevnit kolo nejen pomocí klasického rychloupínacího systému,
ale i pomocí pevné osy (kotoučové brzdy). Pro větší bezpečnost a stabilitu je uvnitř obalu použit
inteligentní systém stahovacích popruhů, který drží rám kola pevně na svém místě. Pokročilý
stupeň ochrany doplňují vnější tuhé štíty, které jsou umístěny na nejkritičtějších místech, obaly
křehkých částí rámu kola a odnímatelná krytka přehazovačky. Vzpřímená poloha kola, podélný
zip a samostatné vnitřní kapsy na zapletená kola umožňují pracovníkům bezpečnostní a celní
správy prohlédnout kolo, aniž by jej museli vyjmout z obalu. Zámek TSA (Transportation Security
Administration) zajišťuje větší bezpečí a přístup pouze oprávněným pracovníkům letiště.
Rychlé balení bez nutnosti demontáže řídítek
Už žádný stres z rozkládání a následného skládání vašeho kola. Nastavení vašeho kola zůstane
neporušené, a to včetně triatlonových nástavců (hrazdy). Díky tomu zabalení kola zabere jen
pár minut!
Lepší mobilita
AeroComfort TRI 3.0 TSA nově používá ložisková kolečka světoznámé firmy TENTE.
váha 8 kg
materiál Scicon D-TEX860™
rozměry 129 x 98 x 45 cm

ČR 14 990 Kč
SR 579,95 €

Jak se balí AeroComfort TRI 3.0 TSA ↗
youtu.be/MfoLgWd0K1U

AeroComfort MTB 3.0 TSA
Prvotřídní ochrana bez kompromisů
Nový Scicon AeroComfort MTB 3.0 TSA je navržen tak, aby poskytoval maximální ochranu pro
vaše horské kolo, ať už cestujete na závody, hledáte nové stezky v zahraničí nebo jen chcete letět
na dovolenou. Méně času na balení, více času k prozkoumávání. Jednoduše vyjměte kola, otočte
řídítka a můžete vyrazit. Balení kola se dostalo na zcela novou úroveň. Nový AeroComfort MTB
3.0 TSA byl vyvinut a testován předními světovými sportovci. Je to první volba profesionálů, protože je lehký, a přesto udržuje vysokou úroveň ochrany.
Hybridní ochranný systém
Inovovaný integrovaný rám drží kolo vždy vzpřímeně a chrání jej před nárazy. Je kompatibilní
jak s klasickým rychloupínacím systémem, tak i s dnes už hojně rozšířenou pevnou osou (15 mm
přední a 12 mm zadní). Polstrovaná vnější část obalu obsahuje pevné ochranné štíty, které chrání nejkritičtější části kola. Vyztužené vnitřní kapsy na obou stranách obalu nabízejí dostatek
prostoru i pro 29“ pneumatiky. Zámek TSA (Transportation Security Administration) zajišťuje
větší bezpečí a přístup pouze oprávněným pracovníkům letiště.
Rychlé a snadné balení
Chytrý design přepravního obalu AeroComfort MTB 3.0 TSA dělá balení tak snadné, jak jen může
být. Jednoduše sundáte kola, která následně umístíte do vnitřních polstrovaných kapes, otočíte
řídítka a můžete vyrazit. Nový integrovaný rám je navržen pro 26", 27,5" a 29" horská kola.
Lepší mobilita
AeroComfort MTB 3.0 TSA nově používá ložisková kolečka světoznámé firmy TENTE.
váha 9 kg
materiál Scicon D-TEX860™
rozměry 124 x 98 x 25 cm

ČR 14 990 Kč
SR 579,95 €
Jak se balí AeroComfort MTB 3.0 TSA ↗
youtu.be/jWEe31_Wx6Y
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Travel Plus Triathlon

Travel Plus mtb

Přepravní obal určený na transport triatlonových speciálů. Polstrovaný, s pogumovanou spodní stranou a větším prostorem pro triatlonové nástavce. Součástí série Travel je praktická taška na přepravní obal.

Přepravní obal pro horská kola, polstrovaný, s pogumovanou spodní stranou a větším prostorem pro širší řídítka a delší rozvor kol. Součástí série Travel je praktická
taška na přepravní obal.

váha 2,7 kg
materiál Nylon 210 (polstrovaný)
rozměry 125 x 24 x 90 cm

váha 2,5 kg
materiál Nylon 210 (polstrovaný)
rozměry 125 x 24 x 90 cm

ČR 3 990 Kč

ČR 3 990 Kč

SR 154,95 €

SR 154,95 €

Travel Plus racing

Travel basic

Přepravní obal pro silniční kola, polstrovaný, s pogumovanou spodní stranou,
bez nutnosti demontovat řídítka. Součástí série Travel je praktická taška
na přepravní obal.

Základní verze přepravního vaku na jízdní kola. Textilní, nepolstrovaný, vhodný
pro běžné použití. Součástí série Travel je praktická taška na přepravní obal.

váha 2,4 kg
materiál Nylon 210 (polstrovaný)
rozměry 120 x 28 x 90 cm

ČR 3 990 Kč
SR 154,95 €

váha 2,1 kg
materiál Nylon 210
rozměry 130 x 28 x 93 cm

ČR 2 590 Kč
SR 97,95 €

Pocket Bike Bag

Race Rain Bag

Základní verze přepravního vaku na jízdní kola, jenž je možné složit
to praktického balíčku o rozměrech 29 x 28 x 5 cm.

Praktická taška pro vaše bezstarostné cestování za cyklistikou. Zažijte i vy pocit
profesionálního jezdce! Do této tašky lze přehledně uspořádat vše, co potřebujete
– tretry, návleky, rukavice, dres, kalhoty a spoustu dalších potřebných věcí. Taška
obsahuje 6 samostatných komor (jedna z nich prodyšná). Je pouze na vás, co nechcete zapomenout.

váha 0,5 kg
materiál Nylon 210 (polstrovaný)
rozměry 120 x 28 x 96 cm

ČR 990 Kč
SR 39,95 €

váha 0,45 kg
materiál Scicon D-Tex 840,
     Scicon Armtex D500, Scicon Signitex
rozměry 37 x 24 x 21 cm

ČR 2 490 Kč
SR 97,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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Ochranné obaly
Pro ty, kteří necestují často a chtějí zabezpečit pouze některé komponenty nebo interiér svého vozu, jsou zde ochranné obaly. Kryty převodníků,
pastorků a řetězu, obaly na zapletená kola a tak dále.

Rear Bike Cover

gear Bike Cover

Vak na zadní část jízdního kola chránící interiér auta před
zašpiněním. Skvělý na silniční kola, vysoce funkční a snadno
udržovatelný.

Speciální odolný obal na řetěz a převody jízdního kola, který snadno upevníte pomocí pásku
na suchý zip.

váha 51 g
materiál Nylon 210
rozměry 195 x 68 cm

váha 42 g
materiál Nylon 210
rozměry 60 x 25 cm

ČR 599 Kč

ČR 599 Kč

SR 22,95 €

SR 22,95 €

Bike Defender (Road / TRI / MTB)

Bike Cover Road

Ochranný potah z pružné Lycry® pro přepravu kola na střeše
automobilu. Velmi užitečná, univerzální ochrana proti prachu
a hmyzu je vhodná i do vyšších rychlostí.

Ochranný obal na silniční kolo. Ideální volba ochrany před prachem a nečistotami.
Obal je možné složit do praktické kapsy se
zipem.

váha 75 g (Road), 130 g (TRI),
     104 g (MTB)
materiál AeroFlux Lycra

váha 335 g
materiál Nylon 210
rozměry 160 x 50 x 100 cm

ČR 999 Kč

ČR 999 Kč

SR 38,95 €

SR 38,95 €

 ouble wheel
d
bag

single wheel
bag 29"

single wheel
bag

pocket wheel
bag

Obal na dvě zapletená kola s gumovou
ochranou nábojů, určen pro silniční kola
a horská kola s obvodem 26".

Obal na jedno zapletené kolo s gumovou
ochranou nábojů, určen pro horská kola
s obvodem 27.5" a 29".

Obal na jedno zapletené kolo s gumovou
ochranou nábojů, určen pro silniční kola
a horská kola s obvodem 26".

váha 859 g
materiál Nylon 210
rozměry 70 x 70 x 20 cm

váha 716 g
materiál Nylon 210
rozměry 76 x 76 x 7 cm

váha 466 g
materiál Nylon 210
rozměry 70 x 70 x 2 cm

Obal na jedno zapletené kolo, určen pro
silniční kola a horská kola s obvodem
26". Velmi praktický obal díky své vaze
a možnosti složení do malého, na zip
uzavíratelného balíčku.

ČR 1 799 Kč

ČR 1 999 Kč

ČR 1 199 Kč

SR 69,95 €

SR 77,95 €

SR 46,95 €

váha 170 g
materiál Nylon 210
rozměry 70 x 70 x 2 cm

ČR 999 Kč
SR 38,95 €

podsedlové brašny
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Podsedlové brašny
Revoluční patentovaný upínací systém Roller 2.1™ lze namontovat na ližiny sedla bez nutnosti použití nářadí.
Součástí brašen s tímto upínacím systémem jsou dvě integrované plastové montpáky. Upnutí nebo sejmutí
brašny je velice rychlé a jednoduché, stačí brašnu pouze zatlačit a pootočit s ní o 90 stupňů.

Podsedlové brašny Carbon Series
V řadě Carbon Series vám značka Scicon® nabízí čtyři různé modely vyvinuté a navržené ve spolupráci s profesionálními cyklisty. Léta výzkumu,
nadšení pro sport a vyspělé materiály i technologie umožnily návrhářům vytvořit funkční a spolehlivé brašničky nabízející vysokou úroveň ochrany
na dlouhé vyjížďky. Brašničky jsou ušité z materiálu Cordura® Dupont® a uhlíkových vláken. To vše pro maximální požitek z jízdy.

Elan 210 Carbon

Phantom 230 RL 2.1

Velmi lehká, elegantní podsedlová brašnička menších rozměrů je vyrobena z Cordury®
a z karbonu. Vybavena je stahovacím páskem
z materiálu Velcro®.

Brašnička s dostatečným prostorem pro náhradní silniční duši, montpáky a lepení.

Carbon Black

materiál Cordura® / Carbon Fiber
upínání Velcro™ Strap
objem 210 cm3

ČR 549 Kč
SR 20,95 €

Carbon White

vlastnosti malý rozměr s aerodynamickým
     t varem • montáž bez použití nářadí • ušita
z uhlíkových vláken a Cordura® Dupont®
materiálu • odolný 6,4 mm široký zip • zadní
vstup s rozsahem 180° • reflexní pruh pro
lepší viditelnost • gumové očko pro uchycení
blikačky
upínání patentovaný Roller System 2.1™
objem 230 cm3

Carbon Black

Carbon White

ČR 899 Kč
SR 34,95 €

Compact 430 RL 2.1

Vortex 480 RL 2.1

Střední brašnička s moderním italským designem. Dostatek prostoru pojme nezbytné vybavení, dále tyčinku a nářadí.

Největší brašnička, která je připravena na veškeré nezbytné vybavení, tyčinky, nářadí, ale
i mobilní telefon a také klíče.

vlastnosti hladký a aerodynamický tvar •
     montáž bez použití nářadí • ušita
z uhlíkových vláken a Cordura® Dupont®
materiálu • odolný 6,4 mm široký zip • zadní
vstup s rozsahem 180° • reflexní pruh pro
lepší viditelnost • gumové očko pro uchycení
blikačky
upínání patentovaný Roller System 2.1™
objem 430 cm3

ČR 999 Kč
SR 38,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

Carbon Black

Carbon Black

vlastnosti kulatý tvar kopírující linii zadní
     části sedla • montáž bez použití nářadí • ušita
z uhlíkových vláken a Cordura® Dupont®
materiálu • odolný 6,4 mm široký zip • zadní
vstup s rozsahem 180° • reflexní pruh pro
lepší viditelnost • gumové očko pro uchycení
blikačky
upínání patentovaný Roller System 2.1™
objem 480 cm3

Carbon White

ČR 949 Kč
SR 36,95 €

Carbon White
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podsedlové brašny

Hippo 550 RL 2.1

Elan 210 RL 2.1

Elegantní aerodynamická podsedlová brašna, která s přehledem pojme duši, nářadí,
lepení a například bombičky CO 2 . Samozřejmostí je reflexní pruh pro lepší viditelnost
a gumové očko pro uchycení blikačky.

Podsedlová brašna menších rozměrů vycházející z velice oblíbeného model Elan 210,
nyní však s patentovaným upínacím systémem Roller 2.1™ a gumovým očkem pro
uchycení blikačky.

B lack

materiál Cordura®
upínání patentovaný Roller System 2.1™
objem 550 cm3

F luo Black/Yellow

materiál Cordura®
upínání patentovaný Roller System 2.1™
objem 210 cm3

ČR 499 Kč

ČR 459 Kč

SR 18,95 €

SR 17,95 €
F luo Black/Green

Fluo Black/Orange

Soft 350 RL 2.1

Pin 695 RL 2.1

Elegantní podsedlová brašnička na rezervní
duši a nářadí. Vyrobena z Cordury® s reflexním pruhem pro lepší viditelnost a s gumovým očkem na blikačku.

Podsedlová brašnička pro horská kola
na rezervní duši, nářadí a lepení. Vyrobena
z Cordury® s reflexním pruhem pro lepší viditelnost a s gumovým očkem na blikačku.

materiál Cordura®
upínání patentovaný Roller System 2.1™
vlastnosti reflexní 3M® pruh u zipu
     zlepšující viditelnost
objem 350 cm3

materiál Cordura®
upínání patentovaný Roller System 2.1™
vlastnosti reflexní 3M® pruh u zipu
     zlepšující viditelnost
objem 695 cm3

ČR 359 Kč

ČR 499 Kč

SR 13,95 €

SR 18,95 €

podsedlové brašny / ostatní brašny

scicon
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Upínání Velcro™
Základní řada podsedlových brašniček s jednoduchým upínáním na suchý zip. Jsou odolné, praktické a za dobrou cenu.

Black
Fluo Yellow

Fluo Orange

F luo Green

MTB Saddle Bag

Elan 210

Elan 580

Podsedlová brašna určená pro horská kola s velkým
úložným prostorem. Ve vnitřní části brašny jsou umístěny kapsičky pro lepší organizaci a bezpečné uložení
vašeho vybavení. Ochranu proti vniknutí vody zajišťuje
vodotěsný zip.

Velmi lehká, elegantní podsedlová brašnička menších
rozměrů je vyrobena z Cordury®. Vybavena je stahovacím páskem z materiálu Velcro™. Díky svým rozměrům
a upínacímu systému je možné ji upevnit například
i na popruh batohu.

Jednoduchá leč prostorná podsedlová brašnička s prostorem pro duši, nářadí, lepení a další nezbytnosti.

materiál Rip Stop Nylon
upínání Velcro™ Strap
objem 800 cm3

materiál Cordura®
upínání Velcro™ Strap
objem 210 cm3

ČR 599 Kč

ČR 299 Kč

SR 22,95 €

SR 11,95 €

materiál Cordura®
upínání Velcro™ Strap
objem 580 cm3

ČR 299 Kč
SR 11,95 €

Ostatní brašny
Nabídka Scicon® obsahuje také další praktické brašny, pouzdra a speciální kapsičky, které lze umístit na klasická i netradiční místa nejen na kole.
Nápadité, přesně pro vás.

Tubag 500

fuel bag

Brašna do držáku na lahev s horním vstupem.

Brašna na horní rámovou trubku s uchycením pod představcem.

materiál Cordura®
upínání Velcro™ Strap
objem 500 cm3

materiál Cordura®
upínání Velcro™ Strap
objem 430 cm3

ČR 459 Kč

ČR 359 Kč

SR 17,95 €

SR 13,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

g-form.com

Chrániče G-Form. Bezpečnost,
funkčnost, komfort.
Co kdybyste se mohli alespoň částečně zbavit strachu z pádů a bolesti? Co
kdybyste se mohli soustředit jen na jízdu? A co kdybyste se i v chráničích
mohli cítit naprosto pohodlně? Pocit z jízdy by pak byl mnohem lepší!
A právě to je filozofií americké značky G-Form při vývoji technologicky
vyspělých cyklistických chráničů.
Chrániče G-Form se vyznačují výbornou úrovní ochrany cyklisty při zachování vysokého standardu pohodlí nošení. Inovativní materiál G-Form
Reactive Protection Technology (RPT) se z měkkého, tvárného a pohodlného návleku nárazem přemění v pevný chránič chránící vaše tělo. Před
nárazem se chránič dokáže perfektně přizpůsobit vašemu tělu, neomezuje při šlapání, skvěle větrá, zatímco po nárazu výborně rozloží tlak
na co největší plochu tak, aby vás ochránil co nejvíce. Po absorbování
energie nárazu se chránič opět vrátí do původního poddajného stavu a vy
se tak můžete dál plně soustředit na trail před vámi.
I v sezóně 2019 naleznete v nabídce G-Form kolenní a loketní chrániče
řady Elite, které svou účinností – prokázanou nezávislými testy – přesahují
evropské požadavky dané CE normou pro cyklistické chrániče. G-Form je
zárukou toho, že vaše oblíbené traily si budete užívat s pocitem, že jste
pro své bezpečí udělali maximum.

chrániče
progresscycle.cz

Elite Knee Guards

Elite Elbow Guards

Elite Knee Guard je vylepšený kolenní chránič, který díky vyššímu profilu a vylepšenému tvaru zajišťuje ještě účinnější ochranu. Nový tvar chrániče byl
vytvořen na základě testů nejčastějších mechanismů pádů z kola – došlo k celkové úpravě tvaru
chráničového panelu, který nyní chrání přesně
tam, kde dochází k plošným odřeninám, nárazům
a tržným ranám. Díky prodyšné kompresní perforované látce nedochází k nadměrnému pocení,
a zároveň společně se dvěma silikonovými pásky
drží chránič i při dlouhých vyjížďkách na místě.
Elite Knee Guards jsou ideální volbou do těžkých
terénů, rychlých sjezdů, ale zároveň i pro začínající
jezdce. Chrániče splňují normu CE EN 1621-1:2012.
Údržba: Chrániče G-Form je možné prát v pračce
na nízkou teplotu.

Elite Elbow jsou jedinečné cyklistické chrániče loktů tvořené ergonomicky navrženým panelem Poron® XRD™, který dokonale pohlcuje a rozkládá sílu
nárazu. Vyšší profil chrániče zaručuje vyšší účinnost, přesto nijak neomezuje pohyb. Díky dvěma silikonovým páskům na horní a spodní straně návleku neklouzá během jízdy dolů. Elite Elbow Guards
jsou ideální volbou do těžkých terénů, rychlých
sjezdů, ale zároveň i pro začínající jezdce, u kterých
dochází k pádům častěji. Chrániče splňují normu CE
EN 1621-1:2012. Údržba: Chrániče G-Form je možné prát v pračce na nízkou teplotu.

velikosti S, M, L, XL

velikosti S, M, L, XL

ČR 1 790 Kč (pár)
SR 69,95 € (pár)

ČR 1 890 Kč (pár)
SR 73,95 € (pár)

Pro-X Knee Pads

Pro-X Elbow Pads

Základní chrániče kolen G-Form jsou lehké, prodyšné, ohebné a vysoce funkční. Návlek je vyroben z kompresní lycry, na horním okraji návleku
jsou protiskluzové pásky. Inteligentní materiál
chrániče zaručuje vysokou úroveň ochrany, a to
i při plochém provedení, které umožňuje chránič diskrétně skrýt pod jakkoliv úzké sportovní
i běžné oblečení. Univerzální sportovní použití.
Údržba: Chrániče G-Form je možné prát v pračce
na nízkou teplotu.

K poranění loktů dochází téměř při všech pádech.
Chrániče loktů G-Form jsou lehké, prodyšné
a dokáží pohltit až 94 % energie nárazu. Design
chrániče, který je tvořen výsečemi, je navržen
tak, aby loketní kloub byl chráněn ze všech stran
a zároveň byl natolik flexibilní, aby nebránil
v pohybu. Chránič je plochý a snadno se obléká,
a využijete jej i v jiných příbuzných sportovních
odvětvích. Návlek chrániče je vyroben z kompresní lycry, opatřen protiskluzovými pásky, které zabrání klouzání chrániče. Údržba: Chrániče
G-Form je možné prát v pračce na nízkou teplotu.

velikosti XS, S, M, L, XL, XXL

ČR 1 290 Kč (pár)
SR 49,95 € (pár)

velikosti XS, S, M, L, XL, XXL

ČR 1 290 Kč (pár)
SR 49,95 € (pár)

Youth Elbow Pads
Youth Knee Pads
Juniorské chrániče kolen a loktů využívají stejně pokročilou technologii pohlcení síly nárazu jako ostatní
G-Form chrániče. Výhodou je snadné nasazení, diskrétnost chrániče i pod úzkým oblečením, vysoká prodyšnost a moderní design. Rodiče ocení především funkčnost a univerzálnost chrániče, který lze použít pro různé
sporty. Velikou výhodou je snadná údržba chráničů, které lze prát pravidelně v běžné pračce. Chrániče splňují
normu CE EN 15613:2008. Údržba: Chrániče G-Form je
možné prát v pračce na nízkou teplotu.
velikosti S/M, L/XL

ČR 1 090 Kč (pár lokty)    1 090 Kč (pár kolena)
SR 42,95 € (pár lakte)    42,95 € (pár kolená)

 ro-X Knee-Shin
P
Combo Guard
Kombinovaný chránič Pro-X Knee-Shin Guard
má propracovaný anatomický tvar, který neomezuje v pohybu, přitom perfektně sedí
a zajišťuje ochranu kolenního kloubu i holenní kosti zároveň. Elastický návlek odvádí
pot a zajišťuje rovnoměrně stabilitu chrániče
po celé délce dolní končetiny. Vlastností polymerního materiálu, ze kterého je chránič
vyroben, je schopnost absorbovat sílu nárazu změnou tvrdosti chrániče v okamžiku
stlačení. Oceníte i skladnost chrániče. Chránič splňuje normu CE EN 1621-1:2012. Údržba: Chrániče G-Form je možné prát v pračce
na nízkou teplotu.
velikosti S, M, L, XL

ČR 1 990 Kč (pár)
SR 79,95 € (pár)

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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Pro-X Shin Pads

Pro Ankle Guards

K poranění holení dochází při jízdě v terénu velmi často.
Chrániče holení G-Form jsou lehké, prodyšné, flexibilní
a účinně chrání při nárazu. Design chrániče je navržen tak,
aby holenní kost byla chráněna nejen zepředu, ale i ze stran,
a to při plochém provedení, které umožňuje chránič použít
pod jakkoliv úzké oblečení. Návlek z kompresní lycry odvádí
pot jako funkční prádlo a je opatřen protiskluzovými pásky,
což zaručuje, že chránič nebude klouzat dolů. Údržba: Chrániče G-Form je možné prát v pračce na nízkou teplotu.

Chrániče kotníků G-Form jsou pohodlné, lehké a panel na vnitřní straně chrání proti nárazům od pedálů,
na vnější straně chrání kotník při pádu a nárazy při jízdě. Žádné upevňovací pásky, chránič drží díky pružné
a prodyšné látce. Chrániče jsou ideální pro MTB, bikros
i freestyle BMX.

velikosti S, M, L, XL

velikosti S/M, L/XL

ČR 590 Kč (pár)
SR 21,95 € (pár)

ČR 1 590 Kč (pár)
SR 59,95 € (pár)

Pro-B Bike Compression Shorts

Pro-X Compression Shorts

Design cyklistických šortek je navržen tak, aby byla
chráněna kostrč a kyčelní klouby. Materiál šortek je
tvořen z kompresní lycry, která je prodyšná, odvádí
pot a zároveň zaručuje, že ochranné prvky jsou stále
na správném místě. Chrániče jsou ploché, diskrétně
se tedy skryjí pod klasické šortky a nijak nebrání pohybu při jízdě. Kvalitní cyklo vložku využijete především pro delší vyjížďky terénem. Údržba: Chrániče
G-Form je možné prát v pračce na nízkou teplotu.

Kompresní lycra, ze které jsou základní šortky
zhotoveny, zaručuje udržení ochranných prvků
na kostrči a kyčelních kloubech. Materiál ochranných prvků je vytvořen z pokročilých polymerů,
tedy takzvaného „aktivního materiálu“, který je
za běžných podmínek měkký a flexibilní, ale pokud dojde k nárazu, chránič okamžitě ztuhne a absorbuje sílu nárazu. Údržba: Chrániče G-Form je
možné prát v pračce na nízkou teplotu.

velikosti S, M, L, XL

velikosti S, M, L, XL

ČR 2 290 Kč

ČR 1 990 Kč

SR 89,95 €

SR 79,95 €

Pro-X Compression Shirt
Design rozmístění ochranných prvků je tvořen tak, aby byly ochráněny všechny klouby a kosti,
které jsou při pádu nejvíce ohroženy, tedy ramenní klouby, klíční kosti, hrudní kost a především
žebra. Kompresní lycra je prodyšná, odvádí pot a zároveň plní funkci udržení ochranných prvků
na požadovaných místech. Jedná se vlastně o spojení chrániče a funkčního prádla. Materiál chráničů je za běžných podmínek měkký a flexibilní, tedy nebrání v plném rozsahu pohybů sportovce,
až při případném nárazu chrániče ztuhnou, a tím zabraňují větším zraněním. Údržba: Chrániče
G-Form je možné prát v pračce na nízkou teplotu.
velikosti S, M, L, XL

ČR 3 190 Kč
SR 119,95 €

gorewear.com

Jsme společnost založená
na INOVACÍCH, INTEGRITĚ
a TÝMOVÉ PRÁCI
Zakladatel Bill Gore vybudoval svoji firmu nejen díky tvrdé práci, ale
zejména na pevných základech vzájemné důvěry, poctivosti a víry
ve vlastní schopnosti. Tento jeho odkaz nás stále provází a pomáhá
nám ukazovat správnou cestu při veškerých důležitých rozhodnutích, každodenní práci, a samozřejmě i při způsobu, jakým se chováme k našim kolegům, obchodním partnerům, zákazníkům a životnímu
prostředí.
GORE dnes vyrábí tisíce výrobků. Vyvíjí a používá unikátní technologie v mnoha odvětvích. Patří k naprosté špičce oboru, díky čemu
již déle než 50 let mění nejen životy běžných lidí, ale i celé odvětví
tohoto průmyslu. Ať už se jedná o medicínské výrobky, jež pomáhají
zachraňovat životy, nebo o komponenty používané při dobývání vesmíru – přistáním Apolla na měsíci počínaje a průzkumem Marsu konče.
Výše uvedené je nám závazkem, díky kterému stále pracujeme na dalších inovacích tak, abychom pozici leadera oboru neztratili a vize Billa
Gorea naplnili.
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Znovu a znovu vyvíjíme, inovujeme
a testujeme.

Rozdělení kolekce
CYCLING

Ručíme za to, co řekl zakladatel naší společnosti Bill Gore: Naše výrobky
skutečně fungují tak, jak vy i my chceme, aby fungovaly.
U zrodu všech inovací, které naši značku od samého počátku pomáhají
udržet na naprosté špičce v oboru, stojí vždy konkrétní lidé. Těmto lidem,
ať už jsou to profesionální sportovci, nebo jen zapálení entuziasté,
vděčíme za to, že jsme schopní nastavovat stále nové standardy
v úrovních komfortu, designu i ochrany před rozmary počasí.
Každý Gore
výrobek je výsledkem takovéto spolupráce. Angažování
AWARDS
5
Fabiana Cancellary jako testovacího jezdce, a také jako osoby intenzivně
spolupracující na vývoji nových produktů, je naprostým vrcholem v naší
dlouholeté spolupráci se světovými sportovními ikonami. Čtyři tituly
mistra světa, dvě zlaté olympijské medaile a desítky let cyklistických
zkušeností z něj dělají světového experta na potřeby cyklistů. Děkujeme
mu, že nám pomohl své cenné zkušenosti zúročit při vývoji veškerých
našich inovací.
Vývoj je pro nás nikdy nekončící proces. Každý prototyp a každý detail je
testován tak dlouho, dokud není dosaženo nejlepšího možného výsledku.

MULTI-SPORT

Vyrábíme oblečení pro sportovce, nikoli pro
sbírání ocenění.
readers choice 2015
Clothing

RUNNING

použití

úroveň

C Cyklistika

7 Expert/závody

Výrobky s maximální prodyšností, užším
sportovním střihem, co nejnižší hmotností,
specifickými detaily, vyvíjené a designované
s ohledem na maximální výkon a funkci bez
jakýchkoliv kompromisů.

R Běh

5 Výkonnostní sport

Výrobky s ideálním poměrem funkčnosti,
designu a komfortu. Volnější střih, více kapes,
důraz na design, vysoká kvalita zpracování
a odolnost. Jako bonus nabízí tato řada také
větší univerzálnost použití.

3 Aktivní
sport/turistika

Maximální univerzálnost použití, perfektní
komfortní střih, prodyšnost, pečlivá volba
materiálů a dostatečný tepelný komfort
pomáhají zvyšovat funkčnost této řady
výrobků.

M Multisport

To je možná důvod, proč je stále dostáváme!
Protože my sami jsme zapálení sportovci, tak víme, jak důležité je
podávat maximální výkony, bez ohledu na počasí. Kvalitní, a hlavně
funkční materiály, promyšlené detaily a moderní design našich výrobků,
vám pomůžou zůstat déle v sedle, a navíc se u toho usmívat. Jsme hrdí,
že vám můžeme představit naší novou kolekci a víme, že pokud se pro
GORE® rozhodnete, budete spokojeni minimálně stejně, jako miliony
sportovců před vámi.
Pro každou skupinu cyklistů nebo běžců vyvíjíme samostatnou kolekci,
která nejlépe vyhovuje jejich potřebám a intenzitě provozované
aktivity. Pro každou tuto skupinu se snažíme vytvořit oblečení s ideální
rovnováhou mezi komfortem, prodyšností, zateplením, odolností
a příznivou hmotností.
To vše se nám daří díky používání špičkových materiálů, které sami
vyvíjíme, vyrábíme a který od nás nakupuje celý svět. A kdo by měl
být povolanější a měl mít více zkušeností s jeho použitím, než jeho
vynálezce a výrobce?!
...WHICH COULD BE THE REASON WE KEEP WINNING THEM
Being athletes ourselves we understand how important it is to be able to perform
in maximum comfort in any weather condition. Intelligent functions and contemporary design add to the enjoyment of sports. We test to destruction, we get caught up
in the smallest details, we go home late at night and then we do it all over again –
just to bring you the best apparel possible. But we are not satisfied yet, we continue
to explore research and listen, because we are passionate about developing
our ever-progressing sports further.

použití

Základní řada oblečení pro sport nebo
turistiku, vyvinutá s ohledem na co možná
nejuniverzálnější použití. Kvalitní materiály
i zpracování. Velmi dobrý poměr mezi
funkčností a cenou.

fit

Silniční cyklistika

slim fit

MTB

form fit

Běh

active fit

Trailový běh

Cyklistické vložky

turistika

Cyklistická vložka

běžky

cyklistická vložka
s technologií
GORE® CUP

technologie
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gore-tex®
Velice lehká a tenká teflonová membrána. Základními vlastnostmi jsou nepromokavost a větruodolnost bez omezení prodyšnosti.
Póry membrány jsou 20 000krát menší než kapky vody, ale přitom 700krát větší než molekuly vodních par. Labyrintová struktura
membrány spolehlivě zastaví vítr na cestě k vašemu tělu. To vše při zachování dlouhé životnosti ověřené v testech. GORE-TEX®
není pouze jeden – můžete si vybrat přesně podle vašich požadavků, Rozlišujeme dvouvrstvý laminát, kdy je membrána spojena
pouze s vnější tkaninou (zevnitř bývá zpravidla chráněná volnou podšívkou), a třívrstvý laminát, kdy je membrána zalaminována
mezi vnější tkaninu a podšívku. Výrobky z dvouvrstvého GORE-TEXu® jsou univerzálnější, lehčí a prodyšnější. Oblečení z klasického
třívrstvého GORE-TEXu® se vyznačuje především odolností.
Materiály GORE-TEX®

Obecné vlastnosti membrány GORE-TEX®

• vznikají slaminováním naší membrány GORE-TEX® s vysoce

• trvalá nepromokavost

odolnými textiliemi
• 100% nepromokavost je zajištěna speciální technologií
podlepení švů

• vysoká prodyšnost
• extrémní odolnost vůči mrazu
• jedinečná odolnost při ohybu
• mimořádně dlouhá životnost

Garantujeme, že vás udržíme v suchu! Nejste-li naprosto spokojeni s nepromokavostí, větruodolností či prodyšností
oděvu GORE-TEX®, opravíme jej, vyměníme nebo vám vrátíme pořizovací cenu. Veškeré oděvy GORE-TEX® poskytují záruku
nepromokavosti Guaranteed to Keep You Dry™.
GORE-TEX® SHAKEDRY
Zhmotnění vašich nejsušších snů – GORE-TEX® Active Shell Shake Dry – unikátní materiál vyvinutý firmou GORE®. Jedná se o ten
nejprodyšnější GORE-TEX®, co byl kdy vyroben. Díky revoluční technologii, kdy membrána spolutvoří svrchní vrstvu oděvu, se
do něj kapky vody nikdy nevsakují, ale stékají dolů jako po plechové střeše. Shake Dry lze tedy volně přeložit jako „usušeno pouhým
otřepáním“ Není tak potřeba aplikovat chemickou DWR ochranu, která obvykle chrání svrchní vrstvu před absorpcí vody, ale zároveň
zhoršuje paropropustnost a vyžaduje speciální péči. GORE® tak opět nastavilo nový standard všem výrobcům membránového
oblečení, o čemž svědčí mnoho získaných ocenění od prestižních periodik. Tento materiál je navíc velmi lehký, větruodolný a výborně
sbalitelný. Výrobky z něj pomáhají udržet dostatečný komfort ve velmi širokém spektru povětrnostních podmínek.
GORE-TEX®
Oblečení vyrobené z tohoto materiálu je nepromokavé, větruodolné a dobře prodyšné. Nabízí také slušnou odolnost proti oděru
a ohybu.
GORE-TEX® PACLITE PLUS
Výrobky z materiálu GORE-TEX® PACLITE PLUS vynikají zejména vysokou odolností a dlouhou životností. Samozřejmostí je
rozumný objem při sbalení, nízká hmotnost a díky poddajnosti tohoto materiálu také slušný komfort.
Produkty s visačkou PACLITE PLUS jsou ideální zejména pro opravdu drsné způsoby použití, jako je například expediční
cyklistika, případně MTB v náročných povětrnostních podmínkách, nebo v takovém terénu, kde na počítání pádů nestačí prsty
na celém těle. Samozřejmostí je naprostá nepromokavost a větruodolnost.
GORE-TEX® ACTIVE
Trvalá nepromokavost a odolnost proti větru je samozřejmostí. Oblečení z tohoto extra prodyšného materiálu je ale navíc velmi
lehké a také pohodlné. Ideální je pro aerobní i anaerobní aktivity, protože zejména s ohledem na ně byl tento materiál vyvinut.
GORE-TEX® INFINIUM
Maximální pohodlí a špičková ochrana proti rozmarům počasí. Unikátní kombinace větruodolnosti a nepromokavosti. Výborný
komfort nošení i na holém těle. Na klíčových místech je namísto „běžného“ WINDSTOPPERU použita technologie lepených švů
a GORE-TEX panelů pro maximální voděodolnost. Ostatní části s WINDSTOPPER membránou ochrání proti větru a díky WATER
REPELENT úpravě také výrazně oddálí moment, kdy se voda dostane skrz oděv.

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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windstopper®
Materiál odolný proti větru, který si zachovává vysokou prodyšnost. Pro vás to znamená pohodlí při různých aktivitách za
chladného a větrného počasí. Zabrání studenému vzduchu ve vstupu, a přitom zajistí odvod potu, který by vás ochlazoval zevnitř.
Materiál přímo předurčený pro cyklistiku.
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Safe to Wear and EnviroG
Safe to Wear and Environmentally–Sound
strives
to ac
constantly strives toconstantly
act with the
highest
responsibility
and
has
responsibility and has an ongoing commi
meeting
or exceeding
meeting or exceeding
all applicable
healtha
GORE® WINDSTOPPER® s voděodolností
GORE® WINDSTOPPER®
environmental
regulatis
environmental regulations
and voluntary
Oblečení z materiálu WINDSTOPPER® s voděodolnou úpravou v sobě
spojuje
Absolutně větruodolný, extrémně prodyšný materiál schopný z vnější strany
that
we
have
adopted.
wesehave
adopted.
ensure the higheT
®
®
spolu
slušnou
odolnostíTo
proti
zastavit
vítr, zatímco
z té vnitřní
umožní
vodním
parám
uniknout
Garments
madeWINDSTOPPERu®,
with GOREthat
The
totally
windproof,
yet směrem
Garments
made withvýhody
GORE„klasického“
The totally
windproof,
yet
safety
our with
products,
products,
weof
work
indep
® tedy 100% nepromokavé,
vodě.
Toto oblečení není
ale stále
nabízí
dobrou
ven. Tato kombinace vlastností
pomáhá breathable
minimalizovat membrane
vaše případné®
extremely
WINDSTOPPER
products safety
with of our
extremely
breathable
membrane
WINDSTOPPER
products
with
®
credible
third-party
ochranu při kratších přeháňkách, nebocredible
proti rozličným
stříkajícím
tekutinám
podchlazení za silného větru nebo ve sjezdech, a výrazně také redukuje riziko
standards, bluesignsta
s
blocks
the windveand
allows
vapor are–Water
Resistance
areloužemi,
totallynehodách third-party
blocksběhem
the wind
and
Water
Resistance
totally
například
při projíždění
v ®restauracích, OEKO-TEX
nebo při ® Standard 10
přehřátí
stoupání,
kdy allows
se
budete vapor
pohybovat
vaší
anaerobní
zóně.
OEKO-TEX Standard 100.
to escape. This combination
windproof,nadeliver
ceremoniálech
podiích. maximum
to escape. This combination
windproof, deliver maximum
of protection andbreathability,
breathabilityand provide
breathability,
of protection and breathability
durable and provide durable
chillingfrom showers
protection
from showers to keep
minimizes the wind’sminimizes
chilling the wind’s
protection
to keep
effect
while
the risk
of in ayou
comfortable in a broad
effect while s
reducing
theWINDSTOPPER®
risk
of reducing
you comfortable
broad
Vložka
GORE®
CUP
overheating
when
you
are
active.
range
of activities and weather
overheating
whencyklistická
you are active.
range of activities and weather
Unikátní
inovovaná
vložka
conditions.
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Teplo a vlhkost, studený vzduch
Udržení optimální teploty díky WINDSTOPPER® panelu v konkávnímu
(vyklenutém) tvaru, zajistí nejen dokonalou ochranu před větrem, ale pomůže
i s odváděním přebytečné vlhkosti. V každém ročním období.
Speciální tvarování toho panelu poskytuje dostatečný prostor tam, kde je ho
opravdu potřeba! Výrazně se tak snižuje tlak na inkriminované oblasti.

Pánské bundy

gore wear

153

progresscycle.cz

C7 GORE-TEX SHAKEDRY
STRETCH JACKET
materiál GORE-TEX® Active ShakeDry™
velikosti Slim Fit S–XXL

Tato přiléhavá bunda kombinuje střih vašeho oblíbeného silničního dresu s perfektní ochranou proti vrtochům matky přírody. Toho je docíleno použitím SHAKE DRY
materiálu, ale i díky naprosto novému STRECH (pružnému) GORE TEXu v exponovaných místech. Proto se tato bunda stane vaší druhou kůží, která, stejně jako tento
ultimátní kus oděvu, také obvykle nikde okolo vás nevlaje, ale dokonale kopíruje vaši
postavu, zároveň je ve správných místech dostatečně pružná a neomezuje vás tak
v pohybu. Vodě a větruodolný materiál o špičkové prodyšnosti a minimální hmotnosti, supernízký objem při sbalení, minimální hmotnost, dlouhá záda, ergonomicky
tvarovaný, vyšší límec, reflexní prvky. Kombinace s batohem není doporučena.

ČR 8 499 Kč
SR 325,95 €

Black

C7 GORE-TEX SHAKEDRY
JACKET
materiál GORE-TEX® Active ShakeDry™
velikosti Slim Fit S–XXL

Bunda z GORE-TEX Active ShakeDry materiálu – nejprodyšnějšího GORE-TEXu, co byl kdy vyroben. Díky
unikátní technologii, kdy membrána spolutvoří svrchní vrstvu oděvu, se do něj kapky vody nikdy nevsakují, ale stékají dolů jako po plechové střeše. Shake Dry lze tedy volně přeložit jako „usušeno pouhým otřepáním“ Není tak potřeba aplikovat chemickou DWR ochranu, která obvykle chrání svrchní
vrstvu před absorpcí vody. GORE opět nastavilo nový standard všem výrobcům membránového oblečení, o čemž svědčí mnoho získaných ocenění od prestižních periodik. Kromě toho je bunda extra lehká
– pouhých 107 gramů, odolná a perfektně sbalitelná. Samozřejmostí jsou reflexní loga, ergonomický
límec, elastický lem v pase a náprsní kapsa, do které lze celou bundu zabalit. Kombinace s batohem
není doporučena.

Black

ČR 6 999 Kč
SR 269,95 €

C5 GORE-TEX SHAKEDRY
1985 JACKET
materiál GORE-TEX® Active ShakeDry™
velikosti Form Fit S–XXL

Bunda z GORE-TEX Active ShakeDry materiálu – nejprodyšnějšího GORE-TEXu, co
byl kdy vyroben. Díky unikátní technologii, kdy membrána spolutvoří svrchní vrstvu
oděvu, se do něj kapky vody nikdy nevsakují, ale stékají dolů jako po plechové střeše. ShakeDry lze tedy volně přeložit jako „usušeno pouhým otřepáním“ Není tak potřeba aplikovat chemickou DWR ochranu, která obvykle chrání svrchní vrstvu před
absorpcí vody. GORE opět nastavilo nový standard všem výrobcům membránového
oblečení, o čemž svědčí mnoho získaných ocenění od prestižních periodik. Kromě
toho je bunda extra lehká – pouhých 116 gramů. Letopočet 1985 odkazuje na úplně
první GORE-TEX bundu vyrobenou firmou GORE. Širší pohodlnější střih, náprsní kapsa, do které bundu snadno sbalíte, elastický pas, reflexní prvky, obousměrný hlavní
zip, reflexní prvky, nastavitelný límec. Kombinace s batohem není doporučena.

Lava Grey/Red

ČR 7 499 Kč
SR 285,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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C5 GORE-TEX ACTIVE
TRAIL HOODED JACKET
materiál GORE-TEX® Active
velikosti Form Fit S–XXL

Tato bunda nastavuje nový standard v ochraně proti
nepřízni počasí. Kombinuje nekompromisní funkci
a skvělý design. Nabízí výborný komfort v sedle biku
za jakéhokoli počasí a po celý rok. Lehký a prodyšný
Active materiál vás udrží v suchu a teple. Přední kapsa
na zip, nastavitelná kapuce, vyšší límec, malá kapsa
na rukávu, stahování v pase, reflexní prvky.

D
 eep Water Blue/Cloudy Blue

B lack/Dynamic Cyan

ČR 6 499 Kč
SR 249,95 €

Deep Water Blue/Citrus Green

Black/Terra Grey

C3 GORE-TEX PACLITE
HOODED JACKET
materiál GORE-TEX® Paclite
velikosti Active Fit S–XXL

B lack

Dynamic Cyan/Black

Ideální volba pro každodenní jízdu do práce, agresivní MTB v náročném terénu, ale i pro běh nebo jiné aktivity provozované se
zuřícími živly v zádech. Velmi odolný a absolutně nepromokavý
materiál, komfortní – civilnější střih, delší záda jako ochrana proti
stříkající vodě, kapuce užšího střihu vhodná i pod helmu, stahování v pase, kapsa na hrudi, reflexní prvky.

ČR 4 999 Kč
SR 189,95 €

R
 ed/Black

N
 eon Yellow/Black
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C5 GORE-TEX ACTIVE
JACKET
materiál GORE-TEX® Active
velikosti Form Fit S–XXL

Perfektní univerzálka užšího střihu. Použitelná na silnici
ale i na výkonnostní tlusté gumy. Velmi lehká, odolná proti větru i dešti a špičkově prodyšná. To vše díky materiálu
GORE-TEX Active. Částečně elastický lem v pase, stahování
manžet, zádová kapsa na zip, mnoho reflexních prvků.

Black/Neon Yellow

Black/Red

ČR 5 499 Kč
SR 209,95 €

Dynamic Cyan/Black

Red/Black

C3 GORE-TEX ACTIVE
JACKET
materiál GORE-TEX® Active
velikosti Active Fit S–XXL

Black

Red

Bunda, která dokáže to, co málo která: poručí větru
a dešti. Oboje zůstává v uctivé vzdálenosti od vás a vy
se tomu můžete z tepla a sucha smát. Nový poddajnější
velmi komfortní materiál. Pohodlný širší střih, reflexní
prvky, tvarované lokty, delší záda, stahování v pase, náprsní a zádová kapsa.

ČR 4 999 Kč
SR 189,95 €

N
 eon Yellow

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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C3 GORE WINDSTOPPER
PHANTOM ZIPP-OFF JACKET
materiál WINDSTOPPER®
velikosti Active Fit S–XXL

Suverénně nejprodávanější, nejvšestrannější a léty prověřená bunda. Neprofoukne a odolá i lehkému dešti. Není to
ale jen bunda, ale i vesta a WINDSTOPPER dres v jednom.
Díky tomu je použitelná v širokém spektru teplot a různém
počasí. Odepínací raglánové rukávy, pod nimiž je po odepnutí krátký rukáv (vznikne tak WINDSTOPPER dres), pružné panely zajišťující ničím neomezenou volnost pohybu,
prodyšnější zádový panel, skrytý zip, reflexní prvky, třídílná kapsa na zádech, kapsa na hrudi, voděodolný elastický
lem na spodní části bundy a na rukávech.

White/Black

B lack/Red

C
 astor Grey/Black

ČR 4 499 Kč
SR 175,95 €

Red/Black
Black/Neon Yellow

D
 ynamic Cyan/Black

C3 GORE WINDSTOPPER
URBAN JACKET
materiál WINDSTOPPER®
velikosti Active Fit S–XXL

Jasný důkaz, že funkční, větru a vodě odolná City/MTB bunda, může také velmi
dobře vypadat. Dokonce tak, že snese i běžné civilní nošení. V jednu chvíli tak můžete být trend makerem vaší oblíbené cyklistické kavárny, či knajpy a o chvíli později už jet tropickou bouří na kole domů s širokým úsměvem na tváři. Neonové
légy v rukávech proti profouknutí, výklopný neonový zádový panel pro větší bezpečnost a také jako ochrana proti stříkající vodě, dvě boční kapsy, jedna decentní
zádová kapsa na zip s bočním vstupem, hlavní zip krytý klopou na dva magnety,
perfektní užší a vysoký límec, stahování v pase, kapuce střižena tak, aby byla použitelná i pod helmu, reflexní prvky a vývod z náprsní kapsy na sluchátka.

T erra Grey Camouflage

ČR 5 999 Kč
SR 229,95 €
Castor Grey

Black

C7 GORE WINDSTOPPER
PRO ZIP-OFF JERSEY
materiál WINDSTOPPER®
velikosti Slim Fit S–XXL

Větru a voděodolná bunda + WINDSTOPPER dres úzkého střihu v jednom. Vyvinuta speciálně pro dlouhé MTB maratony a tréninky. Elastický GORE WINDSTOPPER
materiál s vnitřní povrchovou úpravou, díky které je možné jej obléci přímo na holé
tělo. Dokonalý střih a odnímatelné rukávy poskytují skutečný komfort, špičkovou
prodyšnost a možnost použití ve velmi širokém teplotním rozpětí. Kapsa na hrudi,
tři kapsy na zádech řešeny tak, aby ani plně naložené nevlály dva metry za vámi, ultrasonické švy, voděodolný lem v pase s protiskluzovou úpravou na vnitřní straně,
ergonomický límec, vyosený hlavní zip – nepotkává se tak s dalším případným zipem na vašem dresu, spousta reflexních prvků a nízká hmotnost. Maraton, obzvlášť
za nevyzpytatelného počasí, lze bez této bundy dokončit jen velmi obtížně.

D
 ynamic Cyan/Black

ČR 5 499 Kč
SR 209,95 €

Citrus Green/Deep Water Blue

B lack

Pánské bundy
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C3 WINDSTOPPER
JACKET
materiál WINDSTOPPER®
velikosti Active Fit S–XXL

Lehčí a snadno sbalitelná univerzálka. Když jí dáte šanci a prostor
ve vaší kapse nebo Camelu, v nouzi se vám odvděčí zejména dokonalou
ochranou proti větru a chladu. A ačkoliv se jedná „jen“ o WINDSTOPPER
produkt, tak díky podlepeným švům oddálí vaše nasáknutí během deště. Velmi poddajný, měkký a prodyšný materiál, náprsní kapsa, vysoký,
ergonomicky tvarovaný límec, elastický lem v pase a na zápěstí, zadní
kapsa na zip s bočním vstupem, reflexní prvky.

Black/Red

Black/Neon

ČR 4 499 Kč
SR 175,95 €

Citrus/Blue

Black/Grey

C7 GORE WINDSTOPPER
LIGHT JACKET
materiál WINDSTOPPER®
velikosti Slim Fit S–XXL

To, co vám zachrání zdraví, nemusí být jen zázračná pilule z reklamy. Může to být i bunda, která nezabere v kapse víc než právě to balení pilulí, jenže navíc oproti nim skutečně funguje. Suverénně nejlehčí a nejprodyšnější WINDSTOPPER bunda v nabídce. Díky
podlepeným švům je připravena čelit nejen větru, ale i lehčímu dešti. Při sbalení do své
vlastní kapsy není větší, než menší houska se salámem a váží ještě méně. Reflexní prvky
a logo, pružný lem v pase, dlouhý zip, ergonomicky tvarovaný límec.

Black

ČR 4 999 Kč
SR 189,95 €

Red

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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C5 GORE WINDSTOPPER
BIB TIGHTS+
materiál WINDSTOPPER®
velikosti Slim Fit S–XXL

3/4 kalhoty s GORE WINDSTOPPER membránou do chladných podzimních a jarních dnů. I přes použitý materiál si zachovávají dostatečnou elasticitu. Navíc
jsou vybaveny vložkou ADVANCED ROAD, která je nejen pohodlná, ale i skvěle
ergonomicky tvarovaná, navíc s přidaným WINDSTOPPER panelem pro udržení
lepšího teplotního pohodlí v oněch místech. Široké, neškrtící spodní lemy nohavic, mesh šle pro optimální ventilaci, reflexní logo, optimálně řešené rozvržení
polohy jednotlivých švů pro maximální komfort. K dispozici jak v provedení 3/4,
tak v krátké variantě.

ČR 4 499 Kč (3/4) 4 499 Kč (kraťasy)
SR 169,95 € (3/4) 169,95 € (kraťasy)

Black (kraťasy)
Black (3/4)

C3 WINDSTOPPER
BIB TIGHTS+
materiál WINDSTOPPER®
velikosti Slim Fit S–XXL

Teplé, nejen cyklistické dlouhé kalhoty s WINDSTOPPER membránou.
Nastavitelné šle, ACTIVE výstelka s technologií WINDSTOPPER Cup, tvarovaná kolena, ploché švy, zipy na koncích nohavic s reflexní úpravou.
V nabídce varianta s výstelkou i bez, případně bez šlí.

ČR 3 799 Kč
SR 149,95 €

Black/Neon Yellow

Black

pánské kalhoty
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C5 GORE-TEX ACTIVE
TRAIL PANTS
materiál GORE-TEX® Active
velikosti Active Fit S–XXL

Zůstaňte v suchu. Kdykoli a kdekoli! Velmi lehké, vodě a větru odolné kalhoty cyklistického střihu, které
v batohu zaberou minimum místa. Lze je nosit přímo na tělo, nebo jako svrchní vrstvu. Přidaná odolná vrstva v oblasti rozkroku, malá kapsička v pase, reflexní prvky, tvarovaná kolena, pohodlný nastavitelný a elastický pas s protiskluzovou vnitřní úpravou, zip na lýtku pro snazší oblékání i přes obuv.

ČR 4 999 Kč
SR 189,95 €

Black

C5 GORE-TEX ACTIVE
TRAIL SHORTS
materiál GORE-TEX® Active
velikosti Active Fit S–XXL

Zůstaňte v suchu. Kdykoli a kdekoli! Velmi lehké, vodě a větru odolné kalhoty cyklistického střihu, které
v batohu zaberou minimum místa. Lze je nosit přímo na tělo, nebo jako svrchní vrstvu. Přidaná odolná
vrstva v oblasti rozkroku, malá kapsička v pase, reflexní prvky, tvarovaná kolena, pohodlný nastavitelný
a elastický pas s protiskluzovou vnitřní úpravou, zip na lýtku pro snazší oblékání i přes obuv.

ČR 3 699 Kč
SR 139,95 €
Black

C3 GORE-TEX ACTIVE
PANTS
materiál GORE-TEX® Active
velikosti Active Fit S–XXL

Jakékoli počasí, jakékoli použití. Terén, nebo silnice, hory nebo město. Lehké, komfortní, a to i při oblékání na holé tělo. Výborně prodyšné díky GORE-TEX Active materiálu. Zesílený rozkrok proti opotřebení, tvarovaná kolena, zipy na lýtkách, kapsa
na zip v pase, nastavitelný a elastický pas, stahování dolních konců nohavic na suchý
zip, reflexní prvky.

ČR 4 499 Kč
SR 169,95 €

Black

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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C3 GORE WINDSTOPPER
VEST
materiál WINDSTOPPER®
velikosti Active Fit S–XXL

Tato vesta je perfektní volbou pro všechny cyklisty, které neodradí ani chladné
a větrné počasí. Nabízí absolutní větruodolnost, voděodolnost, velmi dobrou prodyšnost a slušný tepelný komfort. Dlouhá záda, náprsní kapsa, dvě kapsy na zádech, ergonomicky tvarovaný límec, reflexní prvky na ramenou a na bocích, reflexní logo na hrudi a na zádech.

ČR 2 499 Kč
SR 95,95 €

R
 ed

Neon Yellow/Black

Black

C3 GORE WINDSTOPPER
LIGHT VEST
materiál WINDSTOPPER®
velikosti Active Fit S–XXL

Díky WINDSTOPPERové membráně si můžete být jistí, že váš příští
sjezd budete v teple a chráněni před větrem. Velmi lehká vesta komfortního střihu nabízí absolutní větruodolnost, voděodolnost a špičkovou prodyšnost. Náprsní kapsa, dvě kapsy na zádech, reflexní prvky, odolný lem v průramcích a v pase, ergonomicky tvarovaný límec.

ČR 2 499 Kč
B lack

Red

Dynamic Cyan

Neon Yellow/Black

SR 95,95 €

gore wear
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C7 PRO 2IN1 BIB SHORTS+
velikosti Slim Fit S–XXL

Ne každý chce na biku vypadat, jako by si odskočil z tréninku souboru národního baletu. Můžeš si sice obléct volné kalhoty, ale ty zas úplně nejdou dohromady s opravdu
výkonnostní, nebo závodní cyklistikou. GORE BIKE WEAR vyvinulo kalhoty, jež kombinují to nejlepší z obojího – tedy komfort klasických elasťáků s lookem a výhodami
volných šortek. Extrémně lehký, prodyšný a odolný svrchní materiál kombinovaný
s GORE-TEX membránou na zádech a v rozkroku proti stříkající vodě, blátu a dešti,
tvoří vnější kalhoty. Ty vnitřní se skládají ze špičkové, EXPERT MTB vložky s WINDSTOPPER Cup panelem a super odvětraných vnitřních elastických nohavic. To celé je
opatřeno mesh šlemi, kapsami, reflexními prvky a spojeno do jednoho nedělitelného
celku. Koeficient krutopřísného image je stejný, jako koeficient komfortu a kvality
zpracování – tedy maximální.

ČR 5 499 Kč
SR 209,95 €

Castor Grey/Black

Dynamic Cyan/Black

Citrus Green/Black

C5 ALL MOUNTAIN SHORTS
velikosti Active Fit S–XXL

D
 ynamic Cyan

Terra Grey

All-mountain kraťasy dostatečně odolné pro přežití ve válečných
vřavách bikeparkových bojišť a zároveň slušně odvětrané pro celodenní vyjížďku v nejnáročnějším terénu. Odolný materiál v rozkroku
a na vnitřní straně nohavic, GTX panel v zadní části jako ochrana proti
stříkající vodě, dvě boční kapsy na zip, pružný zádový panel, dostatek
prostoru pro kolenní chrániče, dva zipy umožňující efektivní větrání,
reflexní prvky, nastavitelný elastický pas s vnitřním silikonovým potiskem, vyšší záda.

ČR 2 899 Kč
SR 109,95 €

C
 itrus Green

Orange

C7 RACE BIB SHORTS+
velikosti Slim Fit S–XXL

Horká novina z Cancellarovy Canceláře! Ultimátní kus silničářského šatníku, navržený ve spolupráci s touto sportovní ikonou, nabízí výborný komfort a maximální výkon pro všechny vymetače
pódií. Spojili jsme to nejlepší z fabianových zkušeností, tipů a připomínek, spolu s těmi nejlepšími
materiály, co umíme vyrobit. Naprosto nová konstrukce šlí zajistí nejen super komfort a ventilaci,
ale udrží celek opravdu na svém místě bez nutnosti dodatečného upravování během jízdy. Nejvyšší model výstelky EXPERT RACE s WINDSTOPPER Cup technologií, speciální povrchová úprava
rubové strany kalhot pro špičkový komfort, všesměrně elastický, lehce kompresní, rychleschnoucí
materiál se stealth povrchovou úpravou, neměnící svoji elasticitu ani při namočení, reflexní prvky, zadní kapsa na vysílačku (případně telefon), silikon na spodním vnitřním lemu nohavic, ploché
švy. Velmi úzký střih.

ČR 6 499 Kč
SR 249,95 €

Black

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

162

gore wear

Pánské kraťasy
gorewear.com

C7 LONG DISTANCE BIB SHORTS+
velikosti Slim Fit S–XXL

Horká novina z Cancellarovy Canceláře! Ultimátní kus silničářského šatníku, navržený ve spolupráci
s touto sportovní ikonou, nabízí maximální komfort a výkon i během delších celodenních švihů. Spojili jsme to nejlepší z fabianových zkušeností, tipů a připomínek, spolu s těmi nejlepšími materiály, co
umíme vyrobit. Naprosto nová konstrukce šlí zajistí nejen super komfort a ventilaci, ale udrží celek
opravdu na svém místě bez nutnosti dodatečného upravování během jízdy. Výstelka EXPERT LONG
DISTANCE s WINDSTOPPER Cup technologií poskytuje příkladné pohodlí, speciální povrchová úprava
rubové strany kalhot pro špičkový komfort, všesměrně elastický, rychleschnoucí materiál se stealth
povrchovou úpravou, reflexní prvky, zadní kapsa na vysílačku (případně telefon), silikon na spodním
vnitřním lemu nohavic, ploché švy.

ČR 4 999 Kč
SR 189,95 €

Black

C5 BIB SHORTS+
velikosti Slim Fit S–XXL

Kvalitní cyklistické kraťasy s výborným poměrem cena/výkon jsou ušité z nového velmi prodyšného, komfortního materiálu a vybavené ADVANCED anatomicky
tvarovanou pánskou vložkou s dostatkem prostoru i pro skutečné muže. Tím navíc
můžete být i po návratu z chladné vyjížďky, a to díky panelu v přední části vložky
s technologií WINDSTOPPER Cup. Velmi pohodlné full mesh šle z komfortnějšího
a prodyšnějšího materiálu, široký, plochý, nestahující lem na konci nohavic, reflexní
prvky, ploché švy. V nabídce i varianta bez šlí.

ČR 2 999 Kč
SR 115,95 €

B lack/Red

B lack/White

Black

C5 OPTILINE BIB SHORTS+
velikosti Slim Fit S–XXL

Kalhoty OPTILINE vyrobené z velmi prodyšného materiálu, jsou ideální společník pro
horké letní dny. Ploché a široké okraje nohavic nejen že neomezují váš krevní oběh,
ale jejich OPTILINE grafika tvoří s dresy stejného názvu luxusní designový komplet.
Navíc jsou kalhoty vybaveny komfortními a prodyšnými full-mesh šlemi a ADVANCED ROAD vložkou s technologií WINDSTOPPER Cup (konkávní WINDSTOPPER panel
v přední části vložky). Špičkový poměr kvality a ceny.

ČR 2 499 Kč
SR 95,95 €

Black

Black/Red

Black/White

Pánské kraťasy
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C3 BIB SHORTS+
velikosti Slim Fit S–XXL

C3 kalhoty se šlemi z mesh materiálu pro maximální komfort a prodyšnost. Toho je docíleno i jejich bezešvou technologií. Nové ploché
a široké okraje nohavic už vám nebudou přerušovat krevní oběh. Je
tedy jedno, jestli jste na celodenním výletě s rodinkou, nebo s partou
kamarádů brousíte do zemdlení lesní traily. Díky ergonomické vložce
ACTIVE VARIOUS, příjemnému střihu a kvalitnímu materiálu budou
nejen vaše nohy jako v pokojíčku.

ČR 1 999 Kč
SR 75,95 €

B lack

Black/White

Black/Red

Black/Neon Yellow

C3 OPTILINE BIB SHORTS+
velikosti Slim Fit S–XXL

Designové, OPTILINE C3 kalhoty se šlemi z mesh materiálu pro maximální komfort a prodyšnost. Nové ploché a široké okraje nohavic
už vám nebudou přerušovat krevní oběh. Je tedy jedno, jestli jste
na celodenním výletě s rodinkou, nebo s partou kamarádů brousíte
do zemdlení lesní traily. Díky ergonomické vložce ACTIVE VARIOUS,
příjemnému střihu a kvalitnímu materiálu budou nejen vaše nohy
jako v pokojíčku.

ČR 2 299 Kč
SR 89,95 €
B lack/Red

B lack/Citrus Green

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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C3 TRAIL SHORTS
velikosti Active Fit S–XXL

Univerzální, volné, pohodlné kraťasy se spoustou kapes, bez problémů
použitelné i jako civilní necyklistické šortky. Pružný, lehký a prodyšný
materiál zajistí dostatek komfortu, ať už při agresivním MTB, nebo během každodenního dojíždění do práce. Částečně elastický pas, reflexní
prvky, velké boční skládané kapsy na zip, dvě klasické boční kapsy, poutka na pásek. Nová, nižší ultimátní cena!

ČR 1 999 Kč
SR 75,95 €

Nordic Blue

Dynamic Cyan

Black

C5 TRAIL LINER BIB SHORTS+
velikosti Slim Fit S–XXL

Boudou všechno, co si budeš přát! Díky extra prodyšnému materiálu výborně poslouží jako vnitřní
cyklistické kalhoty ke tvým oblíbeným kytičkovaným trenýrkám, nebo je lze použít samostatně
jako klasické krátké elastické kalhoty. Bonusem jsou dvě integrované kapsy na zádech a na bocích,
jako ideální řešení pro kombinaci s dresem bez kapes – například s lehoučkým C5 ALL MOUNTAIN
JERSEY. Velmi kvalitní vložka ADVANCED MTB s technologií WINDSTOPPER Cup (konkávní WINDSTOPPER panel v přední části vložky), mesh panely na bocích stehen pro ještě lepší ventilaci.

ČR 2 199 Kč
SR 85,95 €

B lack

C5 TRAIL LIGHT SHORTS
velikosti Form Fit S-XXL

Navržené pro bikery, kteří nechtějí vypadat jako ze souboru národního
baletu, ale zároveň je rychlost jejich druhé jméno. Tyto užší XC kraťasy,
ideálně v kombinaci s C5 TRAIL LINER BIB SHORT+, případně s C5 LINER
SHORT TIGHTS+, jsou určené zejména pro dlouhé vyjížďky či maratony,
kde je jejich minimální hmotnost a maximální komfort víc než žádoucí.
Velmi pružný a široký pas se stahováním a s vnitřním silikonovým potiskem, mesh panely pro špičkovou ventilaci, super lehký a pružný materiál,
GTX panel v rozkroku a na zádech proti stříkající vodě, dvě kapsy na zip.
Luxusní cena!

B lack

ČR 2 399 Kč
SR 89,95 €

Dynamic Cyan/Black

C
 astor Grey/Black

Pánské kraťasy
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C5 LINER SHORT TIGHTS+
velikosti Slim Fit S–XXL

Vnitřní elastické odvětrané kalhoty vybavené cyklistickou vložkou ADVANCED MTB
s technologií WINDSTOPPER Cup (konkávní WINDSTOPPER panel v přední části vložky). Ideální pro kombinaci s volnými GORE WEAR kraťasy. V cyklistické kalhoty ale
dokážou proměnit i vaše staré ustřihnuté maskáče po dědovi. Komfortní elastický
pas, mesh materiál na nohavicích pro dobrou ventilaci.

ČR 1 499 Kč
SR 55,95 €

Black

C3 LINER SHORT TIGHTS+
velikosti Slim Fit S–XXL

Vnitřní elastické odvětrané kalhoty vybavené cyklistickou vložkou ACTIVE VARIOUS.
Ideální pro kombinaci s volnými GORE WEAR kraťasy. V cyklistické kalhoty ale dokážou proměnit i vaše staré ustřihnuté maskáče po dědovi. Komfortní elastický pas,
smyčky pro uchycení vnějších kalhot, mesh panely pro lepší ventilaci.

ČR 1 299 Kč
SR 49,95 €

Black

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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C7 RACE JERSEY
velikosti Slim Fit S–XXL

S hrdostí vyvinuto díky intenzivní spolupráci s Worldtour ikonou Fabienem Cancellarou. Velmi úzce střižený silniční dres je určen primárně pro závodní použití,
případně pro dlouhé tréninky ve vysokých intenzitách. Mix vysoce technických
materiálů pro maximální komfort, ventilaci a ochranu. Enormní úroveň prodyšnosti
vám umožní přežít i ve chvílích, kdy už i asfalt se začíná měnit v černou páru. Téměř
elastický, závodní, aerodynamický střih ubere na výsledném čase a přidá na cool
vzhledu. Prodloužený krátký rukáv, delší záda, dlouhý zip, tvarovaný límec, zadní 3D
kapsa s větším úložným prostorem, zadní kapsa na zip s bočním vstupem, ploché švy,
reflexní prvky.

ČR 4 999 Kč
SR 189,95 €

Black

C7 PRO JERSEY
velikosti Slim Fit S–XXL

Vyroben s opravdu lehkých materiálů. Primárně je tento dres navržen pro silniční, nebo MTB maratony, případně velmi dlouhé
tréninky. Tři velké kapsy na zádech s technologií Firm Hold, která
zajišťuje jejich perfektní stabilitu i pokud do nich nacpete na občerstvovačce kilo banánů a půlku štrůdlu. Dvě malé mesh kapsičky
na bocích, malá kapsa na zip na zádech, raglánový rukáv, široký
elastický lem na rukávech, ergonomicky střižený límec, delší záda,
protiskluzová úprava na vnitřní straně lemu v pase, dlouhý zip, reflexní prvky, mesh větrání v podpaždí, ultrasonické švy.

Black
ČR 3 299 Kč
SR 125,95 €

Citrus Green/Deep Water Blue

D
 ynamic Cyan

C7 CC JERSEY
velikosti Slim Fit S–XXL

Skvěle odvětraný závodní dres z velmi lehkého materiálu, mesh
ventilací, a s možností úplného rozepnutí pro opravdu parné letní
vyjížďky. Tři kapsy na zádech, dlouhý zip, ergonomicky tvarovaný
límec, reflexní prvky a loga, dlouhá záda.

ČR 2 499 Kč
SR 95,95 €

Black

Red/Black

Black/Red

gore wear
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C5 JERSEY
velikosti Form Fit S–XXL

Designový OPTILINE dres se třemi kapsami na zádech (+ jedna
na zip), z nového, velmi lehkého, prodyšného materiálu, který je
zároveň příjemný i při nošení na holém těle. Reflexní logo, delší,
raglánový rukáv, se širokým pohodlným, lemem, elastický lem
v pase, delší záda. Při kombinaci s OPTILINE kraťasy, vznikne
komplet, který se nebudete stydět nosit i do kostela.

ČR 2 199 Kč
SR 85,95 €

Black /White

Citrus Green/White

Red/White

C5 TRAIL LONG SLEEVE JERSEY
velikosti Form Fit S–XXL

T erra Grey (3/4)

Terra Grey/Orange (krátký)

Trailové nebo freeridové poletování krajinou, klasické pohodovější
MTB, celodenní terénní vyjížďky, machrování na štrýtu. Všude tam
může být tento dres civilního, širšího střihu, doma. Nový, velmi lehký,
odolný proti oděru a zároveň prodyšný materiál, který je příjemný i při
nošení na holém těle. Jednoduchý, ale aktuální a cool design. Žádné
zbytečné kapsy, zipy a jiné fičury. Bez problémů nositelný také jako civil, ale i na jiné než balanční sporty. To vše za opravdu přátelskou cenu
a v kvalitě GORE.

ČR 1 999 Kč (dlouhý) 1 599 Kč (3/4)
1 499 Kč (krátký rukáv)
SR 75,95 € (dlhý) 59,95 € (3/4) 55,95 € (krátký rukáv)

Dynamic Cyan (dlouhý)

Jersey Deep Water Blue/Cloudy Blue (dlouhý)

C3 JERSEY
velikosti Form Fit S–XXL

Ať už rekreačně závodíte, trénujete, nebo je vaše jednostopá
devětadvacítka ta nejoblíbenější tramvaj na cestu do práce, C3
řada designových dresů je ideální součást vašeho každodenního cyklistického outfitu. Tři dostatečně velké kapsy na zádech
s malou integrovanou tajnou kapsičkou, ergonomicky střižený
límec, reflexní loga, protiskluzový vnitřní lem v pase, dlouhý
zip, volnější střih, unikátní design.

Black

ČR 1 699 Kč

Red

SR 65,95 €

D
 ynamic Cyan

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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C3 BRAND JERSEY
velikosti Form Fit S–XXL

Ať už rekreačně závodíte, trénujete, nebo je vaše jednostopá
devětadvacítka ta nejoblíbenější tramvaj na cestu do práce, C3
řada designových dresů je ideální součást vašeho každodenního cyklistického outfitu. Tři dostatečně velké kapsy na zádech
s malou integrovanou tajnou kapsičkou, ergonomicky střižený
límec, reflexní loga, protiskluzový vnitřní lem v pase, dlouhý
zip, volnější střih, unikátní design.

Red/Black

ČR 1 999 Kč
SR 75,95 €

White/Black

Neon Yellow/Black

Black/Graphite Grey

Black/Red

White/Black

Black/White

White/Black

Black/Neon Yellow

Black/Red

R
 ed/Black

Black/Neon Yellow

Black/Gold

Red/Chestnut Red

D
 ynamic Cyan

White/Light Grey

Graphite Grey/Black

Dámské bundy
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C7 WOMEN GORE-TEX SHAKEDRY
VIZ JACKET
materiál GORE-TEX® Active ShakeDry™
velikosti Form Fit 34-44

Bunda vyrobená z GORE-TEX Active ShakeDry materiálu, jež by vyvinut firmou GORE.
Jedná se o ten nejprodyšnější GORE-TEX, co byl kdy vyroben. Díky unikátní technologii, kdy membrána spolutvoří svrchní vrstvu oděvu, se do něj kapky vody nikdy nevsakují, ale stékají dolů jako po plechové střeše. ShakeDry lze tedy volně přeložit jako
„usušeno pouhým otřepáním“ Není tak potřeba aplikovat chemickou DWR ochranu,
která obvykle chrání svrchní vrstvu před absorpcí vody. GORE opět nastavilo nový
standard všem výrobcům membránového oblečení, o čemž svědčí mnoho získaných
ocenění od prestižních periodik. Kromě toho je bunda extra lehká – pouhých 95 gramů (velikost 38), odolná a perfektně sbalitelná. Samozřejmostí jsou reflexní loga,
dámský střih, delší záda, ergonomický límec, elastický lem v pase a zádová kapsa
na zip, do které lze celou bundu zabalit. Kombinace s batohem není doporučena.

Black/Neon Yellow

ČR 6 999 Kč
SR 269,95 €
Lava Grey/Lumi Orange

Storm Blue/Lumi Orange

C3 WOMEN GORE WINDSTOPPER
PHANTOM ZIPP-OFF JACKET
materiál WINDSTOPPER®
velikosti Active Fit 34–44

Dynamic Cyan

Black/Terra Grey

Nejprodávanější a léty prověřená bunda od GORE v inovované verzi. Neprofoukne
a je odolá i proti lehkému dešti. Není to ale jen bunda, ale i vesta a WINDSTOPPER
dres v jednom. Díky tomu je použitelná v širokém spektru teplot a různém počasí.
Odepínací raglánové rukávy, pružné panely zajišťující ničím neomezenou volnost
pohybu, prodyšnější zádový panel, skrytý zip, reflexní prvky, třídílná kapsa na zádech, šikmá boční kapsa se snadným přístupem, kapsa na hrudi, voděodolný elastický lem na spodní části bundy a na rukávech.

ČR 4 499 Kč
SR 175,95 €
Lumi Orange
C
 astor Grey/Terra Grey

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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C5 WOMAN GORE-TEX ACTIVE
TRAIL HOODED JACKET
materiál GORE-TEX® Active
velikosti Form Fit 34-44

Velmi lehká, nepromokavá, a přitom špičkově prodyšná bunda. Vhodná
do jakéhokoliv počasí, a ještě vhodnější do toho špatného. Určené zejména bikerkám, které krom dokonalé funkčnosti hledají také kvalitní
design. Díky novému GORE-TEX Active materiálu je bunda nejen nepromokavá, ale také větruodolná. Použit je nový měkčí materiál, který je
pohodlnější a příjemnější na dotek. Obousměrný hlavní zip krytý légou,
nastavitelná kapuce s kšiltem (použitelná i pod helmou), dvě přední kapsy na zip, malá kapsa na zip na rukávu, stahování v pase, reflexní prvky.
Dámský střih, dostatečně dlouhé rukávy.

Grey

ČR 5 999 Kč
SR 209,95 €
O
 range

Black

C5 WOMEN GORE WINDSTOPPER
TRAIL HOODED JACKET
materiál WINDSTOPPER®
velikosti Form Fit 34-44

H
 ibiscus Pink/Chestnut Red

Castor Grey/Terra Grey

Zůstat v teple a nevykoupaná ve vlastním potu, je kromě nutnosti dobře vypadat,
základní předpoklad pro krásný den (nejen) v sedle. Tato bunda civilnějšího střihu
i designu, je vhodná nejen na MTB cyklistiku, ale i na každodenní dojíždění do práce,
či běžné nošení. Neprofoukne, je voděodolná a poskytuje i slušný tepelný komfort.
Dvě boční a jedna malá kapsička na rukávu (všechny na zip), komfortní nastavitelná
kapuca se šňůrkami na magnet (nikde nepovlávají), reflexní loga.

ČR 4 999 Kč
SR 189,95 €

C
 itrus Green/Deep Water Blue

C
 loudy Blue/Deep Water Blue

gore wear
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C3 WOMAN WINDSTOPPER
BIB TIGHTS+
velikosti Slim Fit S–XXL

Teplé, nejen cyklistické, dlouhé kalhoty s WINDSTOPPER membránou.
Nastavitelné šle, ACTIVE výstelka s technologií WINDSTOPPER Cup, tvarovaná kolena, ploché švy, zipy na koncích nohavic s reflexní úpravou.
V nabídce varianta s výstelkou i bez, případně bez šlí.

ČR 3 799 Kč
SR 149,95 €

Black /Neon Yellow

Black

C3 WOMAN PARTIAL WINDSTOPPER
TIGHTS+
velikosti Slim Fit S–XXL

Teplé, nejen cyklistické, dlouhé kalhoty s WINDSTOPPER membránou. Nastavitelné šle, ACTIVE výstelka s technologií WINDSTOPPER Cup, tvarovaná kolena, ploché švy, zipy na koncích nohavic s reflexní úpravou. V nabídce varianta s výstelkou
i bez, případně bez šlí.

ČR 3 799 Kč
SR 149,95 €

Black

C3 WOMEN TRAIL SHORTS
velikosti Active Fit 34–44

Dámské volné kraťásky. Ne, nejedete nahá, to jen kalhoty
jsou tak prodyšné lehké a dobře střižené, že ve vás ten pocit
vyvolávají. Použitelné jak na cyklistiku, tak pro civilní nošení. Dvě zadní kapsičky, ploché švy, reflexní prvky, stahování
v pase, strečové panely pro větší komfort.

Dynamic Cyan

ČR 2 199 Kč
SR 85,95 €
Hibiscus Pink

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

Terra Grey

171

172

gore wear

Dámské kalhoty
gorewear.com

C5 WOMEN TRAIL LIGHT SHORTS
velikosti Form Fit 34–44

Navržené pro bikerky, které nechtějí vypadat jako ze souboru národního
baletu, ale zároveň je rychlost jejich druhé jméno. Tyto užší XC kraťasy,
ideálně v kombinaci s C5 TRAIL LINER BIB SHORT+, případně s C5 LINER
SHORT TIGHTS +, jsou určené zejména pro dlouhé vyjížďky či maratony,
kde je jejich minimální hmotnost a maximální komfort víc než žádoucí.
Velmi pružný a široký pas se stahováním a s vnitřním silikonovým potiskem, mesh panely pro špičkovou ventilaci, super-lehký a pružný materiál,
GTX panel v rozkroku a na zádech proti stříkající vodě, dvě kapsy na zip.
Luxusní cena!

Hibiscus Pink/Black

ČR 2 499 Kč
SR 95,95 €

Citrus Green/Black

Terra Grey/Black

C5 WOMAN BIB SHORTS+
velikosti Slim Fit 34–44

Pro sezonu 2019 Inovované, oblíbené dámské kalhoty pro výkonnostní a závodní
cyklistiku. Velmi dobrého komfortu je dosaženo díky použití nového měkčího materiálu, plochých švů a zejména díky použité dámské vložce ADVANCED ROAD WOMAN,
která je v přední části vybavena malým WINDSTOPPER panelem, pro zachování ideálního tepelného pohodlí. Ergonomické šle, které lze uprostřed spojit, jsou vyrobené
z velmi jemného mesh materiálu s minimem švů. Tyto lze celé odepnout, takže při
návštěvě WC není třeba dojíždět peloton vlakem. Velká reflexní loga, široký a pohodlný lem nohavic.

ČR 3 299 Kč
SR 125,95 €

Black

C5 WOMAN SHORT TIGHTS+
velikosti Slim Fit 34–44

Pro sezonu 2019 Inovované, oblíbené dámské kalhoty pro výkonnostní a závodní cyklistiku. Velmi dobrého komfortu je dosaženo díky použití nového měkčího materiálu, plochých švů
a zejména díky použité dámské vložce ADVANCED ROAD WOMAN, která je v přední části vybavena malým WINDSTOPPER
panelem, pro zachování ideálního tepelného pohodlí. Velká
reflexní loga, široký a pohodlný lem nohavic.

Black/White

ČR 2 499 Kč
SR 95,95 €
Black /Hibiscus Pink

Black

Dámské kalhoty
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C7 WOMAN CC SHORT TIGHTS+
velikosti Slim Fit 34–44

Inovovaný topmodel dámský cyklistických kalhot. Nový extraprodyšný a rychleschnoucí matriál nemění svoji elasticitu ani pokud se namočí. Panely z mesh materiálu zajistí spolu s extra prodyšnou vložkou
EXPERT ROAD dostatek pohodlí i během opravdu horkých dnů. Vložka
je navíc doplněna malým WINDSTOPPER panelem v přední části proti
profouknutí. Malá boční kapsička, komfortní pas, který není v přední části elastický, ploché a široké konce nohavic, reflexní loga. To vše
spolu s neodolatelným designem, tvoří špičkový celek stvořený pro
výkonnostní cyklistiku.

Black

ČR 2 999 Kč
SR 115,95 €

Black/Citrus Green

B lack/White

C3 WOMAN SHORT TIGHTS+
velikosti Slim Fit 34–44

Black/White

Komfortní dámské kalhoty určené všem cyklistkám, které
i když nemají závodní ambice, přesto vyžadují pohodlí a kvalitní dámský střih. Široký a anatomicky tvarovaný a částečně
elastický pas zaručuje dostatečný komfort. Reflexní prvky,
kvalitní vložka ACTIVE VARIOUS a širší lemy nohavic.

ČR 1 699 Kč
SR 65,95 €

Black /Hibiscus Pink

B lack

C3 WOMAN OPTILINE SHORT TIGHTS+
velikosti Slim Fit 34–44

Komfortní dámské kalhoty určené všem cyklistkám, které i když nemají závodní ambice, přesto vyžadují pohodlí a kvalitní dámský střih. Široký a anatomicky tvarovaný a částečně elastický pas zaručuje dostatečný komfort. Reflexní
prvky, kvalitní vložka ACTIVE VARIOUS, širší lem nohavic, cool OPTILINE design.

Black /Hibiscus Pink

ČR 1 699 Kč
SR 65,95 €

Black/Citrus Green

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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C7 WOMAN CC JERSEY
velikosti Slim Fit 34–44

Ultralehký dámský dres pro opravdu horké letní dny. Díky špičkové ventilaci a minimální hmotnosti je ideálním kouskem na závody
nebo dlouhé tréninky ve vysokých intenzitách. Integrované mesh
panely pro lepší větrání, ploché a široké zakončení rukávů, vyšší
límeček, ultrasonické švy – to vše dohromady poskytuje nebeský
komfort, navíc zabalen do andělského designu. Tři kapsy na zádech,
jedna malá na zip s bočním vstupem dlouhý zip, reflexní loga.

Hibiscus Pink/White

ČR 2 999 Kč
SR 115,95 €

Citrus Green/White

Nordic Blue/White

C5 WOMEN JERSEY
velikosti Form Fit 34–44

Tento dámský dres pro výkonnostní cyklistiku v moderním designu
zaplňuje mezeru mezi super lehkými závodními a volnými sportovně/turistickými dresy. Delší záda, dlouhý zip, tři kapsy na zádech,
vyšší límeček, malá kapsa na zip s bočním přístupem, ploché švy,
reflexní prvky. Design top C7 kolekce, výborné odvětrání, výborný
poměr kvality, funkce a ceny.

ČR 2 499 Kč

Citrus Green/Deep Water Blue

Black/Nordic Blue

SR 95,95 €

H
 ibiscus Pink/Chestnut Red

Dámské dresy
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C3 WOMEN JERSEY
velikosti Form Fit 34–44

Ať už rekreačně závodíte, trénujete, roztáčíte kotouč spinu, nebo je vaše jednostopá devětadvacítka
ta nejoblíbenější tramvaj na cestu do práce, C3 řada
designových dresů je ideální součást vašeho každodenního cyklistického outfitu. Tři dostatečně velké
kapsy na zádech s malou integrovanou tajnou kapsičkou, ergonomicky střižený límec, reflexní loga,
protiskluzový vnitřní lem v pase, dlouhý zip, volnější
střih, unikátní design.

White/Black

B lack/White

ČR 1 999 Kč
SR 75,95 €

Hibiscus Pink/White

D
 eep Water Blue/Cloudy Blue

T erra Grey/Hibiscus Pink

Hibiscus Pink/Chestnut Red

Black/Citrus Green

Black /Hibiscus Pink

Hibiscus Pink/White

M WOMEN BRAND SHIRT
velikosti Active Fit 34-44

Univerzální, volné nejen cyklistické triko, předurčené k tomu, aby
na hromadě vašeho sportovního oblečení bylo vždy navrchu a připravené sdílet s vámi vaše sportovní radosti. Minimum švů (žádné v podpaždí) zaručí maximální komfort, minimální hmotnost, velmi dobrá
prodyšnost, reflexní prvky.

ČR 1 499 Kč
SR 55,95 €

Terra Grey/Hibiscus Pink

Hibiscus Pink/Chestnut Red

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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Universal GT Thermo Gloves

Power Trail WS Light Gloves

materiál GORE-TEX®
velikosti 6–11

materiál WINDSTOPPER®
velikosti 6–11

Vládce hor! Kvalitní ochrana proti vodě a maximální grip. Perfektní řešení, jak udržet ruce
v suchu a teple i během chladných a deštivých dnů. Potítko na palci, zesílení mezi palcem
a ukazovákem, silikonový potisk pro lepší grip, termo zateplení, stahovatelné vyšší zápěstí, gelové výstelky v dlani, reflexní prvky.

Maximální volnost pohybu pro lepší kontrolu nad kolem. Lehké, větru odolné, prodyšné.
Potítko na palci, silikonový potisk pro lepší grip, stahovatelné zápěstí na suchý zip, reflexní prvky, gelové výstelky, konce prstů s vrstvou materiálu pro ovládání smartphonů.

ČR 1 499 Kč

ČR 1 699 Kč

SR 55,95 €

SR 59,95 €

Neon Yellow/Black

Black/Red

Black

Black

Universal WS Mid Gloves

Universal WS Thermo Gloves

materiál WINDSTOPPER®
velikosti 6–11

materiál WINDSTOPPER®
velikosti S–XXL

Dlouhoprsté rukavice s WINDSTOPPER membránou poskytnou dostatečnou ochranu během chladných dnů. Silikonový potisk na prstech pro jistější kontakt s gripem a brzdovou
pákou, ochrana kloubů, reflexní prvky, termo zateplení, stahování na suchý zip. Gelové
výstelky a materiál použitý v oblasti dlaně poskytují jistou kontrolu v náročném terénu.

Zateplená verze nejprodávanějšího modelu Universal WINDSTOPPER. Extra zateplení, silikonový potisk pro lepší grip, stahovatelné zápěstí na suchý zip, gelové a pěnové výstelky,
zesílení mezi palcem a ukazovákem, reflexní prvky.

ČR 1 499 Kč

ČR 1 499 Kč

SR 55,95 €

SR 55,95 €

Black
B lack/Neon Yellow

B lack/Brilliant Blue

Black/Neon Yellow

Black/Red

Black

Black/Red

gore wear
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Road WS Thermo Gloves

Universal WS Gloves

Road WS Thermo Split Gloves

materiál WINDSTOPPER®
velikosti S–XXL

materiál WINDSTOPPER®
velikosti 6–11

Drtiče mrazu pro drtiče zimních kilometrů. Díky WINDSTOPPER membráně a PrimaLoft
zateplení poskytují maximální možný tepelný komfort. V nabídce jak varianta s pěti prsty,
tak model „krab“ pro ty, které nezastaví ani polární kruh. Froté materiál pro otírání (nejen)
potu, reflexní prvky, silikonový potisk na prstech, delší zápěstí, stahování na suchý zip.

Pokud nepřestáváte bikovat ani po skončení letní sezony, potřebujete rukavice, které vás
ochrání i za nepříznivého počasí... Rukavice Universal s membránou WINDSTOPPER jsou
tu právě od toho. Silikonový potisk pro lepší grip, elastické zápěstí, gelové a pěnové výstelky, zesílení mezi palcem a ukazovákem, reflexní prvky. Špičkový poměr kvality a ceny
– nejprodávanější zimní rukavice GORE BIKE WEAR.

ČR 1 199 Kč
SR 43,95 €

ČR 1 799 Kč
SR 65,95 €

Red/Black
Black
Black (tříprsté)

Neon Yellow/Black

B lack

C5 SHORT FINGER VENT GLOVES

C5 TRAIL GLOVES

velikosti 6–11

velikosti 6–11

Velmi odolné, lehké a maximálně odvětrané letní rukavice dokonale ochrání vaše dlaně,
a pomohou vám k perfektní kontrole nad vedením kola v náročném terénu. Zesílení mezi
palcem a ukazovákem, gelové a pěnové výstelky, velmi odolná dlaň proti prodření, ventilace na vnitřní straně prstů a dlani, mesh panely na hřbetu ruky pro vyšší prodyšnost.

Tyto dlouhé, velmi odolné, a přitom lehké rukavice dokonale ochrání nejen vaše dlaně, ale
i konce prstů a pomohou vám k perfektní kontrole nad vedením kola v náročném terénu. Zesílení mezi palcem a ukazovákem, silikonový protiskluzový potisk na vnitřní straně
prstů, gelové a pěnové výstelky, velmi odolná dlaň proti prodření, konce prstů umožňují
ovládání smartphonu, ventilace na vrchní straně prstů.

ČR 899 Kč

ČR 1 099 Kč

SR 34,95 €

SR 42,95 €

Black

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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C7 SHORT FINGER PRO GLOVES
C7 SHORT FINGER PRO GLOVES

C3 SHORT FINGERS GLOVES

velikosti 6–11

velikosti 6–11

Tyto rukavice kombinují maximální prodyšnost a komfort. Pouze jedna vrstva materiálu
v dlani pro vysokou jistotu úchopu a dobrou kontrolu nad kolem, gelové výstelky, reflexní logo, poutka pro snazší svlékání, lepené švy pro dokonalé pohodlí a minimální otlaky…
Po skončení vaší vyjížďky se raději několikrát opticky přesvědčte, že jste si je sundali,
na ruce totiž nejsou téměř cítit. V nabídce i dlouhoprstá verze.

Velmi pohodlné rukavice, které spolehlivě zamezí únavě a otlačení vašich dlaní během
celodenního výletu. Jednovrstvá dlaň pro jistý úchop a kontrolu nad kolem. Pěnové výstelky pomáhající tlumit vibrace, poutka pro snadné sundávání, zapínání na suchý zip,
savý materiál pro otírání potu a dobrá prodyšnost.

ČR 699 Kč

ČR 899 Kč

SR 25,95 €

SR 34,95 €

Black

Graphite Grey/White

Black/Red

Black/White

B lack/Red

návleky
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Universal WS Helmet Cap
materiál WINDSTOPPER®
velikosti 54–58, 60–64

Teplá, velmi elastická WINDSTOPPERová čepice, která může být použita
i pod helmu.

ČR 899 Kč

Neon Yellow/Black

SR 32,95 €

B lack

White/Black

Universal GORE-TEX Socks

Road GTX Thermo Overshoes

materiál GORE-TEX®
velikosti 37–46

materiál GORE-TEX®
velikosti 35–46

Elastické, voděodolné a prodyšné ponožky. Nohy v suchu a teple.
Ploché švy, reflexní prvky.

Perfektní ochrana pro vaše nohy. Tyto termo návleky s GORE-TEX membránou udrží vaše chodidla v teple a suchu.
Reflexní prvky, termo zateplení, odolný materiál na chodidle, nastavitelný lem na suchý zip. K dispozici i varianta bez
zateplení.

ČR 1 199 Kč
SR 45,95 €

ČR 2 199 Kč (zateplené) 1 999 Kč (bez zateplení)
SR 79,95 € (zateplené) 75,95 € (bez zateplenia)

Road WS Thermo Overshoes

Road Overshoes Light

materiál WINDSTOPPER® Soft Shell
velikosti 37–46

materiál WINDSTOPPER® Soft Shell
velikosti 37–46

Extrémní ochrana. Určeno všem, které od vyjížďky neodradí nejen volně poletující zahradní technika, ale i taková maličkost jako jsou sněhové závěje. K dispozici
i varianta bez zateplení.

Lehká a prodyšná WINDSTOPPERová pomůcka pro zlepšení tepelného komfortu
a nálady během sychravých dní.

ČR 1 199 Kč

ČR 1 699 Kč (zateplené) 1 499 Kč (bez zateplení)

SR 45,95 €

SR 62,95 € (zateplené) 55,95 € (bez zateplenia)

Neon Yellow/Black

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

B lack

Black

Neon Yellow/Black
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Universal GWS Warmers
materiál WINDSTOPPER®
velikosti S–XL

Vybavení profesionálů. Vítr, chlad a vlhko se bezmocně
krčí opodál.

ČR 1 499 Kč (návleky na nohy)
1 399 Kč (návleky na kolena)
1 199 Kč (návleky na ruce)
SR 5
 5,95 € (návleky na nohy)
49,95 € (návleky na kolená)
43,95 € (návleky na ruky)

Black (ruce)

Black (kolena)
Black (nohy)

Universal Thermo Warmers
velikosti S–XL

Účinná ochrana vašich končetin během chladných dnů.
Zateplené návleky s reflexními prvky, ergonomické tvarování, u kotníků krátký zip.

ČR 1 299 Kč (návleky na nohy)
999 Kč (návleky na kolena)
899 Kč (návleky na ruce)
SR 49,95 € (návleky na nohy)
37,95 € (návleky na kolená)
33,95 € (návleky na ruky)

Black (ruce)

Black (kolena)

Black (nohy)

Universal Warmers
velikosti S–XL

Skladné, lehoučké, vysoce funkční. Perfektní ochrana nejen při chladnějších dnech ale i proti UV záření. Velmi prodyšný materiál zaručuje perfektní odvádění potu od těla.

ČR 9 99 Kč (návleky na nohy)
999 Kč (návleky na kolena)
899 Kč (návleky na ruce)
SR 36,95 € (návleky na nohy)
36,95 € (návleky na kolená)
32,95 € (návleky na ruky)
Black (kolena)
Black (nohy)

Black (ruce)

W
 hite (ruce)

ponožky

gore wear
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M LIGHT SHORT SOCKS
velikosti 35–37, 38–40, 41–43 a 44–46

Black/Graphite Grey

Nízké letní ponožky využívají mesh materiál pro maximální ventilaci a odvod potu. Ochrana
špičky, paty a achilovky, minimum švů pro maximální komfort, rychleschnoucí materiál.

ČR 299 Kč

White/Black

SR 11,95 €

M LIGHT MID SOCKS
velikosti 35–37, 38–40, 41–43 a 44–46

Vyšší letní ponožky využívají mesh materiál pro maximální ventilaci a odvod potu. Ochrana
špičky, paty a achilovky, minimum švů pro maximální komfort, rychleschnoucí materiál.

ČR 399 Kč

White/Blac
Neon Yellow/Black

SR 14,95 €

Black/Graphite Grey

C3 MID SOCKS
velikosti 35–37, 38–40, 41–43 a 44–46

Vyšší univerzální letní ponožky s odolnějšího materiálu s výborným odvodem potu.
Ochrana špičky, paty, minimum švů pro maximální komfort, rychleschnoucí materiál.

ČR 399 Kč

Neon Yellow/Black
Black/Graphite Grey

White/Blac

SR 14,95 €

N
 eon Yellow/Black

D
 eep Water Blue/Cloudy Blue

R
 ed/Black

Graphite Grey/Black

Black/Red

Neon Yellow/Black
D
 eep Water Blue/Cloudy Blue

Red/Black
Graphite Grey/Black

M THERMO MID SOCKS
M THERMO LONG SOCKS
velikosti 35–37, 38–40, 41–43 a 44–46

Vyšší teplé MTB ponožky pro opravdu chladné dny. Pro dosažení ideálního tepelného
komfortu je použita vlna, ochrana špičky, paty i achilovky, velmi odolná konstrukce,
rychleschnoucí a dobře prodyšný materiál. K dispozici i ve verzi jako podkolenky.

ČR 599 Kč
SR 22,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

Black/Graphite Grey

Black/Graphite Grey
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Spodní prádlo
Spodní prádlo BASE LAYER je ideální první vrstvou pod oblečení GORE BIKE WEAR. Použité materiály polypropylen a elastan spolu s membránou
WINDSTOPPER vám poskytnou výborný komfort během vašich sportovních aktivit v každém ročním období. Výrobky BASE LAYER jsou rozděleny do tří
kategorií tak, abyste mohli vždy zvolit tu správnou první vrstvu dle aktuálních teplotních a povětrnostních podmínek.
Cold
Pro velmi chladné a větrné dny. Teplý česaný materiál na rubu spolu s membránou WINDSTOPPER vám zaručí výbornou ochranu
a teplený komfort.
Cool
Pro chladné a větrné dny. Lehký a velmi prodyšný materiál se schopností výborně odvádět pot spolu s WINDSTOPPER panely vás udrží
v suchu a teple.
all year
První vrstva pro celoroční použití. Velmi lehký materiál se schopností výborně odvádět pot vás udrží v suchu a teple.

Base Layer WS Turtleneck
materiál WINDSTOPPER®
velikosti S–XXL

Termo rolák na se zipem a WINDSTOPPER membránou. Pružné WINDSTOPPER
panely na hrudi, ramenou a ledvinách, plochém švy, delší záda. K dispozici pánské i dámské provedení.

ČR 1 899 Kč
SR 75,95 €
Light Grey/White

Black

Black

Light Grey/White

Base Layer WS Thermo Shirt Long
materiál WINDSTOPPER®
velikosti S–XXL

Termo triko s dlouhým rukávem s WINDSTOPPER membránou. Pružné WINDSTOPPER panely na hrudi, ramenou a ledvinách, plochém švy, delší záda. K dispozici pánské i dámské provedení.

ČR 1 699 Kč
SR 67,95 €

Base Layer WS Shirt
materiál WINDSTOPPER®
velikosti S–XXL

Ideální triko pro jarní a podzimní chladné dny. Kombinace použitých materiálů poskytuje
výborný odvod potu a dobrou ochranu proti větru. Pružné WINDSTOPPER panely na hrudi,
ramenou a ledvinách, ploché švy, delší záda. K dispozici pánské i dámské provedení.

Black

ČR 1 499 Kč (dlouhý rukáv) 1 299 Kč (krátký rukáv) 1 199 Kč (Singlet)
SR 59,95 € (dlhý rukáv) 49,95 € (krátký rukáv) 47,95 € (Singlet)

Light Grey/White

B lack

gore wear

spodní prádlo
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Base Layer Thermo Turtleneck
velikosti S–XXL

Funkční zateplený rolák s dlouhým rukávem a krátkým zipem ke krku. Výborná
schopnost odvádět pot a slušný tepelný komfort. Ploché švy, delší záda. K dispozici pánské i dámské provedení.

ČR 1 499 Kč
SR 59,95 €

W
 hite

Black

B lack

White

Base Layer Thermo Shirt Long
velikosti S–XXL

Funkční zateplený triko s dlouhým rukávem. Výborná schopnost odvádět pot
a slušný tepelný komfort. Ploché švy, delší záda. K dispozici pánské i dámské
provedení.

ČR 1 299 Kč
SR 49,95 €

Base Layer Shirt
velikosti S–XXL

Toto triko vám padne tak, jako by bylo vaší druhou pokožkou. Použitý materiál
polypropylen zaručuje v maximální možné míře transport potu do dalších vrstev. Delší záda, ploché švy. K dispozici pánské i dámské provedení a také varianta
s dlouhým rukávem nebo bez rukávů (Singlet).

Black

ČR 9 99 Kč (dlouhý rukáv) 799 Kč (krátký rukáv) 699 Kč (Singlet)
SR 3
 9,95 € (dlhý rukáv) 29,95 € (krátký rukáv) 27,95 € (Singlet)

W
 hite

Black

Base Layer Boxer Shorts
materiál WINDSTOPPER®
velikosti S–XXL

Tyto boxerky s kvalitní vložkou Contest nabízejí pohodlí a prodyšnost. Ideální
v kombinaci s volnými šortkami, dlouhými kalhotami, sukní. Ploché švy, měkký
elastický pas, vyšší záda. K dispozici pánské i dámské provedení a také varianta
s WINDSTOPPER membránou vpředu v oblasti rozkroku.

Black

ČR 1 299 Kč (s membránou) 999 Kč (bez membrány)
Titan/White

SR 49,95 € (s membránou) 39,95 € (bez membrány)
Light Grey/Titan (s membránou)

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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guenergy.com

Energie, hydratace
a regenerace. To je GU.
Celý vývoj produktů GU je provázen základní myšlenkou – umožnit
profesionálním sportovcům i amatérům být každý den rychlejší
a výkonnější, neboť kvalitní výživou lze prokazatelně podpořit
fyzický výkon a urychlit regenerační procesy.
Produktová řada GU nabízí komplexní program, který pokryje nutriční
nároky vytrvalostních sportovců krátce před, během i po tréninku, či závodu. Cyklistika je náročný, aerobní sport, který vyžaduje doplnění energetických zásob a dostatečnou hydrataci i během výkonu. Pokud jsou
k doplnění živin používány běžné potraviny, které obsahují nevyvážený
poměr sacharidů, tuků a bílkovin, často dochází k nadměrnému zatěžování trávicího ústrojí a k rozkolísání hladiny krevního cukru, což vede
k nežádoucímu snížení výkonu. Naopak GU nabízí komplex jen vybraných látek, a to ve snadno stravitelné formě gelů, energetických bonbonů, vaflí a nápojů. GU byla první nutriční firma, která přišla s myšlenkou
urychlit vstřebávání sportovní stravy, a tak vznikl před více než 24 lety
v Kalifornii první gel na světě. Díky dlouhé historii a neustálému vývoji
dnes může každý sportovec vybírat z široké nabídky chutných doplňků
stravy té nejvyšší kvality.

186

gu

sportovní výživa
guenergy.com

energy gel

roctane energy gel

GU energetické gely obsahují ve 100 kaloriích komplex cukrů, maltodextrinu (70 až 80 %)
a fruktózy (20 až 30 % dle příchuti), což zaručí okamžitou dávku energie i postupné uvolňování
energie do organismu během výkonu. Při vytrvalostních sportech je nutné doplňovat energii
průběžně během dlouhé fyzické zátěže, a to zaručí snadno a rychle vstřebatelná sportovní výživa. Během jízdy oceníte i snadnou manipulaci s praktickým sáčkem. Doporučené dávkování
je 15 minut před výkonem a dále po 45 minutách. Neobsahují lepek. Některé gely obsahují kofein – přiměřená dávka kofeinu zvyšuje koncentraci a snižuje vnímání únavy.

Jedinečný zdroj potřebných živin a energie pro dlouhé vzdálenosti a extrémní výkony, zejména
v závodech. Gely z řady Roctane nabízejí vyvážený poměr esenciálních aminokyselin leucin,
valin a izoleucin (1425 mg), které prokazatelně chrání svalová vlákna před poškozením a napomáhají jejich regeneraci. Ornithin alpha-ketoglutarát (OKG) blokuje nežádoucí katabolické
procesy (svalové křeče). Kofein ve většině gelů (35 mg) stimuluje nervovou soustavu k lepší
koncentraci. 125 g sodíku napomáhá předcházet dehydrataci. Stejné použití jako GU Energy
Gel, ale s mnohem vyšším účinkem, který vás rychleji dovede dál. Neobsahuje lepek.

příchutě jahoda/banán • vanilka (kofein 20 mg) • čokoláda (kofein 20 mg) • lesní plody
( kofein 20 mg) • espresso love (kofein 40 mg) • ostružina (kofein 40 mg) • mandarinka/
pomeranč (kofein 20 mg) • citron • solený karamel (kofein 20 mg) • karamelové
macchiato (kofein 40 mg) • čokoláda/máta (kofein 20 mg)
balení sáček 32 g

příchutě borůvka/granátové jablko (kofein 35 mg) • třešeň/limetka (kofein 35 mg) •
v anilka/pomeranč (kofein 35 mg) • mořská sůl/čokoláda (kofein 35 mg) • ananas (bez
kofeinu) • čokoláda/kokos (kofein 35 mg)
balení sáček 32 g

ČR 39 Kč
SR 1,49 €

ČR 65 Kč
SR 2,49 €

energy chews

energy Stroopwafel

Energy Chews jsou snadno stravitelné energetické žvýkací bonbony, v novém praktickém
balení, které umožňuje manipulaci a dávkování jednou rukou. Vyvážený komplex aminokyselin, sacharidů a základních elektrolytů. Obsahují třtinový cukr, maltodextrin a sirup
tapioka, bohatý na proteiny a minerály. Ideální „jídlo“ do kapsy pro každodenní trénink
i závody. Neobsahuje lepek ani histidin. V jednom balení dvě dávky.

GU vafle chutná jako běžná snídaně, ale funguje jako energetický gel. Byla vyrobena pro
specifické potřeby sportovců a závodníků. Dvě vaflové oplatky jsou spojeny lahodným
sirupem a v takto příjemné formě obsahuje všechny složky sportovní výživy – vyvážený
poměr sacharidů pro rychlý přísun energie i postupné uvolňování energie do organismu,
esenciální aminokyseliny (450 mg) pro ochranu svalové hmoty a elektrolyty k udržení
správné hydratace.

příchutě borůvka/granátové jablko • pomeranč • jahoda (kofein 20 mg) • meloun
(bez kofeinu)
balení sáček 54 g (8 bonbonů)

příchutě karamel/káva (kofein 20 mg) • slaná čokoláda • kokos • lesní ovoce (kofein 20 mg)
balení sáček 32 g (1 oplatka)

ČR 65 Kč

ČR 39 Kč

SR 2,49 €

SR 1,49 €

sportovní výživa
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Energy Drink Mix

Recovery Drink Mix

Nový energetický nápoj s elektrolyty představuje pro sportovce ideální spojení kvalitní
hydratace, a také zdroje energie. Tedy pro všechny, kdo při fyzické aktivitě jen pijí, je
novinka od GU Energy Drink Mix ideální volbou. V jedné dávce instantního nápoje, kterou
rozmícháte do 500 ml vody, je 100 kalorií, žádné tuky, 250 mg sodíku a 40 mg draslíku
a směs karbohydrátů.

Nápoj k použití po výkonu pomáhá nastartovat regenerační procesy. L-glutamin, L-arginin
a další potřebné proteiny (10 mg) jsou nutné pro re-syntézu bílkovinných struktur po nadměrné zátěži. Nápoj obsahuje 5200 mg esenciálních aminokyselin ve vyzkoušeném poměru,
což zaručí rychlejší nápravu poškozených svalových vláken. Snadno rozpustný, chutný, účinný a bez tuků. Na základě našich zkušeností jsme vyvinuli nápoj pro rychlejší obnovu svalové
hmoty, umožňující efektivní regeneraci po intenzivním výkonu, obohacený o vápník, hořčík,
vitamin E a vitamin C.

příchutě borůvka/granátové jablko • pomeranč • citron/bobule
balení dóza 840 g (30 dávek instantního nápoje)

ČR 699 Kč
SR 27,99 €

příchutě vanilka • čokoládové smoothie
balení sáček 49 g (1 dávka instantního nápoje)

ČR 89 Kč
SR 3,49 €

Hydration Drink Tabs
Nápoj v praktických rozpustných tabletách obsahuje 320 mg sodíku a 55 mg draslíku v jedné dávce, které jsou i s ostatními ionty vylučovány během aktivity společně s potem a jejich
doplnění napomáhá správné a kvalitní hydrataci organismu. Včasné doplnění základních
elektrolytů napomáhá předcházet snižování svalové výkonnosti, nebo dokonce křečových
stavů. Balení obsahuje 12 tablet. Slazeno stévií. Bez kofeinu. Jen 10 kalorií v jedné dávce.
příchutě jahodová limonáda • citron/limetka • pomeranč • lesní plody
balení 12 tablet (12 lahví instantního nápoje)

ČR 179 Kč
SR 6,99 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

balení dóza 735 g (15 dávek instantního nápoje)

ČR 999 Kč
SR 37,99 €
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Roctane Energy Drink Mix
Instantní nápoj pro vytrvalostní a extrémní sportovní aktivity. Je doplněn kofeinem a taurinem snižujícím únavu a svalovou slabost. Ideální poměr glukózy a fruktózy umožňuje lepší
zachování hladiny glykogenu v organismu. Jednoduché řešení v jedné lahvi pro pokrytí všech
výživových nároků během extrémních výkonů. Obsahuje 320 mg sodíku a 50 mg draslíku
v jedné dávce pro dokonalou hydrataci. Je zdrojem i esenciálních aminokyselin, které jsou
z části využity jako zdroj energie, ale především jsou stavebními kameny pro poškozená svalová vlákna. Skvěle se doplňuje spolu s dalšími produkty GU, především pak s gely Roctane.
Neobsahuje lepek.
příchutě citron/bobule (35 mg kofeinu) • tropické ovoce (35 mg kofeinu)
balení sáček 65 g (1 až 2 lahve instantního nápoje)

ČR 75 Kč
SR 2,99 €

 octane electrolyte
r
capsules
Kapsle obsahují potřebné elektrolyty – sodík, hořčík
a další, které tělo ztrácí během sportovní aktivity pocením. Je doplněn kořenem zázvoru a vitaminem B6, které
snižují žaludeční slabost, nauseu. Ke zvýšení výkonu je
přidán vitamin D.
použití Před, během i po aktivitě 1 až 2 kapsle za hodinu
aktivní činnosti v závislosti na podmínkách, terénu
a tělesné stavbě uživatele.
balení dóza 50 kapslí

ČR 299 Kč
SR 11,99 €

BCAA Roctane Ultra
Endurance Capsules

balení dóza 780 g (12 dávek instantního nápoje)

ČR 899 Kč
SR 34,99 €

Kapsle obsahují komplex tří základních větvených aminokyselin, které si tělo samo nedokáže vyrobit, a protože
mají ve vytrvalostním tréninku zásadní význam, je vhodné je během i po tréninku zařadit do výživového plánu.
Bylo prokázáno, že komplex aminokyselin jako je valin,
leucin a izoleucin dokáže zabránit ztrátám svalové hmoty
a poškození vláken. Dále urychlují regeneraci a podporují
svalový růst. Ve vytrvalostním tréninku je tělo často využívá i jako zdroj energie, aniž by muselo sáhnout do vlastních bílkovinných struktur.
balení dóza 60 kapslí

ČR 349 Kč
SR 12,99 €

finishlineusa.com

Dobře vyčisti! Dobře namaž!
Přední americký výrobce maziv, čistících a dalších servisních produktů,
společnost Finish Line, nabízí vysoce kvalitní produkty od roku 1988.
V současné době vyrábí na Long Island, N. Y. přes dvacet různých druhů
výrobků určených k péči a údržbě jízdního kola, které jsou distribuovány
ve více než 45 zemích světa.
Firma Finish Line začala v roce 1996 úzce spolupracovat s laboratořemi
společnosti DuPont. Díky tomuto spojení obsahují společně vyvíjené
produkty nejvyspělejší technologie maziv, jelikož DuPont je nejen díky
projektům Teflon, CoolMax či Cordura garantem kvalitních chemických
výrobků. Finish Line byla udělena exkluzivní práva ke značce Teflon
a souvisejícím technologiím používaným ve výrobě. Ve spolupráci
s profesionálními týmy Cannondale, Astana, Giant, Trek a BMC se firma
úzce věnuje výzkumu a vývoji, aby s ohledem na ochranu životního
prostředí a vysoké bezpečnostní standardy pokročila dále při hledání
nejvyšší možné účinnosti svých výrobků.
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e-bike chain lube™

Ceramic Wet™

E-bike Chain Lube je mazivo speciálně navržené pro řetězy moderních elektrokol, které jsou vystaveny daleko větším silám, než
je tomu u klasických kol. Mazivo chrání řetěz proti korozi a prodlužuje jeho životnost.

Ceramic Wet je speciální mazivo pro výkonnostní a závodní cyklistiku
(silniční, MTB i cyklokros). Jeho základ tvoří čisté syntetické oleje a fluoropolymery, které obsahují keramická pojiva. Na povrchu kovů se vytvoří odolná keramická vrstva, která zabraňuje jejich opotřebení a korozi.
Jako druhou vrstvu tvoří syntetické oleje odolný film prodlužující intervaly mazání. Patentovaná novinka výrazně zlepší funkčnost pohonu
a přesnost převodů za každého počasí.

balení kapátko 120 ml

ČR 269 Kč

balení kapátko 60 a 120 ml

SR 9,95 €
ČR 159 Kč    249 Kč
SR 5,95 € 9,95 €

KryTech™

1-Step™

KryTech je skvělou volbou pro cyklisty, kteří vyžadují
naprosto čistý řetěz. Mazivo na bázi vosku pronikne
v tekutém stavu do čepů řetězu, zaschne a vytvoří
na povrchu kluzký film Krytox od firmy DuPont. Řetěz
je tichý a na povrchu naprosto suchý – nešpiní a odpuzuje nečistoty. KryTech je nutné aplikovat častěji než
ostatní maziva Finish Line, řetěz není nutné mýt.

Univerzální mazivo 1-Step je určené pro „civilní” jezdce a pro rekreační cyklisty. Jeho výhodou je schopnost čistit i mazat řetěz
v několika snadných krocích. Řetěz nastříkáte, 1-Step rozpustí staré zaschlé zbytky maziv a špíny, poté řetěz otřete hadrem a nastříkáte znovu. Již čisté mazivo necháte na setřeném řetězu zaschnout
a otřete pouze přebytky. 1-Step se hodí na řetěz, čepy měničů i rolničky v přehazovačce. Jeho použití v bowdenech se nedoporučuje.

balení kapátko 60 a 120 ml

kapátko

ČR 129 Kč    209 Kč
SR 4,95 € 7,95 €

sprej

120 ml

240 ml

ČR

209 Kč

239 Kč

500 ml
319 Kč

SR

7,95 €

8,95 €

12,95 €

Teflon Plus™

Cross Country™

Teflon Plus je univerzální mazivo do terénu i na silnici.
Hodí se spíše do suchých podmínek. Obsahuje lehké
syntetické oleje s mikroskopickými částicemi Teflon
od firmy DuPont. Díky nízké viskozitě snadno proniká
i do špatně přístupných míst, kde zasychá a vytváří
kluzký film. Teflon Plus skvěle odolává tlaku a smytí,
a přitom na sebe nelepí nečistoty. Je vhodný i pro čepy
přehazovaček a do bowdenů.

Cross Country je odolné mazivo určené do extrémních podmínek. Díky složení ze syntetických olejů
s vysokou viskozitou, speciálních polymerů a látek
proti opotřebení dokáže skvěle fungovat nejen v blátě, ale i za silného deště nebo při častých průjezdech
brody. Cross Country je mazivo vhodné na řetěz, čepy
měničů a rolničky v přehazovačce. Pro svoji vysokou
viskozitu se nehodí do bowdenů.

sprej

kanystr

60 ml

kapátko
120 ml

240 ml

240 ml

945 ml

ČR

129 Kč

209 Kč

349 Kč

269 Kč

899 Kč

SR

4,95 €

7,95 €

13,95 €

10,95 €

34,95 €

sprej

kanystr

60 ml

kapátko
120 ml

240 ml

240 ml

945 ml

ČR

129 Kč

209 Kč

349 Kč

269 Kč

899 Kč

SR

4,95 €

7,95 €

13,95 €

10,95 €

34,95 €

Teflon™ Grease

Ceramic Grease

Tato velmi kluzká vazelína je určena pro ložiska a kónusy,
spojení sedlovky a rámu nebo na kluzná pouzdra čepů odpružených rámů. Obsahuje DuPont Teflon a vodu odpuzující polymery. Zabraňuje opotřebení a deformaci dílů. Je
vhodná pro namáhané hlavové a středové složení. Speciální zahušťovadlo Finish Line zabraňuje oddělení oleje i při
úplném ponoření do vody. Výjimečná výdrž syntetických
olejů umožní používání v nejnáročnějších podmínkách.
Praktické balení v tubě předchází znečištění vazelíny.

Ceramic Grease přináší tu nejkvalitnější možnou péči o ložiska. Vazelína obsahuje keramické částice, syntetické oleje
a fluoropolymery. Zajišťuje optimální chod středových os,
ložisek hlavových složení nebo ložisek nábojů. Ložiska jsou
obalena Teflonem a keramickými částicemi, což snižuje
tření a zlepšuje se odvod tepla. Výsledkem je prodloužená
životnost ložisek a samozřejmě také hladký chod. Vazelínu
je možné použít i na představce, sedlovky nebo závity.

balení tuba 100 g a dóza 450 g

ČR 229 Kč    559 Kč
SR 8,95 € 21,95 €

balení tuba 60 g

ČR 229 Kč
SR 8,95 €

maziva
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Stanchion Lube

MAX™ Suspension Spray

Mazivo je určené pro kluzáky vidlic. Jedná se o tekutý fluoropolymer, který je svým složením výrazně odlišný a kvalitnější než pevné fluoropolymery jako PTFE/Teflon. Stanchion Lube chrání, prodlužuje životnost vidlice a zajišťuje její
hladký chod.

Přípravek Max vám pomůže dostat z vašeho odpružení maximum. Nastříkejte kluzáky vidlice a tlumiče před každou vyjížďkou pro jemnější a tišší chod. Max zaručí plné využití zdvihu, citlivost na menších nerovnostech a také ochrání gumové
těsnění a prodlouží životnost vidlice.

balení 15 g lahvička, polštářek, hadička

balení sprej 266 ml

ČR 269 Kč

ČR 249 Kč

SR 10,95 €

SR 9,95 €

Fiber Grip™

 nti-Seize Assembly
a
Lubricant
Speciální mazivo zabraňující „srůstání“ závitů především
při spojení titanu a hliníku. Použitelné je však s úspěchem
všude tam, kde se pojí dva různé kovové materiály, ve spojích namáhaných a vystavených vlhku. Je vhodné pro všechny kovy. Anti-Seize Assembly Lubricant je směs syntetických
olejů obohacených o výrazné množství bronzu, mědi a hliníku. Dobře odolává vodě. Anti-Seize Assembly Lubricant můžete použít také na styčnou plochu sedlovky s rámem.

Zasouvá se vám karbonová sedlovka do rámu?
Fiber Grip je právě pro vás! Přípravek zvyšuje
tření mezi karbonovými povrchy a zamezuje
tak posouvání řídítek a zasouvání sedlovky.
Už nebudete muset neustále riskovat přetažení a poškození komponentů.
balení tuba 50 g a dóza 450 g

ČR 199 Kč    749 Kč

balení 3x tubička 6,5 g

SR 7,95 € 28,95 €

ČR 149 Kč
SR 5,95 €

Shock Oil™

Chill Zone™

Prvotřídní směs syntetických tlumičových olejů,
která díky vysoké viskozitě (235+) poskytuje stálý
průběh tlumení i v extrémních podmínkách. Shock
Oil je prověřen v závodním nasazení a pracuje výborně ve všech tlumících systémech. Je schválen
pro použití ve všech vidlicích a tlumičích.

Chill Zone je vaše poslední záchrana v případě, že potřebujete uvolnit zarostlou sedlovku z rámu, zarezlý
šroub, srostlý závit nebo znovu rozhýbat starý rezavý řetěz. Přípravek zmrazí jakýkoliv kov až na -45 °C.
To způsobí zmenšení kovu a uvolnění spoje. Jednoduše stříkejte Chill Zone na předmět 10–20 sekund,
počkejte 60 až 90 sekund.

viskozita 5 / 10 / 15 wt.
balení lahev 475 ml

balení sprej 180 ml

ČR 449 Kč

ČR 259 Kč

SR 17,95 €

SR 9,95 €

Pedal & Cleat Lubricant™
Nášlapné pedály a kufry potřebují pravidelnou péči. Přípravek Pedal & Cleat Lubricant obsahuje DuPont Teflon, který na povrchu vytváří velmi kluzký film, a přitom nelepí nečistoty. Odstraní nepříjemné vrzání, usnadní nacvaknutí do pedálů a prodlouží i jejich životnost. Vhodné
na všechny druhy MTB a silničních pedálů. Schváleno značkou Speedplay.
balení sprej 150 ml

ČR 229 Kč
SR 8,95 €

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.
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e-Bike Cleaner™

Super Bike Wash™

E-bike Cleaner je čistící prostředek speciálně navržený pro moderní elektrokola. Odstraní veškerou špínu
a zabrání kontaminaci důležitých elektrosoučástek
a motoru.

Super Bike Wash je určený k pravidelnému mytí celého
kola. Je velmi šetrný k veškerým povrchům a materiálům
rámů, jako je karbon, hliník, ocel i titan. Je ředitelný vodou
a neohrožuje životní prostředí. Pětice různých čistících
látek dohromady vytváří velmi účinný čisticí prostředek.
Dva různé oxidační inhibitory ochraňují kovové povrchy
a zabraňují zreznutí po umytí.

balení sprej 415 ml

ČR 229 Kč

balení rozprašovač 1 l
     a 475 ml koncentrát pro výrobu 4 l

SR 8,95 €

ČR 299 Kč    239 Kč
SR 11,95 € 8,95 €

EcoTech 2™

Citrus BioSolvent™

EcoTech 2 je čisticí prostředek, který je silnější než Super Bike Wash. Je určený na odolnou
špínu a mastnotu, přesto ho lze bezpečně
použít na všechny povrchy včetně laku rámů.
EcoTech 2 je zcela netoxický, vyrobený výhradně z bio odmašťovacích látek včetně
rozpouštědla ze sójového extraktu. Nevytváří
téměř žádné výpary, je šetrný k plastovým
a gumovým povrchům.

Citrus BioSolvent je silný odmašťovač, který si
hravě poradí i s černou špínou a mastnotou řetězů, převodníků a pastorků. Omyté části je nutné
opláchnout vodou. Je netoxický a rozložitelný.

balení sprej 350 ml a lahev 590 ml

ČR 249 Kč    349 Kč
SR 9,95 € 13,95 €

Poznámka: Při použití neředěného koncentrátu může Citrus BioSolvent poškodit některé
gumové, plastové a karbonové materiály. Vždy
konkrétní povrch nejdříve otestujte. Pro běžné
čištění můžete ředit vodou.
balení sprej 350 ml a lahev 590 ml

ČR 249 Kč    349 Kč
SR 9,95 € 13,95 €
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Speed Clean™

Chain Cleaner Kit

Speed Clean je nejsilnější čisticí prostředek
z nabídky značky Finish Line. Je určený pouze
na kovové části kola: převodníky, kazeta, řetěz.
Díky svému složení není nutné povrch omývat
vodou, veškerá špína a mastnota se po aplikaci
prostředku Speed Clean prostě odpaří. Proto je
velmi vhodný i k odmašťování rotorů kotoučových brzd.

Nová vylepšená myčka řetězu má tři rotující kartáče. Díky
stěrkám u výstupu z myčky řetěz nevytahuje čistící prostředek ven. Myčka má na dně silný magnet, který přitahuje kovové zbytky a špony při mytí. Není třeba demontovat
řetěz. Myčka se nasadí na řetěz, který je během krátké
doby mytí zcela čistý. Myčka se snadno nasazuje i snímá
z řetězu a má odnímatelné držadlo. Sada obsahuje 120 ml
účinného odmašťovače EcoTech 2 a 60 ml univerzálního
maziva Teflon Plus. Čistící kartáčky jsou vyměnitelné. Náhradní sada kartáčků stojí 179 Kč a 7,50 €.

balení sprej 500 ml

ČR 299 Kč
SR 11,95 €

ČR 849 Kč
SR 32,95 €

Tubeless Tire Sealant™
Tubeless Tire Sealant je nový bezdušový tmel firmy Finish Line. Tmel
bez latexu a amoniaku neničí ráfek, je omyvatelný vodou a v plášti
nevytváří zaschlé hrudky nefunkčního tmelu. Není toxický, nevyvolává alergické reakce. Tmel je velmi účinný v boji s defekty. Poradí
si s defektem do velikosti 6 mm a zůstává funkční až do mrazivých
teplot -23 °C.

Právo na změny cen, technického a barevného provedení vyhrazeno.

kapátko

sprej

240 ml

1l

KANYSTR
3,785 l

ČR

349 Kč

899 Kč

2 999 Kč

SR

13,95 €

35,95 €

119,95 €
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Grunge Brush™
Grunge Brush™ Starter Kit
Samostatný Grunge Brush kartáč je určený k mytí pastorků,
převodníků a řetězu. K dostání i v sadě se 120 ml účinného odmašťovače EcoTech 2 a 60 ml univerzálního maziva Teflon Plus.

ČR 329 Kč    529 Kč
SR 12,95 € 20,95 €

No Drip Chain Luber™

Gear Floss™

Konec plýtvání mazivem, které často končí nejenom na řetězu, ale také na zadní stavbě kola, ráfcích nebo na podlaze garáže! Speciální olejnička
pro jízdní kola No Drip Chain Luber důkladně promaže každý článek, a neukápne vám ani kapka.
Prázdnou olejničku naplňte jakýmkoliv mazivem
Finish Line, lehce přiložte aplikátor na řetěz, mírně zmáčkněte a protáčejte řetěz. Ušetříte až 50 %
maziva! Dvě náhradní houbičky v ceně.

Dentální nit pro vaše pastorky! Snadno
vyčistí těžko přístupná místa, jako je kazeta, náboje nebo kladky přehazovačky.
Balení obsahuje 20 nití.

ČR 189 Kč
SR 6,95 €

ČR 209 Kč
SR 7,95 €

Easy Pro™ Brush Set

Mechanic Grip™ rukavice

Easy Pro Brush Set je pětidílná sada kvalitních
kartáčů různých tvarů a tvrdostí pro údržbu celého jízdního kola.

Rukavice Mechanic Grip™ pro profesionální i amatérské
mechaniky jsou dostatečně tenké pro práci s jemnými
součástkami, a přitom vydrží několik použití.

ČR 419 Kč

velikosti S/M a L/XL

SR 15,95 €

ČR 119 Kč
SR 4,95 €

Absorb-It™ podložka
Absorbční podložka pod kolo použitelná při údržbě
kola nebo při tréninku na trenažéru. Zachytí nečistoty, kapaliny nebo pot – ochrání podlahu v bytě
i v dílně.

Shop Apron

velikosti 122 x 46 cm a 152 x 91 cm

Pracovní zástěra pro mechaniky vybavená
magnetickou hrudní kapsou, třemi předními
kapsami a úchytem na zavěšení klíčů. Lze ji
nastavit na tři velikosti/délky.

ČR 299 Kč    699 Kč
SR 11,95 € 26,95 €

ČR 649 Kč
SR 24,95 €
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