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Bundy / kalhoty

Art. 899761 (2099/2540)
bunda FORCE DAWN WINTER
unisex, použitý materiál s membránou „TEK“ je odolný vůči větru a vodě,
současně vysoce prodyšný, elastický, velmi lehký, příjemný na dotek
reflexní prvky, silikonová guma, zadní kapsa na zip
určení pro chladnější počasí
materiál: 85% polyester, 10% elastan, 5% polyuretan
voděodolnost: 10 000 mm H2O, paropropustnost: 11 000g/m2/24hod
3 999 Kč

pro Art. 90047

Art. 900146 (1099/1330)
dres FORCE DAWN WIND
unisex, použitý materiál je odolný vůči větru, současně však vysoce prodyšný
elastický, velmi lehký a příjemným na dotek
reflexní prvky, silikonová guma v pase, komfortní střih
určení pro chladnější počasí, teplota: 0°- 13°
materiál: 100% polyester
1 999 Kč

Art. 90048 (1199/1451) bez vložky
Art. 90047 (1549/1874) s vložkou
kalhoty FORCE DAWN WIND
varianta s vložkou: komfortní anatomická GELOVÁ vložka „La Fonte“
použitý materiál s membránou „TEK“ odolný vůči větru a vodě,
současně vysoce prodyšný,
elastický, velmi lehký a příjemný na dotek
určené pro chladnější počasí
materiál: 33% polyamid, 51% polyester, 11% elastan, 5% polyuretan
2 799 Kč s vložkou
1 999 Kč bez vložky
Art. 90048
Art. 90047
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Art. 899760 (2099/2540)
bunda FORCE DRIFT WINTER
unisex, použitý materiál s membránou „TEK“ je odolný vůči větru a vodě,
současně vysoce prodyšný, elastický, velmi lehký, příjemný na dotek
reflexní prvky, silikonová guma, zadní kapsa na zip
určení pro chladnější počasí
materiál: 85% polyester, 10% elastan, 5% polyuretan
voděodolnost: 10 000 mm H2O, paropropustnost: 11 000g/m2/24hod
3 999 Kč

pro Art. 90046

Art. 900145 (1099/1330)
dres FORCE DRIFT Wind
unisex, použitý materiál je odolný vůči větru, současně však vysoce prodyšný
elastický, velmi lehký a příjemným na dotek
reflexní prvky, silikonová guma v pase, komfortní střih
určení pro chladnější počasí, teplota: 0°- 13°
materiál: 100% polyester
1 999 Kč

Art. 90044 (1299/1572) bez vložky
Art. 90046 (1549/1874) s vložkou
kalhoty FORCE DRIFT WIND
varianta s vložkou: komfortní anatomická GELOVÁ vložka „La Fonte“
použitý materiál s membránou „TEK“ odolný vůči větru a vodě,
současně vysoce prodyšný,
elastický, velmi lehký a příjemný na dotek
určené pro chladnější počasí
materiál: 33% polyamid, 51% polyester, 11% elastan, 5% polyuretan
2 799 Kč s vložkou
2 399 Kč bez vložky
Art. 90044
Art. 90046
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Art. 899860 (999/1209) černo-fluo
Art. 899861 (999/1209) černo-šedá NOVINKA
bunda FORCE X100
softshellová bunda s celorozepínacím zipem, unisex
odvětrávání v podpaží a spodní části rukávů
prodloužená zadní část, protiskluzná guma v pase
3 zadní kapsy + 1 kapsa na zip, reflexní prvky,YKK zip,
materiál: 100% polyester
voděodolnost: 10 000 mm H2O, paropropustnost: 5 000g/m2/24hod
1 999 Kč

Art. 90001 (749/906) černo-bílá VÝPRODEJ
Art. 90003 (749/906) černo-fluo
Art. 90004 (749/906) fluo
bunda FORCE X72 PRO softshell
sportovní softshell bunda s celorozepínacím zipem
2 zadní kapsy + 1 kapsa na zip, reflexní prvky
elastický spodní lem, vnitřní zadní část se silikonem
prodloužené rukávy a zadní část
v podpaží a zadní části materiál SuperRoubaix pro lepší odvětrání
hlavní díl: 97% polyester, 3% elastan
ostatní díly: 100% polyester
voděodolnost: 3000 mm H2O, paropropustnost: 800g/m2/24hod
1 499 Kč
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Art. 89990 (599/725) šedo-černá
Art. 899905 (649/785) šedo-černo-fluo
bunda FORCE X70
zateplená sportovní bunda s celorozepínacím zipem, unisex
reflexní prvky, elastický spodní lem se silikonem
5 zadních kapes (2 větší + 2 malé na stranách) a 1 kapsa na zip
materiál: přední část: neprofuk WINDSTER - 100% polyester
ostatní části: SuperRoubaix-teplá lycra
SuperRoubaix 92 % polyester, 8% elastan
voděodolnost: 1000 mm H2O, paropropustnost: 1000 g/m2/24 hours
1 299 Kč

pro Art. 90041

Art. 90036 (529/640) bez vložky
kalhoty FORCE WINDSTER Z68 PRO, bez vložky
dvojitá zateplená kolena
malá kapsička na vnitřní straně šráků
reflexní prvky, ploché švy
materiál: SuperRoubaix - zateplený + Windster
hlavní panely: 92% polyester, 8% elastan, ostatní panely: 100% polyester
1 099 Kč

Art. 90038 (479/580) bez vložky
Art. 90041 (579/701) s vložkou
kalhoty FORCE Z70
kalhoty s podpatěnkou
reflexní prvky, ploché švy
materiál: přední panely Softshell 100% polyester
zadní část SuperRoubaix 87% nylon, 13% spandex
1 199 Kč s vložkou
999 Kč bez vložky
Art. 90038

Art. 899855 (1199/1451)
bunda FORCE X110
celorozepínací zip, unisex
přední část bundy s membránou odolnou vůči větru
materiál je vysoce prodyšný, elastický a příjemný na dotek
reflexní prvky, 2 zadní kapsy, YKK zip, guma se silikonem v zadní části pasu
materiál: přední část: 100% polyester s „WINDOUT“ membránou
boční panely: 80% polyester, 20% elastan,
ostatní panely: 90% polyester, 10% elastan
2 299 Kč

Art. 90041
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Art. 899750 (649/785)
bunda FORCE X45 nepromokavá
voděodolná, celorozepínací, unisex
voděodolné zipy, možnost odvětrání zipy v podpaží
podlepené švy, reflexní prvky
elastická guma v pase se silikonem
možnost složení bundy do zadní kapsy na zip
materiál: 100 % nylon
voděodolnost: 3000 mm H20, paropropustnost: 3000g/m3/24hod
1 299 Kč
VÝPRODEJ
Art. 90005 (749/906) černo-šedá
Art. 90006 (749/906) fluo-černá
bunda FORCE X80 tenký softshell
užší sportovní střih, celorozepínací, unisex
3 zadní kapsy + 1 kapsa na zip, reflexní prvky
elastický spodní lem, prodloužená zadní část se silikonem uvnitř
poutko na brýle v přední části
v podpaží materiál SuperRoubaix pro lepší odvětrání
materiál: softshell +SuperRoubaix (zateplená lycra), 96 % polyester, 4 % spandex
voděodolnost: 3000 mm H2O, paropropustnost: 3000g/m2/24hod
1 499 Kč

Art. 89981 (529/640)
bunda/dres FORCE ZORO
verze SLIM, unisex
celorozepínací, reflexní prvky, YKK zip
příjemný elastický materiál, 3 zadní kapsy
elastický spodní lem se silikonem
materiál: 87% polyester, 13% spandex
1 099 Kč
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pro Art. 90039

pro Art. 90042,
900425

Art. 90042 (599/725) černo-šedé / s vložkou
Art. 900425 (599/725) černo-fluo / s vložkou
Art. 900435 (529/640) černo-šedé / bez vložky NOVINKA
Art. 900436 (529/640) černo-fluo / bez vložky NOVINKA
kalhoty FORCE F58
reflexní prvky, ploché švy, síťovina na zadní straně pod koleny
u kotníku rozepínání na zip, YKK zip
materiál: hlavní díly: 87% polyester, 13% spandex
ostatní díly+síťovina: 85% polyester, 15% spandex
1 299 Kč s vložkou
1 099 Kč bez vložky
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Art. 89996 (389/471) fluo
Art. 89997 (389/471) čirá
Art. 89998 (389/471) černá
bunda FORCE LIGHTHmotnost neprofuk
ultralehká sportovní bunda s celorozepínacím zipem, unisex
odvětrání v podpaží, reflexní prvky
prodloužená zadní část, kolem rukávů a v pase elastická lycra
možnost složit do pytlíku, který je všitý uvnitř bundy
materiál: 100% polyester
799 Kč

VÝPRODEJ
Art. 89999 (349/422)
bunda FORCE ONE PRO
sportovní bunda s celorozepínacím zipem
odvětrání po bocích a na rukávech, reflexní prvky
prodloužená zadní část
kolem rukávů a v pase elastická lycra
extra elastický a rychleschnoucí materiál
možnost složení bundy do zadní kapsy na zip
materiál: 100% polyester
699 Kč

Art. 90039 (569/688) s vložkou
Art. 90037 (449/543) bez vložky
kalhoty FORCE Z68
kalhoty s podpatěnkou
dvojitá zateplená kolena, reflexní prvky, ploché švy
malá kapsička na vnitřní straně šráků
materiál: SuperRoubaix - zateplené, 92% polyester, 8% spandex
1 199 Kč s vložkou
899 Kč bez vložky
Art. 90037

Art. 90039
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Art. 8997960 (249/301) černo-bílá
Art. 899800 (199/241) bílo-černá VÝPRODEJ
Art. 899801 (499/604) fluo-černá
Art. 899802 (299/362) oranžovo-černá VÝPRODEJ
bunda FORCE X53 neprofuk
sportovní bunda s celorozepínacím zipem, unisex
možnost složení bundy do zadní kapsy na zip
podlepené švy, reflexní prvky
elastický lem na spodní části bundy
materiál: 100 % nylon
399 Kč bílo-černá
499 Kč černo-bílá
999 Kč fluo-černá
599 Kč oranžovo-černá

Art. 899793 (309/374) černá VÝPRODEJ
Art. 899795 (349/422) fluo
bunda FORCE X48 neprofuk
celorozepínací, unisex
možnost složení bundy do zadní kapsy na zip
odvětraná záda
podlepené švy, reflexní prvky
materiál: 100 % nylon
599 Kč černá
699 Kč fluo
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VÝPRODEJ
Art. 899806 (349/422) černo-červená
Art. 899807 (349/422) černo-fluo
Art. 899808 (349/422) černo-bílá
bunda FORCE X58 pánská neprofuk
pánská sportovní profi bunda s dlouhým rukávem
celorozepínací zip, reflexní prvky
odvětrané rukávy a 2 přední větrací otvory na zip
elastický spodní lem se silikonem
softshell ochrání proti větru i dešti, 3 zadní kapsy, prodloužená záda
materiál hlavní díl: 100% polyester, boční panely: 92% nylon, 8% spandex
699 Kč
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VÝPRODEJ
Art. 89983 (499/604) černo-fluo
Art. 89984 (499/604) černo-bílá
Art. 89985 (499/604) černo-červená
bunda/dres FORCE X68
unisex, celorozepínací, reflexní prvky
elastický spodní lem se silikonem
3 zadní kapsy + 1 malá kapsa na zip, prodloužená záda
materiál: SuperRoubaix - teplá lycra, 92% polyester, 8%
spandex
999 Kč

VÝPRODEJ
Art. 899832 (599/725) černo-fluo
Art. 899842 (599/725) černo-bílá
Art. 899852 (599/725) černo-červená
bunda/dres FORCE X68 PRO
unisex, celorozepínací, reflexní prvky,
elastický spodní lem se silikonem, prodloužená záda, 3 zadní kapsy,
větrání na zádech a v podpaží, poutko na brýle v přední části
materiál: SuperRoubaix - teplá lycra - 92% polyester, 8% spandex ,
vedlejší panely: 100% polyester, síťovina: 88% polyester, 12% spandex
1 199 Kč

Art. 899790 (599/725)
bunda FORCE celoreflexní
celorozepínací, unisex
na bocích a zádech síťovina pro lepší odvětrání
zadní kapsa na zip
materiál: 100% polyester
1 299 Kč
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Dresy / kraťasy

Vesty

Art. 900160 (479/580)
dres FORCE F85
celorozepínací, 3 zadní kapsy, unisex
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip
materiál: 100% polyester
999 Kč
VÝPRODEJ
Art. 89987 (399/483) černo-bílá
Art. 89988 (399/483) černo-fluo
vesta FORCE V68, SuperRoubaix
TERMO vesta, unisex
celorozepínací zip, reflexní prvky, elastický spodní lem se silikonem
3 zadní kapsy + 1 malá kapsa na zip, prodloužená záda
materiál: SuperRoubaix - teplá lycra, 92% polyester, 8% spandex
799 Kč

Art. 899644 (169/204) černo-bílá VÝPRODEJ
Art. 899645 (169/204) bílo-černá VÝPRODEJ
Art. 899646 (399/483) fluo-černá
vesta FORCE V53 neprofuk
vesta s celorozepínacím zipem, unisex
zadní část síťovina - odvětraná záda
elastický spodní lem, reflexní prvky
možnost složení vesty do zadní kapsy na zip
materiál: hlavní díl 100% nylon, zadní díl - 85% polyester, 15%
spandex
349 Kč
799 Kč fluo
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VÝPRODEJ
Art. 899635 (169/204) černá
Art. 899637 (169/204) fluo
vesta FORCE V48 neprofuk
vesta s celorozepínacím zipem, unisex
boční odvětrání-síťovina, reflexní prvky
elastický lem okolo ramen a na spodním konci vesty
materiál: 100% nylon
349 Kč

Art. 900138 (429/519)
dres FORCE BEST
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky
materiál: 100% polyester
899 Kč

Art. 90040 (399/410)
kalhoty FORCE Z68 do pasu bez vložky
dvojitě zateplená kolena, reflexní prvky, ploché švy
v pase pružná guma a možnost dotažení šňůrkou
materiál SuperRoubaix - zateplené, 92% polyester, 8%
spandex
699 Kč

KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2019 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační

PŘIPRAVUJEME
Art. 9001391 (469/567) fluo-šedý
Art. 9001392 (469/567) šedo-modrý
dres FORCE SQUARE
celorozepínací, 3 zadní kapsy, unisex
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip
materiál: 100% polyester
999 Kč

VÝPRODEJ
Art. 900140 (389/471) černo-bílá
Art. 900141 (389/471) černo-fluo
dres FORCE LUX
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip, unisex
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky
materiál: 100% polyester
799 Kč

Art. 90043 (529/640) černo-bílá VÝPRODEJ
Art. 900441 (529/640) černo-bílá NOVÝ DESIGN 2019
kalhoty-3/4 FORCE Z68
pohodlná anatomická GELOVÁ vložka
dvojitě zateplená kolena,
reflexní prvky, ploché švy
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
šráky a pod koleny z jemné síťoviny
materiál: SuperRoubaix
zateplené, 92% polyester, 8% spandex
1 099 Kč
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Art. 900200 (1490/1803)
kombinéza FORCE DRIVE TIME
závodní kombinéza
vysoce kompresní anatomický materiál (225g)
lycra na předních panelech a rukávech
síťovina na zádech pro lepší odvětrávání
tři zadní kapsy, elastický lem na nohavicích
materiál: 80% polyamid, 20% elastan
2 290 Kč
Art. 900121 (879/1064)
dres FORCE DAWN
v pase elastická lycra se silikonem, reflexní prvky
příjemný lehký materiál, odvětraná záda a podpaží
materiál: 100% polyester
1 599 Kč

Art. 900115 (649/785)
dres FORCE DASH
celorozepínací, 3 zadní kapsy + 1 voděodolná kapsa na zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
rukávy zakončeny protiskluznou lycrou
reflexní prvky, YKK zipy, odvětrání na bocích
materiál: hlavní díly: 86% polyester, 14% spandex
ostatní díly: 100% polyester
1 299 Kč

Art. 900120 (879/1064)
dres FORCE DRIVE
unisex,v pase elastická lycra se silikonem, reflexní prvky
příjemný lehký materiál, odvětraná záda a podpaží
materiál: 100% polyester
1 599 Kč
Art. 900293 (749/906)
kraťasy FORCE DASH
šráky z elastické lycry, zadní část ze síťoviny, ploché švy
zakončení nohavic protiskluznou lycrou
materiál: hlavní díl: 80% nylon, 20% spandex
ostatní díly: 83% polyester, 17% spandex
1 499 Kč
Art. 900270 (1199/1451)
kraťasy FORCE DRIVE
kraťasy s pohodlnou anatomickou vložkou
šráky z příjemného materiálu
zakončení nohavic pohodlnou lycrou se silikonem
materiál: 100% polyester
2 199 Kč
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Art. 900271 (1199/1451)
kraťasy FORCE DAWN
kraťasy s pohodlnou anatomickou vložkou
šráky z příjemného materiálu
zakončení nohavic pohodlnou lycrou se silikonem
materiál: 100% polyester
2 199 Kč
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Art. 900125 (499/604)
dres FORCE FAME
verze SLIM, unisex
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, odvětrání na bocích
materiál: hlavní panel: 100% polyester
boční panel: 85% polyester,15% spandex
999 Kč

Art. 900282 (529/640)
kraťasy FORCE FAME
kraťasy s pohodlnou anatomickou GELOVOU vložkou
šráky z elastické lycry, zadní část ze síťoviny, ploché švy
zakončení nohavic protiskluzovou lycrou
materiál: 85% nylon, 15% spandex
1 099 Kč

Art. 900856 (469/567)
dres FORCE TEAM18
verze SLIM, unisex
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání v podpaží
materiál: 100% polyester
999 Kč

Art. 900802 (479/580)
kraťasy FORCE TEAM18
pohodlná anatomická vložka
šráky z elastické lycry, zadní část ze síťoviny, ploché švy
zakončení nohavic pohodlnou a velmi pružnou lycrou
materiál: hlavní díl: 80% polyester, 20% spandex
999 Kč
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Art. 9001284 (389/471) šedý
Art. 9001285 (389/471) šedo-červený
dres FORCE FINISHER
verze SLIM, unisex
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, odvětrání na bocích
materiál: 100% polyester
799 Kč

ELASTIC
INTERFACE

NOVINKA
Art. 9002825 (529/640) černo-fluo
Art. 9002826 (529/640) černo-červené
Art. 9002827 (529/640) černo-modré
Art. 9002828 (529/640) černo-bílé
kraťasy FORCE FAME
kraťasy s pohodlnou anatomickou GELOVOU vložkou
šráky z elastické lycry, zadní část ze síťoviny, ploché švy
zakončení nohavic protiskluzovou lycrou
materiál: 85% nylon, 15% spandex
1 099 Kč

NOVINKA
Art. 900111 (799/967)
dres FORCE TEAM PRO
verze SLIM, unisex
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip, odvětrání na bocích
materiál: 100% polyester
1 499 Kč

NOVINKA
Art. 900295 (999/1209)
kraťasy FORCE TEAM PRO
pánské cyklistické kraťasy se šráky a vložkou
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou se silikonem
materiál: 82%polyamid, 18% elastan
1 899 Kč

ELASTIC
INTERFACE
Art. 9001261 (429/519) šedo-bílo-tyrkysový
Art. 9001262 (429/519) šedo-bílo-zlatý
dres FORCE WAY
verze SLIM, unisex
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
rukávy zakončeny protiskluznou lycrou
reflexní prvky, odvětrání na bocích
materiál: 100% polyester
899 Kč
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PŘIPRAVUJEME
Art. 900279 (429/519)
kraťasy FORCE B50
kraťasy s pohodlnou anatomickou vložkou
boční panely z jemné síťoviny pro lepší odvětrávání
zakončení nohavic pružnou lycrou s protiskluzným silikonem
reflexní prvky
materiál: 82% nylon, 18% spandex
899 Kč
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NOVINKA
Art. 900112 (799/967) černo-šedý
Art. 900113 (799/967) šedo-bílý
dres FORCE FASHION
verze SLIM, unisex
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip, odvětrání na bocích
materiál: 100% polyester
1 499 Kč

NOVINKA
Art. 900296 (999/1209)
kraťasy FORCE FASHION
pánské cyklistické kraťasy se šráky a vložkou
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou se silikonem
materiál: 82%polyamid, 18% elastan
1 899 Kč
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PŘIPRAVUJEME
Art. 9001181 (699/846)
dres FORCE SHINE
verze SLIM, unisex
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip, odvětrání na bocích
1 399 Kč
Art. 900128 (369/446) černo-fluo
Art. 9001291 (369/446) červeno-černý NOVINKA
Art. 9001292 (369/446) šedo-modro-černý NOVINKA
Art. 9001293 (369/446) fluo-černý NOVINKA
dres FORCE BEST
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip, unisex
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, odvětrání na bocích
materiál: 100% polyester
799 Kč

NOVINKA
Art. 90012871 (429/519) fluo-šedý
Art. 90012872 (429/519) šedo-modrý
Art. 90012873 (429/519) šedo-červený
dres FORCE SQUARE
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip, unisex
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, zakončení rukávů protiskluznou lycrou
materiál: 100% polyester
899 Kč

PŘIPRAVUJEME
Art. 900298 (649/811)
kraťasy FORCE SHINE
pánské cyklistické kraťasy se šráky a vložkou
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
se silikonem
1 299 Kč

PŘIPRAVUJEME
Art. 900314 (499/623)
kraťasy FORCE SHINE, do pasu
pánské cyklistické kraťasy do pasu
pohodlná anatomická vložka
ploché švy, reflexní prvky
zakončení nohavic širokou protiskluzovou lycrou
materiál: hlavní díly: 80% nylon, 20% elastane
ostatní díly: 87% polyester, 13% elastan
999 Kč
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VÝPRODEJ
Art. 900285 (529/640) černé
Art. 900287 (529/640) černo-červené
Art. 900288 (529/640) černo-fluo
kraťasy FORCE B45
kraťasy s pohodlnou anatomickou GELOVOU vložkou
šráky z elastické lycry, zadní část ze síťoviny, ploché švy
zakončení nohavic protiskluzovou lycrou
materiál: hlavní díl: 80% nylon, 20% spandex
šráky + lem okolo nohou: 40% polyester, 60% spandex
1 099 Kč
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Art. 900129 (429/519) modro-černo-bílý
Art. 900130 (429/519) černo-bílý
Art. 900131 (429/519) černo-fluo
dres FORCE LUX
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip, unisex
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, odvětrání na bocích
materiál: hlavní panel 100% polyester,
boční panely síťovina 90% polyester, 10% spandex
699 Kč

NOVINKA
Art. 900277 (429/519) černo-šedé
Art. 900278 (429/519) černo-fluo
kraťasy FORCE B40
kraťasy s pohodlnou anatomickou GELOVOU vložkou
šráky z jemné síťoviny pro lepší odvětrání, ploché švy
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
materiál: 82% nylon, 18% spandex
899 Kč

NOVINKA
Art. 900316 (399/483) černé
Art. 900317 (399/483) černo-modré
kraťasy FORCE B20
pánské cyklistické kraťasy do pasu
s pohodlnou anatomickou GELOVOU vložkou
ploché švy, reflexní prvky
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou se silikonem
materiál: 82% nylon, 18% spandex
799 Kč
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VÝPRODEJ
Art. 900135 (289/350) černo-šedo-bílý
Art. 900136 (289/350) černo-šedo-červený
dres FORCE T16
celorozepínací, 3 zadní kapsy + 1 kapsa na zip, unisex
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky
odvětrání na zádech a bocích
materiál: 100% polyester
599 Kč

Art. 900106 (199/241) černo-bílý VÝPRODEJ
Art. 900109 (239/289) černo-fluo
dres FORCE T12
celorozepínací, 2 zadní kapsy + 1 kapsa na zip, unisex
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
materiál: 100% polyester,reflexní prvky
499 Kč
399 Kč černo-bílý

NOVINKA
Art. 900084 (359/434)
dres bez rukávů FORCE CIPHER
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip, odvětrávaná záda
materiál: 100% polyester
749 Kč

VÝPRODEJ
Art. 900085 (239/289)
dres FORCE AIR
unisex, celorozepínací, 3 zadní kapsy, reflexní prvky
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
materiál: 100% polyester
499 Kč

Art. 9001035 (239/289) fluo-černý
Art. 900099 (199/241) oranžovo-bílý VÝPRODEJ
Art. 900100 (239/289) černo-bílý
Art. 900102 (239/289) černo-červený
Art. 900103 (239/289) fluo-bílý
dres FORCE T10
unisex, celorozepínací, 3 zadní kapsy,
reflexní prvky
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
materiál: 100% polyester
499 Kč / 399 Kč oranžovo-bílý
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NOVINKA
Art. 900081 (429/519)
dres bez rukávů FORCE ACCELER
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip, odvětrávaná záda
materiál: 100% polyester
899 Kč

DESIGN 2019
Art. 900274 (349/422) černo-fluo
Art. 900273 (349/422) černé
kraťasy FORCE B38
kraťasy s pohodlnou anatomickou vložkou
šráky z jemné síťoviny pro lepší odvětrání, reflexní loga
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
materiál: 82% nylon, 18% spandex
699 Kč
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PŘIPRAVUJEME
kraťasy FORCE B30
pánské cyklistické kraťasy do pasu
s pohodlnou anatomickou vložkou
ploché švy, reflexní prvky
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou se silikonem
materiál: 82% nylon, 18% spandex
Cena není stanovena
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MTB Dresy / kraťasy

Art. 9001525 (319/386) modro-fluo
Art. 9001526 (319/386) modro-červený
dres FORCE MTB X5
unisex, krátký rukáv, volný střih,
jedna zadní kapsa na zip
boční díly dresu ze síťoviny pro lepší odvětrání
hlavní panely z funkčního materiálu, reflexní prvky
materiál : 100% polyester
699 Kč

Art. 900149 (319/386) modro-černý
Art. 900150 (319/386) černo-červený
Art. 900151 (319/386) fluo-modrý
Art. 900152 (319/386) černo-šedý
dres FORCE MTB ATTACK
unisex, krátký rukáv, volný střih,
jedna zadní kapsa na zip
boční díly dresu ze síťoviny pro lepší odvětrání
hlavní panely z funkčního materiálu, reflexní prvky
materiál : 100% polyester
699 Kč

Art. 9003285 (249/301)
vložka vnitřní pro MTB kraťasy
vnitřní kraťasy s gelovou vložkou
vhodné pro modely kraťasů MTB 11 a MTB Blade
elastická guma v pase
na bocích a vzadu málá očka pro jednoduché uchycení k vnějším kraťasům
materiál: 90% polyester, 10% spandex
499 Kč
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NOVINKA
Art. 9001535 (379/459) černo-šedý
Art. 9001536 (379/459) fluo-černý
dres FORCE CITY
unisex, krátký rukáv, volný střih, jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
reflexní prvky
materiál : 100% polyester
799 Kč

Art. 900320 (699/846) černé
Art. 900321 (699/846) modré
Art. 900322 (699/846) červené
Art. 900323 (699/846) černo-fluo NOVINKA
kraťasy FORCE BLADE MTB s odnímatelnou vložkou
odnímatelné vnitřní kraťasy s GELOVOU vložkou, guma v pase
2 přední kapsy a 2 zadní kapsy na zip, YKK zip
materiál: vnější kraťasy: 88% polyester, 12% spandex - 143 g
vnitřní vložka: 90% polyester, 10% spandex-150 g
1 399 Kč

ilustrativní foto

PŘIPRAVUJEME
Art. 900341 (799/967) černo-šedé
Art. 900342 (799/967) šedo-fluo
kraťasy FORCE STORM s odnímatelnou vložkou
odnímatelné vnitřní kraťasy s vložkou
nastavení stažení pasu na suchý zip
2 přední kapsy, 1 boční kapsa na YKK zip
materiál: vnější kraťasy: 100% polyester
vnitřní kraťasy: 80% nylon, 20% elastane
1 599 Kč

DOWNHILL Dresy / kraťasy

Art. 900328 (629/761) černé
Art. 900330 (629/761) světle šedé
Art. 900331 (629/761) fluo
Art. 9003321 (629/761) červené NOVINKA
Art. 9003322 (629/761) modré NOVINKA
kraťasy FORCE MTB-11 s odnímatelnou vložkou
odnímatelné vnitřní kraťasy s GELOVOU vložkou, guma v pase
nastavení stažení pasu přezkou
2 přední a 1 zadní kapsa na YKK zip
materiál: vnější kraťasy: 100% nylon - 143 g
vnitřní kraťasy: 90% polyester, 10% spandex-150 g
1 299 Kč
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NOVINKA
Art. 9001491 (399/483) šedo-modro-fluo
Art. 9001492 (399/483) šedo-černý
dres FORCE DOWNHILL
unisex, dres volného střihu, reflexní prvky
boční díly dresu ze síťoviny pro lepší odvětrání
hlavní panely z funkčního materiálu
materiál : 100% polyester
799 Kč

PŘIPRAVUJEME
Art. 9003255 (749/906)
kraťasy FORCE DOWNHILL MTB
2 přední kapsy, boční a zadní kapsa na zip, YKK zip
na bocích poutka pro upravení šířky pasu
materiál: vnější kraťasy: 100% polyester
vnitřní kraťasy: 90% polyester, 10% spandex
1 499 Kč
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Dámská kolekce / bundy

Dámská kolekce / dresy

Art. 90007 (749/906)
bunda FORCE X80 tenký softshell, LADY
3 zadní kapsy + 1 kapsa na zip, reflexní prvky
elastický spodní lem, prodloužená zadní část se silikonem uvnitř
poutko na brýle v přední části
v podpaží materiál SuperRoubaix pro lepší odvětrání
materiál: softshell +SuperRoubaix (zateplená lycra),
96 % polyester, 4 % spandex
voděodolnost: 3000 mm H2O,
paropropustnost: 3000g/m2/24hod
1 499 Kč

Art. 900142 (389/471)
dres FORCE LUX dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky
materiál: 100% polyester
799 Kč

VÝPRODEJ
Art. 900289 (529/640)
kraťasy FORCE B45
dámské kraťasy s pohodlnou GELOVOU vložkou
šráky z elastické lycry, zadní část ze síťoviny, ploché švy
zakončení nohavic protiskluzovou lycrou
materiál: hlavní díl: 80% nylon, 20% spandex
šráky + lem okolo nohou: 40% polyester, 60% spandex
1 099 Kč

Art. 900236 (339/410)
kraťasy FORCE LADY-1
dámské cyklistické kraťasy s vložkou
do pasu - široká guma, ploché švy
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
reflexní prvky, prodyšný zadní díl
materiál: 82% nylon, 18% spandex
vložka: 92% polyester, 8% spandex
699 Kč
VÝPRODEJ
Art. 899803 (249/301) černo-fluo
Art. 899804 (249/301) černo-bílá
Art. 899805 (249/301) černo-červená
bunda FORCE X 57 LADY neprofuk
dámská sportovní profi bunda s dlouhým rukávem
celorozepínací zip, reflexní prvky
odvětrané rukávy a 2 přední dlouhé větrací otvory na zip
elastický spodní lem se silikonem
softshell ochrání proti větru i dešti,
3 zadní kapsy, prodloužená záda
materiál hlavní díl: 100% polyester
boční panely: 92% nylon, 8% spandex
499 Kč
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Art. 900132 (319/386) růžovo-bílý
Art. 900133 (319/386) červeno-bílý
dres FORCE LUX dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, odvětrání na bocích
materiál: hlavní panel 100% polyester,
boční panely síťovina 90% polyester, 10% spandex
699 Kč

Art. 900246 (389/471)
kraťasy FORCE LADY BIKE 3/4
dámské cyklistické 3/4 kraťasy FORCE s vložkou
do pasu - široká guma, ploché švy
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
prodyšný zadní díl, odvětrání pod koleny
reflexní prvky
materiál: 82% nylon, 18% spandex
799 Kč
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Art. 9001341 (379/459) černo-modrý
Art. 9001342 (379/459) černo-růžový
dres FORCE ROSE dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, odvětrání na bocích
materiál: hlavní panel 100% polyester,
boční panely síťovina 90% polyester, 10% spandex
799 Kč
Art. 9001345 (649/785)
dres FORCE DASH LADY
celorozepínací, 3 zadní kapsy + 1 voděodolná kapsa na zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
rukávy zakončeny protiskluznou lycrou
reflexní prvky, YKK zipy, odvětrání na bocích
materiál: hlavní díly: 86% polyester, 14% spandex
ostatní díly: 100% polyester
1 299 Kč

Art. 900237 (339/410) černo-růžové
Art. 900238 (339/410) černo-modré
kraťasy FORCE ROSE
dámské cyklistické kraťasy s vložkou
do pasu - široká guma, ploché švy
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
reflexní prvky, prodyšný zadní díl
materiál: 82% nylon, 18% spandex
vložka: 92% polyester, 8% spandex
699 Kč

Art. 900240 (649/785)
kraťasy FORCE DASH
dámské kraťasy do pasu
pohodlná anatomická vložka
zakončení nohavic širokou lycrou
materiál: hlavní díly: 80% nylon, 20% spandex
ostatní díly: 83% polyester, 17% spandex
1 299 Kč
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Art. 900283 (529/640)
kraťasy FORCE FAME, design 2019
dámské kraťasy s pohodlnou anatomickou vložkou
šráky z elastické lycry, zadní část ze síťoviny, ploché švy
zakončení nohavic protiskluznou lycrou
materiál: 85% nylon, 15% spandex
1 099 Kč

33

Dětská kolekce

Art. 9001431 (429/519) černo-fialový V PRODEJI SEZÓNA 2020
Art. 9001432 (429/519) černo-tyrkysový PŘIPRAVUJEME
dres FORCE SQUARE, dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip,
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, zakončení rukávů protiskluznou lycrou
materiál: 100% polyester
899 Kč

NOVINKA
Art. 9001041 (319/386) fluo-modrý
Art. 9001042 (319/386) fluo-růžový
dětský dres FORCE KID SQUARE
celorozepínací zip, 2 zadní kapsy, reflexní prvky
elastická guma v pase
materiál: 100% polyester
649 Kč

Art. 899100 (399/483)
bunda FORCE JUNIOR X53
dětská sportovní bunda s celorozepínacím zipem, unisex
možnost složení bundy do zadní kapsy na zip
reflexní prvky
elastický lem na spodní části bundy
materiál: 100 % nylon
799 Kč

PŘIPRAVUJEME
Art. 9001321 (319/386)
dres bez rukávů FORCE ACCELER, dámský
dámský střih
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, odvětrávaná záda
materiál: 100% polyester
699 Kč

NOVINKA
Art. 900253 (259/313) černo-fluo
Art. 9002535 (259/313) černo-bílé
kraťasy FORCE KID
do pasu-široká guma, ploché švy
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
reflexní prvky
materiál: 82% nylon, 18% spandex
499 Kč

Art. 900104 (199/241) modrý
Art. 9001045 (199/241) fluo
Art. 900105 (199/241) pink
dětský dres FORCE KID STAR
celorozepínací zip, 2 zadní kapsy, reflexní prvky
elastická guma v pase
materiál: 100% polyester
399 Kč
NOVINKA
Art. 90013431 (379/459) černo-fialový
Art. 90013432 (379/459) černo-tyrkysový
dres FORCE SQUARE, dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, zakončení rukávů protiskluznou lycrou
materiál: hlavní panely: 100% polyester,
ostatní panely: 90% polyester, 10% spandex
799 Kč
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NOVINKA
Art. 900242 (489/592)
sukně FORCE DAISY
materiál: sukně: 90% polyester, 10% elastan
vnitřní kraťasy: 80% nylon, 20% elastan
999 Kč
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Art. 905325 (59/71) červené-pes
Art. 905326 (59/71) modré-auto
Art. 905327 (59/71) fluo
Art. 905328 (59/71) červené
Art. 905329 (59/71) růžové
Art. 905330 (59/71) modré
Art. 905331 (59/71) černé
rukavice FORCE KID dětské

vnější strana palce z jemného froté
dlaň protiskluzný materiál noban
celodlaňové měkké výstelky
materiál: 5% nylon, 85% polyester,
10% elastan
129 Kč

NOVINKA
Art. 9053241 (59/71) černo-fluo
Art. 9053242 (59/71) černo-bílé
rukavice FORCE SQUARE dětské
vnější strana palce z jemného froté
vnitřní strana dlaně protiskluzný materiál noban
celodlaňové měkké výstelky, reflexní logo
materiál: 5% nylon, 85% polyester, 10% elastan
129 Kč
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Funkční prádlo

Art. 903402 (209/253)
triko/funkční prádlo FORCE TROPIC
scampolo, unisex
vhodné na cyklistiku, ale i pro ostatní sporty
extra lehké, odvětrané
materiál: 70% polyester, 25%nylon, 5% elastan
hmotnost: 95 g
449 Kč

Art. 903400 (229/277)
triko/funkční prádlo FORCE HOT
scampolo bezešvé, unisex
vhodné na cyklistiku, ale i pro ostatní sporty
velmi lehké, odvětrané
materiál: 95% nylon, 5% spandex
hmotnost: 135 g
499 Kč

Art. 903407-S-M (249/301) VÝPRODEJ
Art. 903407-L-XL (149/180) druhá jakost VÝPRODEJ
Art. 903408 (249/301)
triko/funkční prádlo FORCE SWELTER
unisex
vhodné na cyklistiku, ale i pro ostatní sporty
ultra lehké, odvětrané
materiál: 70% polyester, 25% nylon, 5% spandex
baleno v krabičce FORCE
hmotnost: 115 g
549 Kč
299 Kč Art. 903407 L-XL - druhá jakost
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Art. 903405 (259/313)
triko/funkční prádlo FORCE WIND
triko bezešvé, unisex
vhodné na cyklistiku, ale i pro ostatní sporty
velmi lehké, odvětrané
materiál: 95% nylon, 5% spandex
hmotnost: 155 g
599 Kč

Art. 903450 (239/289)
kalhoty/funkční prádlo FORCE FROST
spodní / podvlékací kalhoty
vhodné na turistiku, běžky a ostatní sporty
příjemný zateplený materiál
materiál: 35% bamboo, 60% nylon, 5% spandex
hmotnost: 170 g
499 Kč

Art. 903500 (120/145)
boxerky /trenýrky FORCE BOXER
funkční spodní prádlo
vhodné pro celoroční nošení a sportovní aktivity
materiál : 92% nylon, 8% spandex
hmotnost: 75 g
249 Kč

Art. 903410 (264/319)
triko/funkční prádlo FORCE THUNDER
bezešvé, unisex,
vhodné na cyklistiku, ale i pro ostatní sporty
příjemný zateplený materiál
materiál: 35% bamboo, 60% nylon, 5% spandex
hmotnost: 185 g
549 Kč

Art. 903415 (290/351)
rolák funkční FORCE SNOWSTORM
unisex, vhodný na cyklistiku, ale i pro ostatní sporty
příjemný zateplený materiál
materiál: 60%polypropylen, 35%nylon, 5%spandex
hmotnost: 205 g
599 Kč
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Fitness a running kolekce

VÝPRODEJ
Art. 90758 (389/471)
mikina FORCE FITNESS
mikina dámská celopropínací s kapucí
rukávy zakončeny průhmatem na palec
vhodné pro široké sportovní i volnočasové využití
materiál: 88% polyester 12 % elastan
599 Kč

Art. 903550 (199/241) černo-šedá
Art. 903551 (199/241) modro-růžová
podprsenka sportovní FORCE BEAUTY
vhodná pro všechny sportovní aktivity
podprsenka je vyztužená, široká ramínka
spodní lem ze široké elastické gumy
materiál: 87% nylon, 13% elastan
449 Kč

Art. 90766 (119/144)
funkční nátělník FORCE TOP LADY
nátělník, dámský, velmi lehký
vhodný pro cyklo, fitness, běh i volný čas
materiál : 90% nylon, 10% spandex
hmotnost: 105 g
249 Kč

VÝPRODEJ
Art. 900248 (249/301)
kraťasy FORCE LADY FITNESS 3/4 bez vložky
kraťasy 3/4 dámské bez vložky
do pasu-široká guma, ploché švy
vhodné pro cyklo, fitness, běh aj.
materiál: 82% polyester, 18% elastan
399 Kč
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VÝPRODEJ
Art. 900247 (199/241)
kraťasy FORCE LADY FITNESS 3/4 bez vložky
kraťasy do pasu - široká guma, ploché švy
stahovací šňůrka v pase, reflexní prvky
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
prodyšný zadní díl, odvětrání pod koleny
vhodné pro cyklo, fitness, běh a další sporty
materiál: 82% nylon, 18% spandex
399 Kč
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Art. 90780 (249/301)
triko běžecké FORCE RUNNING
unisex, reflexní prvky na přední i zadní straně
vhodné pro cyklo, běh i jiné sporty
materiál: 92% polyester, 8% spandex
499 Kč

Art. 900350 (189/229)
šortky běžecké FORCE RUN SHOT
unisex, vnitřní síťová vložka, reflexní prvky
jedna zapínací kapsa v zadu, mála kapsička uvnitř šortek
elastická guma v pase
materiál: 88% polyester , 12% spandex
399 Kč

Art. 896725 (92/111) černý
Art. 896726 (92/111) fluo
Art. 896727 (92/111) růžový
opasek běžecký FORCE POUCH
zapínání na přezku, elastická guma
možnost nastavit a upravit velikost dle potřeby
dvě kapsy na zip, reflexní prvky
materiál: 90% nylon, 10% TPU
199 Kč

Art. 896720 (72/87) černý
Art. 896721 (72/87) zelený
Art. 896722 (72/87) růžový
obal FORCE na mobil na ruku při sportování
zapínání kolem ruky na suchý zip, otvor pro sluchátka
malá kapsa na klíček, reflexní prvky
délka pásu se suchým zipem: 28,5 cm, celková délka obalu: 47 cm
rozměr pouzdra: šířka cca 8,5 cm x výška cca 15 cm
doporučení pro telefon o max. rozměrech: šířka 7 cm x výška 13,5 cm
149 Kč
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Volný čas
Art. 899720 (699/846)
bunda FORCE REVOLUTION
zimní civilní bunda - prošívaná, unisex
balitelná do cestovního pytle
extra hřejivý a lehký DuPont
materiál: 100% nylon
výplň: 100% polyester DuPont
hmotnost: (velikost L) 375 g
1 499 Kč

Art. 90730 (859/713)
mikina FORCE ELEGANT
celorozepínací mikina/ bunda s kapucí
vepředu dvě kapsy na zip, reflexní prvky
materiál: hlavní díly: 87% polyester, 13% spandex
ostatní díly: 100% polyester
1 099 Kč

Art. 90750 (299/362)
mikina FORCE CYCLING přes hlavu
JUNIOR
mikina pro volný čas, unisex
přes hlavu s kapucí
jedna přední kapsa
material: 60% bavlna, 40% polyester
599 Kč
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VÝPRODEJ
Art. 90759 (199/241)
kalhoty/tepláky FORCE 1991
sportovní kalhoty/ tepláky
stahování v pase na gumu + šňůrka
úzký střih, 2 kapsy na zip
materiál: 100% polyester
399 Kč

Art. 90770 (149/180) WORLD - černé
Art. 90775 (129/156) SENSE - černo-šedé, bílý potisk
Art. 90774 (129/156) SENSE -černo-bílé, šedý potisk
Art. 90773 (129/156) SENSE -bílo-černé, šedý potisk
Art. 90777 (169/204) COOL COMICS -černé
Art. 90778 (169/204) COOL BIKE -černé
Art. 90779 (169/204) WINNER NOVINKA
triko FORCE
triko s moderním potiskem
příjemný a elastický materiál, unisex
materiál: 95% bavlna, 5% polyester
299 Kč SENSE
399 Kč

Pláštěnky / poncha
Art. 90765 (249/301)
triko FORCE LADY
vepředu flitrová aplikace - logo FORCE
výstřih do V
spodní část je zepředu i zezadu prodloužena
materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester
499 Kč

Art. 900324 (499/604) NOVINKA
kraťasy FORCE BLADE MTB bez vložky
2 přední kapsy a 2 zadní kapsy na YKK zip
materiál: 88% polyester, 12% spandex - 143 g
999 Kč
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Art. 90708 (144/174)
pláštěnka FORCE PVC čirá, suchý zip
zapínání na suchý zip
prodloužená záda, stojáček
boční odvětrání
materiál: 60%polyvinyl, 40%nylon
299 Kč

Art. 90686 (66/80) modré
Art. 90687 (66/80) žluté
Art. 90695 (59/71) dětské - žluté
poncho FORCE nepromokavé
oválný tvar s kapucí
na obou bocích 2 + 2 cvoky
materiál: 100% PVC - nepromokavý
149 Kč
129 Kč Art.: 90695 - dětské

Art. 90705 (144/174) žluté
Art. 90706 (144/174) modré
PONCHO-pláštěnka FORCE na dítě v sedačce, UNI
určeno pro dítě sedící v cyklosedačce
šířka: 71 cm, délka: 110 cm - univerzální velikost
s reflexními prvky po bocích a na kapuci
lze složit do obalu, který je součástí poncha
materiál: 100% PVC
299 Kč
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Ponožky
› Art. 9009397 (96/116) šedo-černo-bílé XS
Art. 900940 (96/116) šedo-černo-bílé S/M
Art. 900941 (96/116) šedo-černo-bílé L/XL
Art. 9009415 (96/116) šedo-černo-bílé XXL
› Art. 900942 (96/116) černo-šedo-červené XS
Art. 900943 (96/116) černo-šedo-červené S/M
Art. 900944 (96/116) černo-šedo-červené L/XL
Art. 9009445 (96/116) černo-šedo-červené XXL
› Art. 900946 (96/116) černo-šedo-bílé S/M
Art. 900947 (96/116) černo-šedo-bílé L/XL
ponožky FORCE FREEZE
zimní cyklistické ponožky
vhodné i pro další sporty, teplotní komfort zajišťuje
vyztužení holeně,nártu a spodní nášlapové části
včetně prstů, ponožky označeny velikostí R + L
materiál: 50% merino, 38% polyamid,
10% polypropylen, 2% elastan
199 Kč

Art. 900995 (69/83) bílo-černé L/XL
› Art. 9009805 (69/83) fluo-černé XS
Art. 9009956 (69/83) bílo-černé XXL
Art. 900981 (69/83) fluo-černé S/M
Art. 900991 (69/83) fluo-černé L/XL › Art. 9009856 (69/83) černo-fluo XS
Art. 9009915 (69/83) fluo-černé XXL Art. 900986 (69/83) černo-fluo S/M
Art. 900996 (69/83) černo-fluo L/XL
› Art. 900982 (69/83) bílo-šedé S/M
Art. 9009965 (69/83) černo-fluo XXL
Art. 900992 (69/83) bílo-šedé L/XL
› Art. 900983 (69/83) bílo-modré S/M › Art. 900987 (69/83) černo-šedé S/M
Art. 900993 (69/83) bílo-modré L/XL Art. 900997 (69/83) černo-šedé L/XL
› Art. 900984 (69/83) bílo-červené S/M › Art. 900988 (69/83) růžovo-černé S/M
Art. 900994 (69/83) bílo-červené L/XL Art. 900998 (69/83) růžovo-černé L/XL
Art. 9009875 (69/83) růžovo-černé XS
› Art. 9009845 (69/83) bílo-černé XS
Art. 900985 (69/83) bílo-černé S/M
ponožky FORCE LONG
chrání proti otlakům od obuvi (nárt) a od pedálů (chodidlo)
zpevněné zátěžové partie kotníku a achilovky
vysoce prodyšný materiál, důmyslné boční odvětrání,
ponožky označeny R + L,
materiál: 88% polyamid, 8% polyester, 4% elastan
149 Kč
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› Art. 900917 (86/104) černo-šedé XS
› Art. 900926 (86/104) modré S/M
Art. 900918 (86/104) černo-šedé S/M
Art. 900927 (86/104) modré L/XL
Art. 900919 (86/104) černo-šedé L/XL
› Art. 900928 (86/104) fluo-modré S/M
Art. 9009195 (86/104) černo-šedé XXL
Art. 900929 (86/104) fluo-modré L/XL
› Art. 900920 (86/104) bílo-šedo-černé S/M
› Art. 900932 (86/104) černo-šedo-červené S/M
Art. 900921 (86/104) bílo-šedo-černé L/XL
Art. 900933 (86/104) černo-šedo-červené L/XL
› Art. 9009215 (86/104) černo-fluo-šedé XS
› Art. 9009335 (86/104) bílo-růžové XS
Art. 900922 (86/104) černo-fluo-šedé S/M
Art. 900934 (86/104) bílo-růžové S/M
Art. 900923 (86/104) černo-fluo-šedé L/XL
Art. 900935 (86/104) bílo-růžové L/XL
Art. 9009235 (86/104) černo-fluo-šedé XXL
› Art. 9009355 (86/104) fluo-růžové XS
› Art. 9009239 (86/104) černo-fluo-modré XS
Art. 900936 (86/104) fluo-růžové S/M
Art. 900924 (86/104) černo-fluo-modré S/M
Art. 900937 (86/104) fluo-růžové L/XL
Art. 900925 (86/104) černo-fluo-modré L/XL
› Art. 900938 (86/104) fluo-černé S/M
Art. 9009255 (86/104) černo-fluo-modré XXL
Art. 900939 (86/104) fluo-černé L/XL
› Art. 900930 (86/104) černo-tyrkysové S/M
Art. 900931 (86/104) černo-tyrkysové L/XL
ponožky FORCE TRIANGLE
chrání proti otlakům od obuvi (nárt) a od pedálů (chodidlo)
zpevněné zátěžové partie kotníku a achilovky, vysoce prodyšný materiál
důmyslné boční odvětrání, ponožky označeny R + L
materiál: 88% polyamid, 8% polyester, 4% elastan
179 Kč

PŘIPRAVUJEME
› Art. 9009012 (69/83) modro-černé S/M
Art. 9009013 (69/83) modro-černé L/XL
› Art. 9009014 (69/83) fluo-černé S/M
Art. 9009015 (69/83) fluo-černé L/XL
› Art. 9009016 (69/83) červeno-černé S/M
Art. 9009017 (69/83) červeno-černé L/XL
› Art. 9009018 (69/83) bílo-černé S/M
Art. 9009019 (69/83) bílo-černé L/XL
› Art. 9009020 (69/83) šedo-černé S/M
Art. 9009021 (69/83) šedo-černé L/XL
ponožky FORCE SPORT 3
nízké cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
velikost L-XL odpovídá EUR 42 - 46 / UK 8 - 11
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
materiál: Nylon 85%, elastan 15%.
149 Kč
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› Art. 901007 (69/83) fluo-černé XS
› Art. 901012 (69/83) bílo-modré S/M
Art. 901008 (69/83) fluo-černé S/M
Art. 901015 (69/83) bílo-modré L/XL
Art. 901019 (69/83) fluo-černé L/XL
› Art. 9010124 (69/83) růžovo-černé XS
Art. 9010195 (69/83) fluo-černé XXL
Art. 9010125 (69/83) růžovo-černé S/M
› Art. 901009 (69/83) bílo-černé S/M
Art. 9010169 (69/83) růžovo-černé L/XL
Art. 9010165 (69/83) bílo-černé L/XL
› Art. 901013 (69/83) bílo-šedé S/M
Art. 9010166 (69/83) bílo-černé XXL
Art. 901016 (69/83) bílo-šedé L/XL
› Art. 901011 (69/83) černo-šedé S/M
› Art. 901014 (69/83) bílo-červené S/M
Art. 901018 (69/83) černo-šedé L/XL
Art. 901017 (69/83) bílo-červené L/XL
Art. 9010185 (69/83) černo-šedé XXL
› Art. 9010168 (69/83) oranžovo-černé L/XL
ponožky FORCE 1
chrání proti otlakům od obuvi (nárt) a od pedálů (chodidlo)
zpevněné zátěžové partie kotníku a achilovky, vysoce prodyšný
materiál, důmyslné boční odvětrání, ponožky označeny R + L
materiál: 37% coolmax, 36% PP, 16% polyamid, 7% PE, 4% elastan
coolmax: odvádí vlhkost od těla, reguluje teplotu těla,
odolný k přijímání pachů a plísní, příjemný na nošení
149 Kč

› Art. 900955 (76/92) červeno-černo-bílé S/M
› Art. 9009525 (76/92) fluo-černé XS
Art. 900965 (76/92) červeno-černo-bílé L/XL
Art. 900953 (76/92) fluo-černé S/M
› Art. 900956 (76/92) zeleno-černo-bílé S/M
Art. 900963 (76/92) fluo-černé L/XL
Art. 900966 (76/92) zeleno-černo-bílé L/XL
Art. 9009635 (76/92) fluo-černé XXL
› Art. 900957 (76/92) světlemodro-bílé S/M
› Art. 900950 (76/92) růžovo-černo-bílé S/M
Art. 900967 (76/92) světlemodro-bílé L/XL
Art. 900960 (76/92) růžovo-černo-bílé L/XL
› Art. 9009535 (76/92) bílo-černé XS
› Art. 900951 (76/92) šedo-černé S/M
Art. 900954 (76/92) bílo-černé S/M
Art. 900961 (76/92) šedo-černé L/XL
Art. 900964 (76/92) bílo-černé L/XL
Art. 9009615 (76/92) šedo-černé XXL
Art. 9009645 (76/92) bílo-černé XXL
› Art. 900952 (76/92) modro-černo-bílé S/M
Art. 900962 (76/92) modro-černo-bílé L/XL
ponožky FORCE LONG PLUS
chrání proti otlakům od obuvi (nárt) a od pedálů (chodidlo)
zpevněné zátěžové partie kotníku a achilovky
vysoce prodyšný materiál, důmyslné boční odvětrání,
ponožky označeny R + L,
materiál: 87% polyamid, 10% polypropylen siltex, 3% elastan
159 Kč

PŘIPRAVUJEME
› Art. 9009051 (69/83) černo-šedé S/M
Art. 9009052 (69/83) černo-šedé L/XL
› Art. 9009053 (69/83) modré S/M
Art. 9009054 (69/83) modré L/XL
› Art. 9009055 (69/83) bílo-černé S/M
Art. 9009056 (69/83) bílo-černé L/XL
› Art. 9009057 (69/83) ružovo-černé S/M
Art. 9009058 (69/83) růžovo-černé L/XL
› Art. 9009059 (69/83) fluo-černé S/M
Art. 9009060 (69/83) fluo-černé L/XL
ponožky FORCE LONG PRO
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
materiál: Nylon 85%, elastan 15%.
149 Kč
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Návleky

Ponožky-kompresní

› Art. 901046 (139/168) černo-bílé XS NOVINKA
Art. 901047 (139/168) černo-bílé S/M
Art. 901048 (139/168) černo-bílé L/XL
Art. 9010485 (139/168) černo-bílé XXL NOVINKA
› Art. 901050 (139/168) bílo-šedé S/M
Art. 901051 (139/168) bílo-šedé L/XL
› Art. 901052 (139/168) fluo-černé XS NOVINKA
Art. 901053 (139/168) fluo-černé S/M
Art. 901054 (139/168) fluo-černé L/XL
Art. 9010545 (139/168) fluo-černé XXL NOVINKA
› Art. 901055 (139/168) růžovo-černé XS NOVINKA
Art. 901056 (139/168) růžovo-černé S/M
Art. 901057 (139/168) růžovo-černé L/XL
ponožky FORCE ATHLETIC PRO KOMPRES
kompresní elastické podkolenky, vhodné pro všechny
druhy sportů (cyklistika, atletika aj.)postupné „zahustění“ materiálu
od chodidla po koleno, kompresní třída - podpůrná, 18-21mmHg
materiál: 70% polypropylen, 20% polyamid, 10% elastan
299 Kč

› Art. 901060 (96/116) bílo-šedé S/M
Art. 901061 (96/116) bílo-šedé L/XL
› Art. 901063 (96/116) fluo-černé S/M
Art. 901064 (96/116) fluo-černé L/XL
› Art. 901062 (96/116) modro-fluo S/M NOVINKA
Art. 9010625 (96/116) modro-fluo L/XL NOVINKA
› Art. 901065 (96/116) zeleno-černé S/M NOVINKA
Art. 9010657 (96/116) zeleno-černá L/XL NOVINKA
› Art. 901066 (96/116) růžovo-černé S/M
Art. 901067 (96/116) růžovo-černé L/XL
› Art. 901069 (96/116) černo-bílé S/M
Art. 901070 (96/116) černo-bílé L/XL
ponožky-kompresní návleky FORCE
kompresní elastické návleky, unisex
vhodné pro všechny druhy sportů (cyklistika, atletika aj.),
postupné „zahustění“ materiálu od kotníku po koleno
kompresní třída - podpůrná, 18-21mmHg,
materiál: 80% polyamid, 12% elastan, 8% polypropylen-siltex
199 Kč
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NOVINKA
Art. 9001561 (219/265)
návleky na ruce FORCE RACE, lepené
antibakteriální úprava, UV ochrana
spodní i vrchní část zakončena silikonovým páskem
unisex, lepené švy, reflexní logo
materiál: 85% polyamid, 15% elastan
TOP ITALSKÝ MATERIÁL
449 Kč

Art. 9001537 (139/168)
návleky na ruce FORCE TERM
vrchní guma se silikonem pro lepší přilnavost, unisex
ploché švy, reflexní prvky, malé logo FORCE
materiál: SuperRoubaix - zateplený,
92% polyester, 8% spandex
289 Kč

NOVINKA
Art. 90022 (299/362)
návleky na kolena FORCE RACE, lepené
antibakteriální úprava, UV ochrana
spodní i vrchní část zakončena silikonovým páskem,
unisex, lepené švy, reflexní logo
materiál: 85% polyamid, 15% elastan
TOP ITALSKÝ MATERIÁL
599 Kč

PŘIPRAVUJEME
návleky na ruce FORCE SPEED
antibakteriální úprava, UV ochrana
spodní i vrchní část zakončena silikonovým páskem, unisex
lepené švy, reflexní logo
materiál: 85% polyamid, 15% elastan
Cena není stanovena

Art. 9001547 (139/168)
návleky na ruce FORCE TERM LOGO
vrchní guma se silikonem pro lepší přilnavost, unisex
ploché švy, reflexní prvky, velké logo FORCE
materiál: SuperRoubaix - zateplený, 92% polyester, 8% spandex
289 Kč

Art. 900208 (179/217)
návleky na kolena FORCE WIND-X
vrchní guma se silikonem pro lepší přilnavost, unisex
extra teplé, anatomicky tvarované návleky
přední část zateplený Windster s dvojitou vrstvou
zadní část zateplená lycra, reflexní prvky
materiál: hlavní díl 100% polyester, ostatní panely: 92%
Windster, 8% spandex
369 Kč

Art. 900184 (119/144) černé
Art. 900185 (119/144) bílé
Art. 900186 (119/144) fluo
Art. 900187 (119/144) modré
Art. 900188 (119/144) růžové
návleky na ruce FORCE, pletené
cyklistické návleky, unisex
disponují velkým rozsahem teplotního komfortu
vlákno ClimaWell s antibakteriálními ionty stříbra
materiál: 95% polyamid, 5% elastan
hmotnost: 60 g
249 Kč

Art. 90021 (159/192)
návleky na kolena FORCE TERM
vrchní guma se silikonem pro lepší přilnavost, unisex
ploché švy, reflexní prvky, malé logo FORCE
materiál: SuperRoubaix - zateplený,
92% polyester, 8% spandex
329 Kč
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NOVINKA
Art. 900715 (319/386)
návleky na nohy FORCE RACE, lepené
antibakteriální úprava, UV ochrana
spodní i vrchní část zakončena silikonovým páskem
unisex, lepené švy, reflexní logo
materiál: 85% polyamid, 15% elastan
649 Kč

PŘIPRAVUJEME
Art. (xx/xx)
návleky na nohy FORCE SPEED
antibakteriální úprava, UV ochrana
spodní i vrchní část zakončena silikonovým páskem
unisex, ploché švy, reflexní logo
materiál: 85% polyamid, 15% elastan
Cena není stanovena

Art. 90071 (226/273)
návleky na nohy FORCE TERM
vrchní guma se silikonem pro lepší přilnavost
unisex, ploché švy, reflexní prvky, malé logo FORCE
materiál: SuperRoubaix - zateplený,
92% polyester, 8% spandex
459 Kč
Art. 905988 (299/262)
návleky treter FORCE NEOPRENE
cyklistické návleky doporučené pro silniční tretry
materiál: NEOPRÉN 2 mm silný
zapínaní z boční strany na zip
reflexní prvky, středový pás na podrážce z neoprenu
vyztužená spodní část, podlepené švy
materiál: 90% polyester, 10% nylon
599 Kč

Art. 90621 (249/301)
návleky FORCE SKI RIPSTOP na boty
univerzální velikost
100% voděodolný RIPSTOP materiál
nastavení pod patou páskem
boční zapnutí na zip + suchý zip
stažení na gumičku, reflexní prvky
délka: 40,5 cm, šířka horní část: 26 cm,
šířka spodní část: 20 cm
499 Kč

Art. 90604 (339/434)
návleky treter FORCE RAINY
cyklistické návleky pro silniční tretry
materiál: NEPROMOKAVÝ, elastický lem na kotníku
zapínaní na zip a pásek se suchým zipem
extra pružný a přizpůsobivý materiál
vyztužená špička, reflexní prvky v zadní části a
kotníku
699 Kč

46

Art. 90608 (122/148)
návleky treter FORCE ŠPIČKA neopren
návleky na špičky cyklistických treter
materiál: 2 mm NEOPRÉN
výborná ochrana proti prochladnutí prstů
249 Kč

NOVINKA
Art. 905871 (289/350)
návleky treter FORCE SPRING softshell
návleky doporučené pro silniční tretry
zateplený softshell odolný proti chladu a vlhku
zapínaní z boční strany na zip YKK, reflexní prvky
materiál: 70% nylon, 15% polyuretan, 15% elastan
599 Kč

Art. 905991 (299/362) fluo
Art. 906001 (299/362) black
návleky treter FORCE PU DRY
zapínaní na zip a pásek s reflexním suchým zipem
polyuretanová zateplená lycra - odolná proti vlhku
středový stahovací pásek podrážky na suchý zip
vyztužená špička, reflexní prvky
materiál: 90% nylon, 10% polyester
599 Kč

Art. 90602 (289/350)
návleky treter FORCE FLARE, celoreflexní
cyklistické celoreflexní návleky
doporučené pro silniční tretry
material: 95% polyester 5% nylon
zapínání ze zadní strany na zip
599 Kč

Art. 90587 (219/265)
návleky treter FORCE GLOOM
návleky na cyklistické tretry
zapínaní z boční strany
polyuretanový fleece - odolný proti vlhku a větru
kevlarem vyztužená špička a střed podrážky,
reflexní prvky
449 Kč

Art. 905989 (399/483)
návleky treter FORCE HOT EXTREME
neoprenové cyklistické návleky na tretry
zapínaní ze zadní strany na zip a pásek s reflexním
suchým zipem, 4 mm neoprén, vyztužená špička
středový stahovací pásek podrážky na suchý zip,
podlepené švy
materiál: 90% polyester, 5% polyuretan 5% nylon
799 Kč

Art. 905986 (289/350)
návleky treter FORCE NEOPREN EASY
neoprénové návleky na cyklistické tretry
zip a stahovácí pásek z reflexního materiálu
neoprén 3 mm, vyztužená spodní část kevlarem
materiál: vnější: 90% neopren, 10% nylon, vnitřní
podšívka: 100% polyester
spodní část : 90% neopren, 10% kevlar
599 Kč
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Art. 905985 (236/286)
návleky treter FORCE NEOPREN OVER
neoprénové návleky na cyklistické tretry
zip a stahovací pásek z reflexního materiálu
neopren 3 mm, přední část vyztužená kevlarem
materiál : 90% neopren, 10% nylon,
špice : 90% neopren, 10% kevlar
499 Kč

Art. 905951 (249/301) černé
Art. 905961 (299/362) fluo
návleky treter FORCE NEOPRENE BASIC
návleky doporučené pro silniční tretry
materiál: NEOPRÉN 2 mm silný
zapínaní z boční strany na zip, reflexní prvky,
středový pás na podrážce z neoprenu
599 Kč

Art. 905964 (99/120) FORCE 16 / fluo
Art. 905965 (144/174) černé
Art. 905966 (144/174) bílé
Art. 905967 (144/174) fluo
Art. 905968 (144/174) modré
Art. 905969 (144/174) růžové
návleky treter FORCE pletené
pletené cyklo návleky doporučené pro silniční tretry
disponují velkým rozsahem teplotního komfortu
vlákno ClimaWell s antibakteriálními ionty stříbra
materiál: 95% polyamid, 5% elastan
199 Kč FORCE 16
299 Kč
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Art. 905920 (174/211)
návleky treter FORCE LYCRA TERMO
zateplené návleky
doporučené pro silniční tretry
materiál: 100% LYCRA TERMO
zapínaní ze zadní strany na zip
359 Kč

VÝPRODEJ
Art. 905914 (149/180) černé
Art. 905915 (149/180) bílé
Art. 905917 (139/168) fluo
návleky treter FORCE, pletené
cyklistické návleky doporučené pro silniční tretry
materiál: 100% LYCRA
zapínaní ze zadní strany na zip
299 Kč
199 Kč fluo

NOVINKA
Art. 905910 (219/265)
návleky treter FORCE INCISION, lycra
návleky doporučené pro silniční tretry
materiál: 100% POLYESTER
zapínaní ze zadní strany na zip
449 Kč

Art. 90458 (199/241)
rukavice FORCE WARM
zimní cyklistické rukavice, unisex
vnější strana palce z jemného froté
výstelka na dlani, oblast úchopu vyztužená koženkou
vnitřní strana rukavice s protiskluznou úpravou
extra prodloužený zapínací lem zápěstí z neoprenu
materiál: Ultra III Tech+Windster, 40% polyuretan, 55%
polyester, 5% nylon
399 Kč

Art. 90462 (249/301) černé
Art. 90463 (249/301) fluo
rukavice zimní FORCE COVER
zimní cyklistické rukavice, unisex
ochranný návlek přes prsty
vhodné i pro ostatní sporty
vyztužená dlaň s protiskluznou úpravou
široký elastický lem zápěstí, reflexní prvky
material: 50% nylon, 25% polyurethan, 15%
polyester, 10% elastan
499 Kč

Art. 90446 (199/241)
rukavice FORCE WINDSTER SPRING
podzimní/ jarní cyklo rukavice, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
vnitřní strana v oblasti úchopu vyztužená koženkou
vnitřní strana a ukazováček s protiskluznou úpravou
reflexní prvky, prodloužený elastický lem zápěstí
materiál: Windster, 100% polyester
399 Kč

Art. 90467 (229/277)
rukavice FORCE REFLECT, celoreflexní
celoreflexní rukavice, unisex
vhodné pro mnohé sportovní aktivity
vrchní strana je celá z reflexního materiálu
dlaň a lem zápěstí je elastický
materiál : 65% polyester 35%nylon
499 Kč

Rukavice

Art. 90466 (339/410)
rukavice zimní FORCE ARTIC
zimní cyklistické rukavice, membrána HIPORA, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
vnější strana palce z jemného froté na otírání nosu
dlaň s výstelkou pro absorci nárazů
dlaň a ukazováček s protiskluzovou úpravou
reflexní prvky, prodloužený elastický lem zápěstí
materiál: 80% polyester, 10% nylon, 10% elastan
699 Kč
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Art. 90422 (239/289)
rukavice zimní FORCE HOT RAK 3-prsté
zimní cyklistické rukavice, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
vnější strana palce z jemného froté
dlaň s výstelkou pro absorpci nárazů,
dělené na 3 prsty
dlaň a ukazováček s protiskluznou úpravou
reflexní prvky, prodloužený elastický lem zápěstí
materiál: Windster, 95% polyester, 5% nylon
499 Kč

Art. 90453 (219/265) černo-bílé
Art. 90454 (219/265) černo-fluo
rukavice zimní FORCE ULTRA TECH
zimní cyklistické rukavice, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
vnější strana palce z jemného froté
celodlaňová výstelka, vyztužení koženkou
dlaň a některé prsty s protiskluznou úpravou
prodloužený elastický lem zápěstí
materiál: Ultra III Tech-extra, 87% polyester, 13% nylon
449 Kč

Art. 90460 (239/289)
rukavice zimní FORCE X72
zimní cyklistické rukavice, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
dlaň a některé prsty s protiskluznou úpravou
široký elastický lem zápěstí
materiál: 60% nylon, 30% polyuretan, 10% elastan
499 Kč

KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2019 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační

Art. 905694 (169/204) černé
Art. 905698 (169/204) fluo
Art. 905700 (169/204) modré
rukavice FORCE EXTRA, jaro-podzim
podzimní/ jarní rukavice bez zapínání, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
vnitřní strana a prsty s protiskluznou úpravou
extra prodloužený elastický lem zápěstí
materiál: lycra/fleece - 82% nylon. 18% elastan
349 Kč

Art. 90464 (289/350)
rukavice neoprénové FORCE RAINY
zimní cyklistické rukavice, unisex
vhodné i pro ostatní sporty, rukavice jsou delší
dlaň a prsty s protiskluznou úpravou
široký lem zápěstí
materiál: neoprén - 2 mm, 80% neopren, 20% nylon
599 Kč

Art. 90465 (249/301)
rukavice zimní neoprén FORCE NEO
neoprénové zimní cyklistické rukavice, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
dlaň a prsty s protiskluznou úpravou
široký lem zápěstí
materiál: neoprén - 2,8 mm, 67% nylon, 33% elastan
499 Kč

Art. 905689 (239/289) fluo
Art. 905691 (239/289) černo-modré
Art. 905692 (239/289) černé
Art. 905693 (239/289) červené
rukavice FORCE MTB AUTONOMY
celoprstové rukavice určené pro MTB, DOWNHILL, unisex
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z koženky s výstelkou, vyztužená oblast úchopu
ochranná výztuha proti odření kloubů
materiál: 45% nylon, 35% polyuretan,
15% polyester, 5% elastan
499 Kč
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Rukavice - letní
Art. 905716 (239/289) fluo VÝPRODEJ
Art. 905718 (239/289) červeno-bílé VÝPRODEJ
Art. 905719 (239/289) černé
rukavice FORCE MTB TARGET letní
celoprstové letní rukavice FORCE určené pro MTB
vnější strana palce z jemného froté
dlaň z koženky s výstelkou a protiskluzným designem
koženkou vyztužená oblast úchopu, unisex
horní strana rukavice z prodyšné síťoviny
materiál: 55% PE, 45% nylon
499 Kč

Art. 9056956 (219/265) fluo
Art. 9056957 (219/265) černé
Art. 905697 (219/265) bílé
rukavice FORCE MTB SPID
celoprstové letní rukavice FORCE určené pro MTB
vnější strana palce z jemného froté
dlaň z koženky s výstelkou a protiskluzným designem
koženkou vyztužená oblast úchopu, unisex
horní strana rukavice z prodyšné síťoviny
materiál: 50% Nylon, 35% PU, 15% Elastan
459 Kč

NOVINKA
Art. 905720 (199/241) fluo-modré
Art. 905721 (199/241) šedo-černé
rukavice FORCE EXTRA, jaro-podzim
celoprstové rukavice určené pro MTB, unisex
zapínání na suchý zip
vnější strana palce z jemného froté
dlaň z děrované koženky pro lepší odvětrání
horní strana rukavice z prodyšné síťoviny
materiál: 40% polyester, 30% nylon, 20%
polyurethane, 10% elastane
399 Kč
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Art. 905265 (179/217) černo-bílo-červené
Art. 905266 (179/217) fluo-bílo-černé
Art. 905267 (179/217) černo-bílo-modré
Art. 905268 (179/217) šedo-bílo-černé NOVINKA
rukavice FORCE RADICAL
letní cyklistické rukavice, unisex,
delší spodní lem zápěstí
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň s prodyšnou síťovinou, silikon-protiskluz
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 85% polyester, 13% polyurethane, 2% nylon
399 Kč

Art. 905250 (169/204) černé
Art. 905253 (169/204) červeno-bílé
Art. 905254 (169/204) černo-fluo
Art. 905255 (169/204) černo-růžové
rukavice FORCE STRIPES gel
letní cyklistické rukavice, unisex
delší spodní lem zápěstí
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z umělé kůže s GEL výstelkami a silikonem
prodyšná horní strana, zesílená oblast úchopu
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 55% nylon, 35% polyurethane, 10 % elastan
359 Kč

NOVÝ DESIGN
Art. 9052631 (179/217) šedé
Art. 9052632 (179/217) červeno-šedé
Art. 9052633 (179/217) fluo-šedé
Art. 9052634 (179/217) modro-šedé
rukavice FORCE DARTS gel
letní cyklistické rukavice, unisex
delší spodní lem zápěstí
vnější strana palce z jemného froté
dlaň z umělé kůže s GEL výstelkami a silikonem
prodyšný horní panel ze síťoviny
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 70% polyester, 20% nylon, 10 % elastan
399 Kč

Art. 90510 (174/211) fluo
Art. 90511 (174/211) červeno-černé
Art. 905145 (174/211) černé
rukavice FORCE GRIP gel
letní cyklistické rukavice, unisex
vnější strana palce z jemného froté
dlaň z umělé kůže s celodlaňovou GEL výstelkou
oblast úchopu vyztužená koženkou, reflexní prvky
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 50% polyurethane, 40% nylon, 10% elastan
359 Kč

Art. 905240 (179/217) fluo
Art. 905241 (179/217) černé
Art. 905242 (179/217) modré VÝPRODEJ
Art. 905243 (179/217) červené
rukavice FORCE RAB gel
letní cyklistické rukavice, unisex
delší spodní lem zápěstí
vnější strana palce z jemného froté
dlaň s GEL výstelkami a prodyšnou síťovinou
silikon-protiskluz, velmi prodyšná horní strana
zesílená oblast úchopu koženkou
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 50% polyuretan, 20% nylon, 30% polyester
369 Kč

Art. 9052441 (139/168) černo-šedé
Art. 9052442 (139/168) fluo-černé
Art. 9052443 (139/168) černo-zlaté NOVINKA
Art. 9052444 (139/168) černo-modré NOVINKA
Art. 9052445 (139/168) černo-tyrkysové NOVINKA
rukavice FORCE RIVAL
letní cyklistické rukavice, unisex
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z umělé kůže s výstelkami a silikonovým
protiskluzem, prodyšná horní strana ze síťoviny
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 85% polyester, 10% elastan, 5% nylon
299 Kč

Art. 905246 (169/204) bílo-černé
Art. 905247 (169/204) červeno-černé
Art. 905248 (169/204) fluo-černé
rukavice FORCE DOTS
letní cyklistické rukavice, unisex
delší horní lem zápěstí
dlaň s výstelkami a silikonem s protiskluzovou úpravou
horní strana z jemné elastické lycry, bez zapínání
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 45% polyuretan, 40% polyester, 15% nylon
359 Kč

Art. 905484 (99/120) fluo-černé
Art. 905487 (99/120) černé
rukavice FORCE GEL
letní cyklistické rukavice, unisex
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z umělé kůže s GEL výstelkami a protiskluzem
prodyšný horní panel ze síťoviny, reflexní prvky
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 55% Nylon, 35% Polyuretan, 10% Elastan
219 Kč
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Art. 90549 (89/108) černé
Art. 905492 (89/108) fluo
Art. 90551 (89/108) červené
Art. 90553 (89/108) bílé
rukavice FORCE TERRY
letní cyklistické rukavice, unisex
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z umělé kůže s výstelkami
oblast úchytu vyztužena koženkou
prodyšný horní panel ze síťoviny
materiál: 90% Polyester, 10% Elastan
199 Kč

NOVINKA
Art. 905578 (69/83) černé
Art. 905579 (69/83) fluo
Art. 905580 (69/83) modré
Art. 905581 (69/83) červené
Art. 905582 (69/83) fialové
Art. 905583 (69/83) tyrkysové
rukavice FORCE SQUARE
letní cyklistické rukavice, unisex
vnější strana palce z jemného froté
dlaň s výstelkami a protiskluzný materiál Noban
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 5% nylon, 85% polyester, 10% elastan
149 Kč

Art. 905570 (69/83) bílé
Art. 905571 (69/83) červené
Art. 905572 (69/83) modré
Art. 905573 (69/83) černé
Art. 905574 (69/83) fluo
Art. 905575 (69/83) růžové
Art. 905576 (69/83) modro-fluo
rukavice FORCE SPORT
letní cyklistické rukavice, unisex
vnější strana palce z jemného froté
dlaň s výstelkami a protiskluzný materiál Noban
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 85% polyester, 10% elastan,5% nylon
149 Kč
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Art. 903160 (89/108) černá
Art. 903161 (89/108) fluo
čelenka FORCE MOVE sportovní
vhodná pro chladnější období
unisex
materiál: 92% Polyester, 8 % Spandex
189 Kč

Art. 903145 (96/116) bílo-šedý VÝPRODEJ
Art. 903146 (96/116) černo-šedý
šátek multifunkční FORCE zima
multifunkční šátek / nákrčník / tunel FORCE
teplejší, vhodný pro chladnější počasí
velmi příjemný a jemný materiál
materiál: 30% polyester, 66% nylon, 4% spandex
199 Kč

Čepice / šátky

PŘIPRAVUJEME
čepice pod přilbu FORCE FREEZE zimní
zateplená čepice, v náchylných částech
dvojtě vrtsvený materiál:
Super Roubaix zateplený + WINDSTER
ostatní části: Super Roubaix zateplený
Cena není stanovena

Art. 90314-KID (96/116) dětská
Art. 90314-S-M (96/116)
Art. 90314-L-XL (96/116)
zimní kukla FORCE
v části úst jsou otvory pro dýchání
je vhodná na zimu a chladnější období
materiál: 86% nylon, 14% spandex
199 Kč

Art. 90310-S-M (109/132)
Art. 90310-L-XL (109/132)
čepice pod přilbu FORCE zimní
zateplená čepice
materilál: přední díl: WINDSTER - neprofuk
další díly: Super Roubaix zateplený
219 Kč

Art. 90311-S-M (96/116)
Art. 90311-L-XL (96/116)
čepice pod přilbu FORCE zateplená lycra
vhodná pro podzim / zima / jaro
SUPEROUBAIX- materiál: 92% polyester, 8%
spandex
199 Kč

Art. 903112 (96/116)
čepice pod přilbu FORCE lycra
určeno pro jaro a podzim
materiál: 82% nylon, 18% spandex
univerzální velikost, vysoce elastická
199 Kč

Art. 90318 (79/96)
šátek FORCE SCARF - PIRÁT
sportovní/ cyklistický šátek
univerzální velikost
materiál: 100% polyester
189 Kč

Art. 90304 (119/144)
kšiltovka FORCE ATHLETE sportovní
lehký materiál a díly ze síťoviny
použití pro běh, turistiku a další sporty
velikost: UNI
materiál: 100% polyester
249 Kč

Art. 903150 (129/156)
šátek multifunkční FORCE jaro/podzim
multifunkční šátek / nákrčník
materiál: teplá lycra, elastický materiál
88 % polyester, 12 % spandex
259 Kč

Art. 90300 (109/132)
čepička s kšiltem FORCE
cyklistická čepice-kšiltovka
materiál 100% polyester - OPTEX
199 Kč

Art. 903154 (44/53) černo-bílý
Art. 903155 (44/53) fluo-šedý
šátek multifunkční FORCE léto
multifunkční šátek / nákrčník
lehký a velmi elastický materiál
vhodné na léto
materiál: polyester
99 Kč

Art. 90313 (92/111)
čepice pod přilbu FORCE UNI
čepice vhodná pod přilbu i běžné nošení
materiál : 90% nylon, 10% spandex
199 Kč
Art. 903052 (79/96)
čepice zimní FORCE ELF pletená
179 Kč

NOVINKA
Art. 9030805 (119/144) černá
Art. 9030806 (119/144) černo-šedá
kšiltovka FORCE BEFORCE
249 Kč

Art. 90307 (98/119) černo-fluo
Art. 90309 (98/119) černá
kšiltovka FORCE
199 Kč

NOVINKA
Art. 9030807 (100/121) černo-bílá
Art. 9030808 (100/121) černá
kšiltovka FORCE TRUCKER
199 Kč

Art. 90305 (139/168)
kšiltovka FORCE 1991 rovný kšilt
moderní kšiltovka (freestyle)
299 Kč
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Hodinky

Art. 20098 (219/265)
hodinky FORCE 2
pásek z PU (plastický)
hodinky jsou voděodolné
(hodinky nejsou vodotěsné!)
baterie SR626SW
399 Kč

Art. 20088 (349/422)
hodinky FORCE DIGI
pásek z PU (plastický)
ovládání dotykovým displejem
funkce:
stopky/odpočet, alarm, kalendář, duální čas,
podsvícení displeje, hodinky jsou vodotěsné
baterie CR2025
699 Kč

Art. 20086 (299/362) černo-červené
Art. 20087 (299/362) fluo
hodinky FORCE MAFIA
pásek z PU (plastický)
hodinky jsou vodotěsné
baterie SR626SW
599 Kč

Art. 46452-1 (12/15) 18 cm / černo-modrý
Art. 46452-2 (12/15) 20 cm / černo-modrý
Art. 46453-1 (12/15) 18 cm / černo-fluo
Art. 46453-2 (12/15) 20 cm / černo-fluo
náramek silikonový FORCE
šířka narámku: 2 cm
obvod náramku: 18 / 20 cm
materiál: silikon
29 Kč

Art. 200991 (14/17)
baterie MAXELL SR626 SW
1,55V do hodinek FORCE
výrobce baterie - MAXELL
29 Kč

54
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Tretry

Art. 94015xx (1899/2298)
tretry FORCE ROAD LIGHT CARBON
vyztužená pata, karbonová podešev,
anatomická vložka
protiskluzný silikon na vnitřní patě
LOOK, SPD SL kompatibilní
zapínání na 2 kolečka ATOP a 1 suchý zip

Art. 94023xx (1899/2298)
tretry FORCE CAVALIER CARBON
vyztužená pata, karbonová podešev,
anatomická vložka
protiskluzný silikon na vnitřní patě
LOOK, SPD SL kompatibilní
zapínání na 2 kolečka ATOP

3 999 Kč

3 999 Kč

Art. 94021xx (1749/2116)
tretry FORCE FIRE CARBON
vyztužená pata, karbonová podešev,
anatomická vložka
protiskluzný silikon na vnitřní patě
LOOK, SPD SL kompatibilní
zapínání na kolečko ATOP a 1 suchý zip

Art. 94016xx (1399/1693) bílo-červené VÝPRODEJ
Art. 94017xx (1399/1693) fluo-černé
Art. 94018xx (1399/1693) černo-bílé VÝPRODEJ
tretry FORCE ROAD CARBON
vyztužená pata, karbonová podešev,
anatomická vložka
protiskluzný silikon na vnitřní patě
LOOK, SPD SL kompatibilní
zapínání na přezku a 2 suché zipy
reflexní prvek na patě

3 699 Kč

2 699 Kč
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Art. 94025xx (799/967) černo-bílé VÝPRODEJ
Art. 94026xx (799/967) fluo-černé
Art. 94028xx (799/967) černé VÝPRODEJ
tretry FORCE ROAD
anatomická vložka, podešev z nylonového kompozitu
LOOK, SPD SL, SPD kompatibilní
vnitřní část z protiskluzného materiálu
špička chráněna gumovým okrajem proti okopu
zapínání na 3 suché zipy
1 699 Kč

PŘIPRAVUJEME
Art. 94064xx (1249/1512)
tretry FORCE MTB FIGHT
anatomická vložka, podešev z nylonového kompozitu
SPD kompatibilní
výměnné hroty s klíčem jsou součástí
možnost koupit náhradní hroty
vnitřní část z protiskluzného materiálu
zapínání na kolečko a 1 suchý zip
2 499 Kč

PŘIPRAVUJEME
Art. 94004xx černo-bílo-červené
Art. 94001xx fluo
tretry FORCE MTB CARBON DEVIL PRO
karbonová podešev, anatomická vložka
SPD kompatibilní
výměnné fluo hroty s klíčem jsou součástí
vnitřní část z protiskluzného materiálu
zapínání na kolečko a 1 suchý zip
velikosti odpovídají standardu civilní obuvi
baleno v krabici FORCE
Cena není stanovena

Art. 94065xx (1229/1487)
tretry FORCE FIRE MTB
anatomická vložka, podešev z nylonového kompozitu
SPD kompatibilní
výměnné hroty s klíčem jsou součástí
možnost koupit náhradní hroty: art. 94001, 940012, 940013
vnitřní část z protiskluzného materiálu
zapínání na kolečko a 1 suchý zip
2 499 Kč
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Art. 94070xx (1099/1330) černé
Art. 94071xx (1099/1330) fluo NOVINKA
Art. 94072xx (1099/1330) bílo-růžové NOVINKA
tretry FORCE MTB CRYSTAL
anatomická vložka, podešev z nylonového kompozitu
SPD kompatibilní
výměnné hroty s klíčem jsou součástí
možnost koupit náhradní hroty
vnitřní část z protiskluzného materiálu
zapínání na kolečko a 1 suchý zip
2 299 Kč

Art. 94075xx (1069/1293) NOVINKA
Art. 94076xx (1069/1293) PŘIPRAVUJEME
tretry FORCE MTB TURBO
anatomická vložka, podešev z nylonového kompozitu
SPD kompatibilní
výměnné hroty s klíčem jsou součástí
možnost koupit náhradní hroty: art. 94001, 940012, 940013
vnitřní zadní část z protiskluzného materiálu
zapínání na 1 přezku ATOP a 2 přezky suchý zip
2 199 Kč

PŘIPRAVUJEME
Art. 94037xx (899/1088)
tretry FORCE WALK
vyztužená špička, podešev z gumy,
anatomická vložka, SPD kompatibilní,
nutno oddělat gumovou ochranu kufrů
poutko na patě
zavazování na tkaničky,
horní stahování na suchý zip
1 799 Kč

Art. 94034xx (739/894) černo-šedo-červené
Art. 94035xx (739/894) černo-fluo
Art. 94036xx (739/894) černo-šedo-bílé
tretry FORCE TOURIST
vyztužená špička, podešev z gumy,
anatomická vložka, SPD kompatibilní,
nutno oddělat gumovou ochranu kufrů
poutko na patě a jazyku
zavazování na tkaničky,
horní stahování na suchý zip
1 499 Kč
Art. 94001 (29/35) černé
Art. 940012 (29/35) červené
hroty na MTB tretry
set obsahuje: 4 ks hrotů a klíč
59 Kč

Art. 94060xx (999/1209) černo-bílé VÝPRODEJ
Art. 94061xx (999/1209) fluo-černé VÝPRODEJ
Art. 94063xx (999/1209) černé VÝPRODEJ
tretry FORCE MTB HARD
vyztužená pata a špička
anatomická vložka, podešev z nylonového kompozitu
SPD kompatibilní
výměnné hroty s klíčem jsou součástí
možnost koupit náhradní hroty: art. 94001, 940012, 940013
vnitřní část z protiskluzného materiálu
zapínání na přezku a 2 suché zipy
1 999 Kč
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Art. 94050xx (899/1088) černo-bílé VÝPRODEJ
Art. 94051xx (899/1088) fluo-černé
Art. 94053xx (899/1088) černé
tretry FORCE MTB FREE
anatomická vložka, podešev z nylonového kompozitu
SPD kompatibilní
výměnné fluo hroty s klíčem jsou součástí
možnost koupit náhradní hroty: art. 94001, 940012, 940013
vnitřní část z protiskluzného materiálu
špička chráněna gumovým okrajem proti okopu
zapínání na 3 suché zipy
1 799 Kč
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Art. 94040xx (1249/1511) černé
Art. 94041xx (1249/1511) fluo
tretry zimní FORCE ICE MTB
anatomická zateplená vložka, podešev z nylonového kompozitu
SPD kompatibilní
výměnné hroty s klíčem jsou součástí
možnost koupit náhradní hroty: art. 94001, 940012, 940013
nepromokavý materiál, neoprénový pás kolem kotníku
zavazování na tkaničku překryto zipem
celé zapínání chráněno nepromokavým jazykem na suchý zip
vnitřní část je zateplená, ochrana kotníku z vnitřní strany proti oděru
špička chráněna gumovým okrajem proti okopu
reflexní prvky
2 499 Kč

Art. 940016 (59/71) černo-stříbrné
přezky náhradní na FORCE tretry
sada obsahuje: 2 ks přezky, 2 ks plastových řemínků
119 Kč

PŘIPRAVUJEME
Art. 9392039-46 (144/174)
novinky sledujte na B2B
299 Kč

Art. 895899 (106/133)
impregnace FORCE Rain, sprej, 300ml
impregnace textilu, obuvi atd... k ochraně proti dešti/vlhkosti
vhodné na oblečení (např. bundy, rukavice, návleky treter)
ale také na obuv (z textilu nebo i kůže), tretry, batohy a další.
Není vhodné na letní dresy, funkční spodní prádlo, cyklokomponenty a další!
Sprejem stačí jemný nástřik v tenké vrstvě ze vzdálenosti 20 cm,
vždy nechejte cca 40 minut po aplikaci zaschnout.
pro větší hydrofobní účinek lze postup i několikrát opakovat
199 Kč
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Při nastavení kolečkem nikdy nepřetahujte přes doraz!
Před zkoušením zvolte správnou velikost přilby dle obvodu hlavy v cm.

Přilby

Art. 902940 (1299/1572) černo-šedá S - M
Art. 902941 (1299/1572) černo-šedá L - XL
Art. 902942 (1299/1572) bílá S - M
Art. 902943 (1299/1572) bílá L - XL
Art. 902944 (1299/1572) fluo-červená S - M
Art. 902945 (1299/1572) fluo-červená L - XL
přilba FORCE ARIES karbon
technologie double inmould, 25 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
síťka proti hmyzu
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
přilba vyztužena karbonovými plátky)
2 299 Kč

NOVINKA
Art. 902862 (699/846) fluo-šedá S-M
Art. 902863 (699/846) fluo-šedá L - XL
Art. 902864 (699/846) černá mat/lesk S - M
Art. 902865 (699/846) černá mat/lesk L - XL
Art. 902866 (699/846) černo-červeno-bílá S - M
Art. 902867 (699/846) černo-červeno-bílá L - XL
Art. 902868 (699/846) bílo-černá S - M
Art. 902869 (699/846) bílo-černá L - XL
Art. 902870 (699/846) černá mat-modrá S - M
Art. 902871 (699/846) černá mat-modrá L - XL
Art. 902872 (699/846) ITALY S - M
Art. 902873 (699/846) ITALY L - XL
Art. 902874 (699/846) bílo-tyrkysová S - M
Art. 902875 (699/846) bílo-tyrkysová L - XL
přilba FORCE LYNX
technologie inmould, 19 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 399 Kč
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Art. 902936 (829/1003) fluo S - M
Art. 902937 (829/1003) fluo L - XL
Art. 902938 (829/1003) bílá S - M
Art. 902939 (829/1003) bílá L - XL
přilba FORCE SCORPIO
technologie double inmould, 27 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
síťka proti hmyzu
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 599 Kč

Art. 90294501 (44/53)
výstelka přilby FORCE ARIES, červená UNI
99 Kč

Art. 90293901 (42/51)
výstelka přilby FORCE SCORPIO, šedá UNI
89 Kč

Art. 90293902 (49/59)
kolečko utahovací pro přilbu
FORCE SCORPIO, černé
99 Kč
FOTO: JAN BRYCHTA / SVETCYKLISTIKY.CZ

Art. 902641 (749/906) černo-šedo-bílá S - M
Art. 902645 (599/725) fluo S - M VÝPRODEJ
Art. 902646 (749/906) fluo L - XL
Art. 902648 (749/906) bílo-červená S - M
Art. 902649 (749/906) bílo-červená L - XL
Art. 902651 (749/906) bílo-černá S - M
Art. 902652 (749/906) bílo-černá L - XL
Art. 902654 (749/906) ITALY S - M
Art. 902655 (749/906) ITALY L - XL
přilba FORCE ROAD PRO
technologie double inmould, 23 otvorů, reflexní prvky, nastavení velikosti
i pomocí upínacího systému na vnitřních, bocích přilby
(výběr ze 3 poloh) - více informací manuál
přesnější donastavení velikosti pomocí kolečka
dvě síťky PROti hmyzu, podpůrný držák PRO brýle
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
součástí balení je:
- arch 18 nálepek s barvami vlajek různých států,
které si může každý na přilbu dolepit - vyhrazené místo viz foto
- plastový ozdobný kryt zadní části,
který si každý může na přilbu dodat - viz foto
1 499 Kč

Art. 902601 (649/785) černo-oranžová S - M
Art. 902602 (649/785) černo-oranžová L - XL
Art. 902604 (649/785) černo-fluo S - M
Art. 902605 (649/785) černo-fluo L - XL
Art. 902607 (649/785) černo-červeno-bílá S - M
Art. 902608 (649/785) černo-červeno-bílá L - XL
Art. 902610 (649/785) modro-bílá S - M
Art. 902611 (649/785) modro-bílá L - XL
Art. 902613 (649/785) černo-bílo-šedá S - M
Art. 902614 (649/785) černo-bílo-šedá L - XL
Art. 902616 (649/785) černo-růžovo-bílá S - M
Art. 902617 (649/785) černo-růžovo-bílá L - XL
Art. 902619 (599/725) bílo-šedá S - M VÝPRODEJ
Art. 902620 (599/725) bílo-šedá L - XL VÝPRODEJ
Art. 902623 (649/785) černá mat/lesk S - M
Art. 902624 (649/785) černá mat/lesk L - XL
Art. 902626 (649/785) fluo-bílá S - M
Art. 902627 (649/785) fluo-bílá L - XL
přilba FORCE ROAD
technologie double inmould, 23 otvorů, reflexní prvky
nastavení velikosti i pomocí upínacího systému na vnitřních
bocích přilby (výběr ze 3 poloh) - více informací manuál
přesnější donastavení velikosti pomocí kolečka
dvě síťky proti hmyzu
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 299 Kč

Art. 902980 (629/761) bílá S - M
Art. 902981 (629/761) bílá M - L
Art. 9029815 (629/761) bílá L - XL
Art. 902982 (629/761) černá S - M
Art. 902983 (629/761) černá M - L
Art. 902984 (629/761) černá L - XL
Art. 902985 (629/761) fluo-černá S - M
Art. 902986 (629/761) fluo-černá M - L
Art. 902987 (629/761) fluo-černá L - XL
přilba FORCE SAURUS
technologie inmould, 25 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 299 Kč

Art. 90298801 (99/120) S - M
Art. 90298802 (99/120) M - L
Art. 90298803 (99/120) L - XL
kryt k přilbě FORCE SAURUS
199 Kč

Art. 9025001 (39/47) šedá
Art. 9025002 (39/47) černá
výstelka přilby FORCE ROAD PRO, ROAD, UNI
79 Kč
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Art. 9025006 (14/17)
polstr pod bradu - náhradní k přilbám
39 Kč

Art. 902599 (24/29) černý
Art. 902600 (24/29) bílý
kšilt pro přilbu FORCE ROAD,ROAD PRO,
BUFFALO
49 Kč

Art. 90298811 (39/47)
výstelka přilby FORCE SAURUS
79 Kč

Art. 90295101 (39/47)
výstelka přilby FORCE BAT, šedá UNI
79 Kč
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Art. 902956 (509/616) bílo-černá S - M
Art. 902957 (509/616) bílo-černá L - XL
Art. 902958 (509/616) červeno-bílá S - M
Art. 902959 (509/616) červeno-bílá L - XL
Art. 902960 (509/616) černá S - M
Art. 902961 (509/616) černá L - XL
Art. 902962 (509/616) černo-červená lesk S - M
Art. 902963 (509/616) černo-červená lesk L - XL
Art. 902964 (509/616) černo-červená mat S - M
Art. 902951 (509/616) černo-červená mat L - XL
Art. 902952 (509/616) bílo-červená S - M
Art. 902953 (509/616) bílo-červená L - XL
Art. 902954 (509/616) černo-bílo-červená S - M
Art. 902955 (509/616) černo-bílo-červená L - XL
přilba FORCE BAT
technologie inmould, 25 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
999 Kč

Art. 902760 (499/604) fluo-černo-bílá S - M
Art. 902761 (499/604) fluo-černo-bílá L - XL
Art. 902763 (499/604) šedo-bílá S - M VÝPRODEJ
Art. 902764 (499/604) šedo-bílá L - XL VÝPRODEJ
přilba FORCE BUFFALO
technologie inmould, 28 otvorů, reflexní prvky
nastavení velikosti i pomocí upínacího systému
přesnější donastavení velikosti pomocí kolečka
síťka proti hmyzu, bílý kšilt je součástí balení
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
999 Kč

Art. 902910 (489/592) fluo-černá S - M NOVINKA
Art. 902911 (489/592) fluo-černá L - XL NOVINKA
Art. 902912 (489/592) černo-modrá S - M NOVINKA
Art. 902913 (489/592) černo-modrá L - XL NOVINKA
Art. 902914 (489/592) bílo-černá S - M NOVINKA
Art. 902915 (489/592) bílo-černá L - XL NOVINKA
Art. 902925 (489/592) černo-fluo S - M
Art. 902926 (489/592) černo-fluo L - XL
Art. 902927 (489/592) černo-bílá S - M
Art. 902928 (489/592) černo-bílá L - XL
přilba FORCE BULL
technologie double inmould, 20 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
síťka proti hmyzu
černý kšilt je součástí balení
999 Kč

Art. 902946 (449/543) bílo-šedá S - M VÝPRODEJ
Art. 902947 (449/543) bílo-šedá L - XL VÝPRODEJ
Art. 902948 (449/543) černo-šedá S - M VÝPRODEJ
přilba FORCE FUGU
technologie inmould, 25 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
síťka proti hmyzu
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
899 Kč

Art. 90292801 (36/44) černá
Art. 90292802 (36/44) fluo
Art. 90292803 (36/44) červená
výstelka přilby FORCE BULL, UNI
79 Kč

Art. 90292805 (36/44) černo-fluo
Art. 90292806 (36/44) černo-červené
kolečko utahovací pro přilbu FORCE BULL
79 Kč

VÝPRODEJ
Art. 902931 (409/495) bílo-růžovo-šedá L - XL
Art. 902932 (409/495) bílo-modro-šedá S - M
Art. 902933 (409/495) bílo-modro-šedá L - XL
přilba FORCE COBRA
technologie inmould, 21 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem, síťka proti hmyzu
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
černý a bílý kšilt je součástí balení
799 Kč
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Přilby - MTB/downhill

Art. 902720 (389/471) černo-fluo-bílá S - M
Art. 902721 (389/471) černo-fluo-bílá L - XL
Art. 902723 (389/471) bílo-červeno-černá S - M
Art. 902724 (389/471) bílo-červeno-černá L - XL
Art. 902729 (389/471) bílo-černo-červená S - M
Art. 902730 (389/471) bílo-černo-červená L - XL
přilba FORCE TERY
technologie inmould, 20 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem, síťka proti hmyzu
bílý a černý kšilt jsou součástí balení
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
799 Kč

Art. 902471 (224/271) fluo-černá S - M
Art. 902472 (224/271) fluo-černá L - XL
Art. 902474 (224/271) černo-šedo-bílá S - M
Art. 902475 (224/271) černo-šedo-bílá L - XL
Art. 902478 (224/271) černo-zeleno-bílá S - M
Art. 902479 (224/271) černo-zeleno-bílá L - XL
přilba FORCE HAL
lepená, 19 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
reflexní prvky, síťka proti hmyzu
bílý a černý kšilt jsou součástí balení
459 Kč

Art. 902481
Art. 902482
Art. 902484
Art. 902485
Art. 902487
Art. 902488
Art. 902490
Art. 902491

(224/271) černo-oranžovo-bílá S - M
(224/271) černo-oranžovo-bílá L - XL
(224/271) černo-červeno-bílá S - M
(224/271) černo-červeno-bílá L - XL
(224/271) bílo-černá S - M
(224/271) bílo-černá L - XL
(224/271) bílo-růžová S - M
(224/271) bílo-růžová L - XL

Art. 902965 (599/725) fluo-modrá S - M
Art. 902966 (599/725) fluo-modrá L - XL
Art. 902968 (599/725) černo-bílá S - M
Art. 902969 (599/725) černo-bílá L - XL
Art. 902971 (599/725) šedo-červená S - M
Art. 902972 (599/725) šedo-červená L - XL
přilba FORCE RAPTOR MTB
technologie inmould, 23 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
síťka proti hmyzu
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
barevný kšilt je součástí balení
1 299 Kč
Art. 90273001 (24/29)
výstelka přilby TERY, černá
49 Kč

NOVINKA
Art. 902891 (209/253) bílá S - M
Art. 902892 (209/253) bílá L - XL
Art. 902894 (209/253) černá S - M
Art. 902895 (209/253) černá L - XL
Art. 902897 (209/253) fluo S - M
Art. 902898 (209/253) fluo L - XL
Art. 902900 (209/253) červená S - M
Art. 902901 (209/253) červená L - XL
Art. 902903 (209/253) růžová S - M
Art. 902904 (209/253) růžová L - XL
přilba FORCE SWIFT,
17 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
399 Kč

64

Art. 90249101 (24/29)
výstelka přilby HAL, černá
49 Kč

Art. 9029050 (39/47)
výstelka přilby FORCE SWIFT, černá UNI
79 Kč
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Art. 902973 (469/567) černo-fluo S - M
Art. 902974 (469/567) černo-fluo L - XL
Art. 902975 (469/567) šedo-bílá S - M
Art. 902976 (469/567) šedo-bílá L - XL
Art. 902977 (469/567) černo-šedá S - M
Art. 902978 (469/567) černo-šedá L - XL
Art. 902979 (469/567) šedo-tyrkysová S - M NOVINKA
Art. 90297901 (469/567) šedo-tyrkysová L - XL NOVINKA
Art. 90297998 (469/567) černo-červená S - M NOVINKA
Art. 90297999 (469/567) černo-červená L - XL NOVINKA
přilba FORCE CORELLA MTB
technologie inmould, 24 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
999 Kč

Art. 902100 (999/1209) černá matná S - M
Art. 902101 (999/1209) černá matná L - XL
Art. 902102 (999/1209) černo-bílo-červená S-M
Art. 902103 (999/1209) černo-bílo-červená L - XL
Art. 902104 (999/1209) černo-fluo-modrá S-M
Art. 902105 (999/1209) černo-fluo-modrá L - XL
přilba FORCE TIGER downhill
downhillová přilba s výstelkami
spodní díl NENÍ demontovatelný
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 999 Kč

Art. 90297801 (39/47)
výstelka přilby FORCE CORELLA,
černá UNI
79 Kč
PŘIPRAVUJEME
Art. 90299903 (589/713) bílo-černá S - M
Art. 90299904 (589/713) bílo-černá L - XL
Art. 90299905 (589/713) fluo-černá S - M
Art. 90299906 (589/713) luo-černá L - XL
Art. 90299907 (589/713) černá S - M
Art. 90299908 (589/713) černá L - XL
přilba FORCE AVES MTB
technologie inmould, 16 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
součástí balení je kšilt
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 099 Kč

Art. 90215 (449/543) černá lesklá S - M
Art. 90216 (449/543) bílá lesklá S - M
Art. 90217 (449/543) fluo lesklá S - M
přilba FORCE DOWNHILL junior
JUNIORSKÁ downhillová přilba s výstelkami
spodní díl NENÍ demontovatelný
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
899 Kč
Art. 90297201 (29/35) šedá
Art. 90297202 (29/35) fluo
výstelka přilby FORCE RAPTOR
59 Kč
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Přilby - aero

NOVINKA - TOP MODEL 2019
Art. 902880 (749/906) bílo-černá, S-M
Art. 902881 (749/906) bílo-černá, L-XL
Art. 902882 (749/906) černá mat-šedá, S-M
Art. 902883 (749/906) černá mat-šedá, L-XL
Art. 902884 (749/906) fluo mat-šedá, S-M
Art. 902885 (749/906) fluo mat-šedá, L-XL
Art. 902886 (749/906) ITALY, S-M
Art. 902887 (749/906) ITALY, L-XL
Art. 902888 (749/906) černá mat-modrá, S-M
Art. 902889 (749/906) černá mat-modrá, L-XL
přilba FORCE ORCA
technologie inmould, 8 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 499 Kč

Přilby - časovkářské

D

PE
ELO

DEV

Art. 901890 (989/1197) černá matná
Art. 901891 (989/1197) fluo
Art. 901892 (989/1197) bílá
přilba FORCE WORM, UNI
technologie inmould, 8 otvorů, možnost nastavení velikosti kolečkem
černé sklo součástí balení (magnetické uchycení)
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 999 Kč

E
ORC

by F

Art. 902850 (579/701) fluo-černá, S-M
Art. 902851 (579/701) fluo-černá, L - XL
Art. 902852 (579/701) fluo-červená, S-M
Art. 902853 (579/701) fluo-červená, L - XL
Art. 902854 (579/701) černo-šedá, S-M
Art. 902855 (579/701) černo-šedá, L - XL
Art. 902856 (579/701) černo-modrá, S-M
Art. 902857 (579/701) černo-modrá, L - XL
Art. 902858 (579/701) černo-fluo, S-M
Art. 902859 (579/701) černo-fluo, L - XL
Art. 902860 (579/701) bílo-šedá, S-M
Art. 902861 (579/701) bílo-šedá, L - XL
přilba FORCE REX
technologie inmould, 14 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 199 Kč

Art. 901899 (119/144)
sklo náhradní FORCE WORM, čiré
249 Kč

Art. 902990 (769/930) fluo M
Art. 902991 (769/930) fluo L
Art. 902992 (769/930) bílá M
Art. 902993 (769/930) bílá L
Art. 902994 (769/930) černá matná M
Art. 902995 (769/930) černá matná L
Art. 902996 (769/930) červená M
Art. 902997 (769/930) červená L
Art. 902998 (769/930) modrá M
Art. 902999 769/930) modrá L
přilba FORCE HORNET
technologie inmould, 8 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
součástí balení jsou dvě skla (kouřové a čiré)
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 499 Kč
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Art. 90286101 (36/44) černá
Art. 90286102 (36/44) červená
Art. 90286103 (36/44) modrá
výstelka přilby FORCE REX, UNI
79 Kč
Art. 90299901 (124/150) černé laser
Art. 90299902 (124/150) čiré
sklo náhradní k přilbě FORCE HORNET
249 Kč
Art. 90286104 (36/44)
kolečko utahovací pro přilbu FORCE REX,
LYNX, ORCA, černé
79 Kč
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Art. 901860 (1199/1451) bílo-černá S - M
Art. 901861 (1199/1451) bílo-černá L - XL
Art. 901862 (1199/1451) černo-bílá S - M
Art. 901863 (1199/1451) černo-bílá L - XL
přilba FORCE GLOBE
technologie inmould, možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
součástí je tmavé sklo / kšilt
možnost dokoupit transparentní sklo / kšilt - art. 901859
a výměnné barevné plasty:
modré - art. 9018800,červené - art. 9018801,fluo - art. 9018802
z plastů nutno odstranit ochranné folie
2 499 Kč

Art. 901858 (149/180) čiré
Art. 901859 (149/180) černé laser
sklo náhradní k přilbě FORCE GLOBE
349 Kč

Art. 9018800 (249/301) modré
Art. 9018801 (249/301) červené
Art. 9018802 (249/301) fluo
Art. 9018803 (249/301) světle modré
Art. 9018804 (249/301) černé
Art. 9018805 (249/301) bílé
plasty k přilbě FORCE GLOBE sada 3 ks
náhradní sklo k přilbě FORCE GLOBE
art. 901860,901861,901862,901863
hmotnost: 44 g
499 Kč

Art. 901850 (599/725) bílo-černá
přilba FORCE DROP, UNI
technologie inmould, 9 otvorů, možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
999 Kč

Art. 90293903 (49/59) černé
kolečko utahovací pro přilbu FORCE GLOBE
99 Kč

Přilby - BMX a lyžařské

Art. 90194 (219/265) modrá matná S - M NOVINKA
Art. 90195 (219/265) modrá matná L - XL NOVINKA
Art. 90196 (219/265) oranžová lesklá S - M VÝPRODEJ
Art. 90198 (219/265) fluo lesklá S - M
Art. 90199 (219/265) fluo lesklá L - XL
Art. 90201 (219/265) černá lesklá S - M VÝPRODEJ
Art. 90203 (219/265) bílá lesklá S - M
Art. 90204 (219/265) bílá lesklá L - XL
Art. 90205 (219/265) černá matná S - M
Art. 90206 (219/265) černá matná L - XL
přilba FORCE BMX
s výstelkami, 11 otvorů
499 Kč

PŘIPRAVUJEME
Art. 901910 (549/664) bílo-šedá XS-S
Art. 901911 (549/664) bílo-šedá S-M
Art. 901912 (549/664) bílo-šedá L-XL
Art. 901913 (549/664) černo-šedá XS-S
Art. 901914 (549/664) černo-šedá S-M
Art. 901915 (549/664) černo-šedá L-XL
přilba FORCE SKI
lyžařská přilba, technologie inmould
kryty uší, reflexní prvky
možnost nastavení kolečkem
999 Kč
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Přilby - dětské

Art. 902644 (449/543) fluo XS - S
Art. 902647 (449/543) bílo-červená XS - S VÝPRODEJ
Art. 902650 (449/543) bílo-černá XS - S
Art. 902653 (749/906) ITALY XS - S
přilba FORCE ROAD PRO
technologie double inmould, 23 otvorů, reflexní prvky
nastavení velikosti i pomocí upínacího systému na vnitřních
bocích přilby (výběr ze 3 poloh) - více informací manuál
přesnější donastavení velikosti pomocí kolečka
dvě síťky proti hmyzu, podpůrný držák pro brýle
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
součástí balení je:
arch 18 nálepek s barvami vlajek různých států,
které si může každý na přilbu dolepit - vyhrazené místo viz foto
plastový ozdobný kryt zadní části,
který si každý může na přilbu dodat - viz foto
899 Kč
1 499 Kč ITALY/XS - S

Art. 902603 (649/785) černo-fluo XS-S
Art. 902606 (399/483) černo-červeno-bílá XS-S VÝPRODEJ
Art. 902612 (399/483) černo-bílo-šedá XS-S VÝPRODEJ
Art. 902625 (399/483) fluo-bílá XS-S VÝPRODEJ
přilba FORCE ROAD
technologie double inmould, 23 otvorů, reflexní prvky
nastavení velikosti i pomocí upínacího systému na vnitřních
bocích přilby (výběr ze 3 poloh) - více informací manuál
přesnější donastavení velikosti pomocí kolečka
dvě síťky proti hmyzu
799 Kč
1 299 Kč černo-fluo

Art. 902470 (224/271) fluo-černá XS - S
Art. 902473 (224/271) černo-šedo-bílá XS - S
Art. 902477 (224/271) černo-zeleno-bílá XS - S
Art. 902480 (224/271) černo-oranžovo-bílá XS - S
Art. 902483 (224/271) černo-červeno-bílá XS-S
Art. 902486 (224/271) bílo-černá XS-S
Art. 902489 (224/271) bílo-růžová XS-S
Art. 902483 (224/271) černo-červeno-bílá XS-S
přilba FORCE HAL
lepená, 19 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
reflexní prvky, síťka proti hmyzu
bílý a černý kšilt jsou součástí balení
459 Kč
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Art. 902208 (249/301) černo-fluo - S
Art. 902209 (249/301) černo-fluo - M
Art. 902210 (249/301) růžovo-bílá - S
Art. 902211 (249/301) růžovo-bílá - M
Art. 902212 (249/301) modro-bílá - S
Art. 902213 (249/301) modro-bílá - M
Art. 902214 (249/301) černo-červeno-bílá - S
Art. 902215 (249/301) černo-červeno-bílá - M
Art. 902219 (249/301) šedo-modro-bílá - M VÝPRODEJ
Art. 902220 (249/301) fluo-modrá - S
Art. 902221 (249/301) fluo-modrá - M
přilba FORCE LARK dětská
technologie inmould, 14 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
reflexní prvky, síťka proti hmyzu
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
499 Kč

NOVINKA
Art. 902890 (209/253) bílá XS - S
Art. 902893 (209/253) černá XS - S
Art. 902896 (209/253) fluo XS - S
Art. 902899 (209/253) červená XS - S
Art. 902902 (209/253) růžová XS-S
přilba FORCE SWIFT,
17 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
399 Kč
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Art. 9022451 (199/241) bílo-šedo-červená - S
Art. 9022452 (199/241) bílo-šedo-červená - M
Art. 9022453 (199/241) modro-zeleno-bílá - S
Art. 9022454 (199/241) modro-zeleno-bílá - M
Art. 9022456 (199/241) fluo-černo-šedá - S
Art. 9022457 (199/241) fluo-černo-šedá - M
přilba FORCE FUN STRIPES dětská
dětská, lepená, 6 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
reflexní prvky, síťka proti hmyzu
399 Kč

NOVINKA
Art. 902628 (179/217) modrá XXS - XS
Art. 902629 (179/217) modrá XS - S
Art. 902630 (179/217) modrá S - M
Art. 902631 (179/217) bílo-růžová XXS - XS
Art. 902632 (179/217) bílo-růžová XS - S
Art. 902633 (179/217) bílo-růžová S - M
Art. 902634 (179/217) fluo-růžová XXS - XS
Art. 902635 (179/217) fluo-růžová XS - S
Art. 902636 (179/217) fluo-růžová S - M
Art. 902637 (179/217) fluo-modrá XXS - XS
Art. 902638 (179/217) fluo-modrá XS - S
Art. 902639 (179/217) fluo-modrá S - M
přilba FORCE ANT dětská
lepená, 12 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
369 Kč

NOVINKA
Art. 902236 (199/241) černo-bílá - S
Art. 902237 (199/241) černo-bílá - M
přilba FORCE FUN POLICE dětská
dětská, lepená, 6 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
reflexní prvky, síťka proti hmyzu
399 Kč

NOVINKA
Art. 902240 (199/241) fluo-modrá - S
Art. 902241 (199/241) fluo-modrá - M
Art. 9022412 (199/241) růžovo-bílá - S
Art. 9022413 (199/241) růžovo-bílá - M
přilba FORCE FUN PLANETS dětská
dětská, lepená, 6 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
reflexní prvky, síťka proti hmyzu
399 Kč

NOVINKA
Art. 902242 (199/241) modro-bílá - S
Art. 902243 (199/241) modro-bílá - M
Art. 9022445 (199/241) fluo-růžová - S
Art. 9022446 (199/241) fluo-růžová - M
přilba FORCE FUN ANIMALS dětská
dětská, lepená, 6 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
reflexní prvky, síťka proti hmyzu

Art. 9022458 (199/241) růžovo-bílo-šedá - S
Art. 9022459 (199/241) růžovo-bílo-šedá - M
Art. 9022460 (199/241) bílo-šedo-modrá - S
Art. 9022461 (199/241) bílo-šedo-modrá -M
přilba FORCE FUN FLOWERS dětská
dětská, lepená, 6 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
reflexní prvky, síťka proti hmyzu

399 Kč

399 Kč
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Brýle - cyklistické

Art. 91085 (489/592) fluo-šedé, černé skla
Art. 91086 (489/592) červeno-šedé, černé skla
Art. 91087 (489/592) bílo-šedé, černé skla
Art. 91088 (489/592) černo-šedé, černé skla
brýle FORCE AMOLEDO
pevnější a pružnější grilamidová obroučka (TR90)
balení obsahuje pevné pouzdro,
vak z mikrovlákna,
náhradní skla: rozjasňovací hnědá a čirá
hmotnost: 31g
999 Kč

Art. 9106807 (89/108) čiré
Art. 9106808 (89/108) rozjasňovací hnědé
skla náhradní FORCE FLASH
189 Kč

Art. 9106802 (299/362) bílo-černé
Art. 9106803 (299/362) černo-červené
Art. 9106804 (299/362) fluo-černé
nožičky FORCE FLASH
599 Kč

Art. 9106806 (22/27)
nosník nastavitelný FORCE FLASH
49 Kč
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Art. 91065 (549/664) bílo-černé, červené multilaser skla
Art. 91066 (549/664) bílo-černé, černá skla
Art. 91067 (549/664) fluo-černé, černá skla
Art. 91068 (549/664) černo-červené, červené laser skla
brýle FORCE FLASH
bezobroučkové sluneční brýle
nastavitelný nosník, balení obsahuje pevné pouzdro,
vak z mikrovlákna, náhradní nosník,
náhradní skla: rozjasňovací hnědá a čirá skla
hmotnost: 22g
1 199 Kč

Art. 9107207 (89/108) čiré
Art. 9107208 (89/108) rozjasňovací hnědé
skla náhradní FORCE AEON
189 Kč

Art. 9107203 (299/362) fluo
Art. 9107204 (299/362) černo-červené
Art. 9107205 (299/362) bílo-černá
obroučky FORCE AEON
599 Kč

Art. 9107206 (22/27)
nosník nastavitelný FORCE AEON
49 Kč

Art. 91070 (549/664) bílo-černé, černá laser skla
Art. 91071 (549/664) fluo, černá skla
Art. 91072 (549/664) černo-červené, černá skla
brýle FORCE AEON
nastavitelný nosník, balení obsahuje pevné pouzdro,
vak z mikrovlákna, náhradní nosník,
náhradní skla: rozjasňovací hnědá a čirá skla
hmotnost: 27g
1 199 Kč

Art. 91090 (539/652) fluo, černá skla
Art. 91091 (539/652) bílo-černé, černá skla
Art. 91092 (539/652) černé mat, černé skla
brýle FORCE EVEREST
pevnější a pružnější grilamidová obroučka (TR90)
nastavitelný nosník, balení obsahuje pevné pouzdro,
vak z mikrovlákna,
náhradní skla: rozjasňovací hnědá a čirá skla
hmotnost: 33g
1 099 Kč

Art. 9109205 (38/46)
nosník nastavitelný FORCE EVEREST
79 Kč
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Art. 91080 (529/640) černo-šedé, černé skla
Art. 91081 (529/640) fluo-modré, černé skla
Art. 91082 (529/640) bílo-černé, černé skla
brýle FORCE EDIE
nastavitelný nosník, balení obsahuje pevné pouzdro,
vak z mikrovlákna,
náhradní skla: rozjasňovací hnědá a čirá skla
hmotnost: 31g
1 099 Kč

Art. 909391 (479/580) bílo-modré, modrá laser skla
Art. 909392 (479/580) bílo-červené, červená skla
Art. 909393 (479/580) bílo-černé, černá laser skla
Art. 909394 (479/580) fluo, černá laser skla
Art. 909395 (479/580) černé, černá laser skla
Art. 909397 (479/580) růžovo-bílé, černá laser skla
Art. 909398 (479/580) červeno-bílé,černá laser skla
Art. 909399 (999/1209) fluo, fotochromatická skla (nemá náhradní skla)
brýle FORCE RACE PRO
prodloužený boční díl skla
extra velké boční loga FORCE na nožičkách
balení obsahuje: pevné pouzdro, vak z mikrovlákna,
náhradní nosníky, rozjasňovací hnědá a čirá skla
náhradní gumičky do nožiček
hmotnost: 29 g
999 Kč
1 999 Kč fotochromatická skla

72

Art. 90939601 (89/108) modré laser
Art. 90939602 (139/168) červené laser
Art. 90939603 (89/108) černé laser
Art. 90939604 (89/108) čiré
Art. 90939605 (89/108) hnědé rozjasňovací
Art. 90939609 (599/725) fotochromatické, šedé
sklo náhradní RACE PRO
179 Kč
269 Kč červené laser
1 199 Kč fotochromatická skla

Art. 90939105 (199/241) bílo-modré
Art. 90939205 (199/241) bílo-červené
Art. 90939305 (199/241) bílo-černé
Art. 90939405 (199/241) fluo
Art. 90939705 (199/241) růžovo-bílé
Art. 90939805 (199/241) červeno-bílé
obroučky FORCE RACE PRO
399 Kč

VÝPRODEJ
Art. 9101405 (59/71)
sklo náhradní RON , multilaser
129 Kč

VÝPRODEJ
Art. 91010 (439/531) bílo-modré, modrá laser skla
Art. 91011 (439/531) bílo-červené, multilaser skla
Art. 91012 (439/531) bílo-černé, multilaser skla
Art. 91013 (439/531) fluo, multilaser skla
Art. 91014 (439/531) černé, černá laser skla
brýle FORCE RON
nastavitelný nosník, balení obsahuje pevné pouzdro,
vak z mikrovlákna,
náhradní nosníky, náhradní gumičky do nožiček,
náhradní skla: rozjasňovací hnědá a čirá skla
hmotnost: 26 g
899 Kč

Art. 91020 (429/519) fluo-černé, černá laser skla
Art. 91021 (429/519) bílo-černé, černá laser skla
Art. 91022 (429/519) oranžovo-černé, černá laser skla
Art. 91023 (429/519) červeno-černé, černá laser skla
Art. 91024 (429/519) černé, černá laser skla
brýle FORCE DUKE
nastavitelný nosník, balení obsahuje pevné pouzdro,
vak z mikrovlákna,
náhradní nosník, náhradní gumičky do nožiček
náhradní skla: rozjasňovací hnědá a čirá skla
hmotnost: 27 g
899 Kč

Art. 9102405 (59/71)
skla náhradní FORCE DUKE, rozjasňovací hnědé
129 Kč

Art. 91050 (429/519) fluo zelené, černá laser skla
Art. 91051 (429/519) fluo žluté, černá laser skla
Art. 91053 (429/519) černo-červené, černá laser skla
Art. 91054 (429/519) bílé, černá laser skla
Art. 91055 (429/519) černé, černá laser skla
Art. 91056 (699/846) bílé, fotochromatická skla (nemá náhradní skla)
brýle FORCE CALIBRE
nastavitelný nosník, balení obsahuje pevné pouzdro,
vak z mikrovlákna, náhradní nosník,
náhradní skla: rozjasňovací hnědá a čirá skla
hmotnost: 32g
899 Kč
1 499 Kč fotochromatická skla
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Art. 9102105 (189/229)
obroučky FORCE DUKE bílo-černé
399 Kč

Art. 91040 (399/483) černo-šedé, černá laser skla
Art. 91041 (399/483) bílo-černé, černá laser skla
Art. 91042 (399/483) fluo-černé, černá laser skla
Art. 91043 (399/483) bílo-červené, červená laser skla
brýle FORCE AIR
prodloužený boční díl skla, balení obsahuje: pevné pouzdro,
vak z mikrovlákna,
náhradní nosníky, rozjasňovací hnědá a čirá skla
hmotnost: 29 g
899 Kč

Art. 90951 (399/483) bílé, červená skla
Art. 90952 (399/483) bílé, černá laser skla
Art. 90954 (399/483) černé, černá laser skla
brýle FORCE ULTRA
základní vsazená skla laser černá
balení obsahuje: pevné pouzdro, vak z mikrovlákna,
náhradní nosníky, rozjasňovací hnědá a čirá skla
hmotnost: 29 g
799 Kč

Art. 910405 (199/241) černo-šedé
Art. 910415 (199/241) bílo-černé
Art. 910425 (199/241) fluo-černé
Art. 910435 (199/241) bílo-červené
obroučky FORCE AIR
399 Kč

Art. 90974001 (14/17) černý
Art. 90974002 (14/17) modrý
Art. 90974003 (14/17) červený
nosník nastavitelný na brýle FORCE, UNI
vhodné také pro jiné modely brýlí
nutná stejná rozteč dírek pro uchycení nosníku (6mm)
29 Kč

Art. 90950001 (29/35) modrá laser
Art. 90950002 (29/35) červená laser
Art. 90950003 (29/35) černé laser
Art. 90950004 (29/35) čirá
Art. 90950006 (29/35) žlutá
skla náhradní ULTRA
59 Kč
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Brýle - s dioptrickým klipem

VÝPRODEJ
Art. 90970 (339/410) bílé, modrá laser skla
Art. 90971 (339/410) bílé, červená skla
Art. 90973 (339/410) fluo, modrá laser skla
brýle FORCE VISION
nastavitelný nosník
balení obsahuje: pevné pouzdro, vak z mikrovlákna,
náhradní nosníky, rozjasňovací hnědá a čirá skla
hmotnost: 24,7 g
699 Kč

VÝPRODEJ
Art. 90980 (279/338) bílé, modrá laser skla
Art. 90981 (279/338) bílé, červená laser skla
Art. 90983 (279/338) fluo, černá laser skla
Art. 90984 (279/338) černé, černá laser skla
brýle FORCE MAX
balení obsahuje pevné pouzdro, vak z mikrovlákna,
náhradní nosníky, náhradní gumičky do nožiček
nevyměnitelná skla!
hmotnost: 36 g
599 Kč

Art. 90984001 (19/23) balené, černé
Art. 909840012 (8/10) samostatné, černé
Art. 90984002 (19/23) balené, modré
Art. 909840022 (8/10) samostatné, modré
Art. 90984003 (19/23) balené, červené
Art. 909840032 (8/10) samostatné, červené
nosníky a gumičky nožiček MAX
nosníky: 4 díry, rozteč děr 3,5 mm
39 Kč balené
19 Kč samostatné

Art. 909220 (439/531) bílé dioptrický klip, modrá laser skla
Art. 909221 (429/519) bílé dioptrický klip, červená laser skla
Art. 909223 (429/519) fluo dioptrický klip, černá laser skla
Art. 909224 (429/519) černé dioptrický klip, černá laser skla
Art. 909225 (579/701) fluo dioptrický klip, fotochrom. skla (nemá náhradní skla)
brýle FORCE RIDE PRO
brýle FORCE s dioptrickým klipem
balení obsahuje: pevné pouzdro, vak z mikrovlákna,
náhradní nosníky, rozjasňovací hnědá a čirá skla
náhradní dioptrický klip (max. 4 dioptrie)
hmotnost: 31 g
899 Kč
1 199 Kč fotochromatická skla

Art. 90922401 (199/241) bílo-černé
Art. 90922402 (199/241) fluo
Art. 90922403 (199/241) černé
Art. 90922404 (199/241) bílo-červené
Art. 90922405 (199/241) bílo-modré
obroučky FORCE RIDE PRO
kompletní obroučky včetně nožiček a nosníku
399 Kč

Art. 909220001 (76/92) modrá laser
Art. 909220002 (76/92) červená laser VÝPRODEJ
Art. 909220003 (76/92) rozjasňovací hnědá
Art. 909220004 (76/92) čirá
skla náhradní RIDE PRO
159 Kč

Art. 9092001 (29/35)
klip dioptrický RIDE PRO plastový, čírý
69 Kč

Art. 9092002 (4,5/5) černý
nosníky gumové náhradní RIDE PRO, černé
2 díry, rozteč děr: 10,5 mm, průměr díry: cca 1,5 mm
9 Kč

Brýle - downhill

Art. 91060 (409/495) růžovo-bílé, černá laser skla
Art. 91061 (409/495) bílo-růžové, černá laser skla
Art. 91062 (409/495) fluo-černé, černá laser skla
brýle FORCE QUEEN
dámské provedení - užší obroučka na menší obličej
balení obsahuje: pevné pouzdro, vak z mikrovlákna,
náhradní nosník
náhradní skla: rozjasňovací hnědá a čirá skla
hmotnost: 23 g
899 Kč

74

Art. 9106205 (49/59) rozjasňovací hnědé
Art. 9106206 (49/59) čiré
skla náhradní FORCE QUEEN
109 Kč

Art. 90900 (369/446) bílé, modrá laser skla
Art. 90901 (369/446) bílé, červená skla
Art. 90902 (369/446) bílé, černá laser skla
Art. 90903 (369/446) fluo, černá laser skla
Art. 90906 (369/446) růžové, černá laser skla
brýle FORCE LADY
balení obsahuje: pevné pouzdro, vak z mikrovlákna,
náhradní nosník, rozjasňovací hnědá a čirá skla
hmotnost: 24 g
799 Kč

Art. 90900001 (49/59) modrá laser
Art. 90900002 (49/59) červená laser
Art. 90900003 (49/59) černá laser
Art. 90900004 (49/59) čirá
Art. 90900005 (49/59) hnědá rozjasňovací
skla náhradní LADY
99 Kč
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Art. 90892 (559/676) bílo-černé, čiré sklo
Art. 90893 (559/676) černo-fluo, čiré sklo
brýle FORCE GRIME sjezdové
úprava proti poškrábání
trojitá pěnová vrstva absorbuje pot a filtruje nečistoty
popruh brýlí včetně 3 protiskluzových pásků
kolíky na strhávací folie
10ks strhávacích fólií v balení
norma: EN 1938:2010
1 199 Kč

Art. 908905 (439/531) + 4ks folie
brýle FORCE sjezdové černé, čiré sklo
černé obruby, upínací popruh s logem FORCE
799 Kč

Art. 90992 (499/604)
brýle FORCE SKI SWITCH
lyžařské brýle FORCE SWITCH, unisex
multilaserová dvojitá polykarbonátová skla
včetně vaku z mikrovlákna
norma: EN 174:2001
999 Kč

Art. 908900 (54/65)
fólie strhávací na brýle FORCE
sada strhávacích fólií obsahuje 4 ks folie
na sjezdové brýle art. 90890 a další brýle s čepy na sklech
99 Kč
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Brýle - civilní / dětské

Art. 90897 (459/555)
brýle FORCE MADAM
LIMITOVANÁ EDICE, civilní brýle
NEVYMĚNITELNÁ SKLA
balení obsahuje pevné pouzdro a vak z mikrovlákna
999 Kč

Podsedlové brašny

Art. 91030 (219/265) černo-bílé, černá laser skla
Art. 91031 (219/265) černo-fluo, černá laser skla
Art. 91032 (219/265) černo-oranžové, oranžové laser skla
Art. 91038 (219/265) FORCE WILIER fluo, černá laser skla
brýle FORCE FREE
balení obsahuje pevné pouzdro, vak z mikrovlákna,
NEVYMĚNITELNÁ SKLA
hmotnost: 25 g
499 Kč

Art. 91075 (219/265)
brýle FORCE CREW
balení obsahuje pevné pouzdro, vak z mikrovlákna,
NEVYMĚNITELNÁ SKLA
hmotnost: 25 g
499 Kč

Art. 90955 (96/116) modro-bílé, černá skla
Art. 90956 (96/116) fluo-černé, černá skla
Art. 90957 (96/116) růžovo-bílé, černá skla
brýle FORCE POKEY dětské
balení obsahuje vak z mikrovlákna,
NEVYMĚNITELNÁ SKLA
hmotnost: 24 g
199 Kč

Art. 896138 (209/253) černá
Art. 896139 (179/217) bílá VÝPRODEJ
brašna pod sedlo FORCE RIDE PRO klick
nepromokavý zip
vnitřní kapsa-síťka
vnitřní karabina na klíče
snadno omyvatelný PU materiál, reflexní prvky
velikost S, délka: 13cm, šířka: 6cm, výška: 6cm
objem: 0,5 l, hmotnost: 101 g
399 Kč černý

NOVINKA
Art. 896166 (189/229)
brašna pod sedlo FORCE FUSE
uchycení na suchý zip, síťka na láhev
vnitřní přihrádky na doklady a osobní věci
reflexní prvky, délka: 8,5 cm , šířka: 7 cm,
výška: 25 cm, hmotnost: 112 g
499 Kč

Art. 896041 (199/241)
brašna pod sedlo FORCE CADDY
uchycení na suchý zip, REFLEXNÍ černý
materiál-horní polovina brašny díky
speciálnímu materiálu odráží světlo a chová se
jako reflexní materiál
spodní díl tvrzená skořepina
délka: 16cm, šířka: 9cm, výška: 6cm
objem: 0,7 l
hmotnost: 82g
399 Kč

Art. 896173 (199/241)
brašna pod sedlo FORCE CAPSULE klick
poutko na blikačku,
brašna je vyrobena z tvrzeného materiálu EVA
vnitřní kapsa - síťka, reflexní prvky
velikost M, délka: 15cm, šířka. 8cm, výška: 8cm
objem: 0,9 l, hmotnost: 115 g
399 Kč

Art. 896161 (199/241)
brašna pod sedlo FORCE TURTLE klick
vnitřní kapsa - síťka, reflexní prvky
velikost M, délka: 14cm, šířka: 10cm,
výška: 8cm, objem: 0,9 l, hmotnost: 115 g
399 Kč

NOVINKA
Art. 896112 (139/168)
brašna pod sedlo FORCE FANCY
podsedlová nepromokavá brašna
uchycení na suchý zip, reflexní prvky
délka: 15cm, šířka: 9cm, výška: 7cm
objem: cca 0,9 l, hmotnost: 90 g
289 Kč

Art. 896171 (199/241)
brašna pod sedlo FORCE PATH klick
poutko na blikačku,
vnitřní kapsa - síťka, reflexní prvky
velikost S, délka: 12cm, šířka: 6cm, výška: 6cm
objem: 0,4 l, hmotnost: 105 g
399 Kč

Art. 896143 (169/204) velikost L/ šedá
Art. 896146 (169/204) velikost L/ černá
Art. 896142 (159/192) velikost M/ šedá
Art. 896145 (159/192) velikost M/ černá
Art. 896141 (144/174) velikost S/ šedá
Art. 896144 (144/174) velikost S/ černá
brašna pod sedlo FORCE RIDE klick
nepromokavý zip
poutko na blikačku, vnitřní karabina na klíče
vnitřní kapsa - síťka, reflexní prvky
velikost L, délka: 15cm, šířka: 9cm, výška: 9cm
objem: 1,2 l, hmotnost: 135 g
velikost M, délka: 14cm, šířka: 9cm, výška: 7cm
objem: 0,9 l, hmotnost: 115 g
velikost S, délka: 11, šířka: 9cm, výška: 7cm
objem: 0,7 l, hmotnost: 101 g
349 Kč velikost L
329 Kč velikost M
299 Kč velikost S

rozměry jsou pouze orientační
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Art. 896162 (149/180)
brašna pod sedlo FORCE LUMO
uchycení na suchý zip, reflexní prvky
délka: 16cm, šířka: 7cm, výška: 6cm
objem: cca 0,5 l
hmotnost: 65 g
299 Kč

Art. 896135 (139/168)
brašna pod sedlo FORCE RIDE PLUS
nepromokavý zip
uchycení brašny na suchý zip, vnitřní kapsa - síťka
snadno omyvatelný PU materiál, reflexní prvky
velikost S, délka: 13cm, šířka: 6cm, výška: 6cm
objem: 0,5 l, hmotnost: 101 g
299 Kč

Art. 896125 (139/168) šedá
Art. 896126 (139/168) černá
brašna pod sedlo FORCE RIDE
podsedlová brašna FORCE RIDE
uchycení brašny na suchý zip, nepromokavý zip
poutko na blikačku, vnitřní karabina na klíče
vnitřní kapsa - síťka, reflexní prvky
velikost M, délka: 13cm, šířka: 10cm, výška: 8cm
objem: cca 1 l, hmotnost: 109 g
289 Kč

Art. 896149 (124/150) velikost L / černá VÝPRODEJ
Art. 896148 (119/144) velikost M / černá VÝPRODEJ
brašna pod sedlo FORCE ARC klick
nepromokavý zip
reflexní prvky
velikost L délka: 18cm, šířka: 8cm,
výška: 7cm, objem: cca 1 l, hmotnost: 150
velikost M délka: 16cm, šířka: 6cm,
výška: 5cm, objem: cca 0,5 l, hmotnost: 130 g
249 Kč velikost L
229 Kč velikost M

Art. 896105 (96/116)
brašna pod sedlo FORCE MINI
uchycení na suchý zip, reflexní prvky
poutko na blikačku
délka: 13cm, šířka: 7cm, výška: 5cm
objem: cca 0,6 l, hmotnost: 54 g
199 Kč

Art. 896120 (86/104)
brašna pod sedlo FORCE ECO
ekonomická verze
uchycení na suchý zip, reflexní prvky
vnitřní neoprenová přepážka - zabraňuje prodření duše
délka: 15cm, šířka: 7cm, výška: 8cm
objem: cca 0,8 l, hmotnost: 65 g
179 Kč

Art. 896091 (94/114)
brašna pod sedlo FORCE MINILIGHT
uchycení na suchý zip, reflexní prvky
poutko na blikačku
rozměr: cca 11 x 3,5 x 7 cm
objem: cca 0,3 l, hmotnost: 32 g
199 Kč

Outdoor brašny

Art. 896110 (119/144)
brašna pod sedlo FORCE MID
uchycení na suchý zip, reflexní prvky
poutko na blikačku
vnitřní kapsa - síťka
délka: 15cm, šířka: 9cm, výška: 9cm
objem: cca 1,2 l, hmotnost: 78 g
249 Kč
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Art. 896130 (109/132)
brašna pod sedlo FORCE ZIP
uchycení brašny na suchý zip
poutko na blikačku, vnitřní karabina na klíče
vnitřní kapsa - síťka, reflexní prvky
velikost M, délka: 15cm, šířka: 7cm, výška: 7cm
objem: cca 0,8 l, hmotnost: 95 g
229 Kč

Art. 896107 (106/128)
brašna pod sedlo FORCE WIDEN
uchycení na suchý zip, reflexní prvky
poutko na blikačku
možnost zvětšení objemu rozepnutím spodního zipu
délka: 14cm, šířka: 9cm, výška: 8cm, objem: 0,9 l
rozměr při zvětšení: délka: 15, šířka: 11cm, výška: 8,5
cm, objem: 1,4 l
hmotnost: 130 g
199 Kč

Art. 896095 (96/116) černá
Art. 896096 (79/96) bílá VÝPRODEJ
brašna pod sedlo FORCE MINIPACK
lehce omyvatelný materiál
uchycení na suchý zip, reflexní prvky
délka: 12cm, šířka: 7cm, výška: 4cm
objem: cca 0,3 l, hmotnost: 20 g
Materiál: umělá kůže
199 Kč černá
149 Kč bílá
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Art. 896043 (389/471)
brašna na řídítka FORCE ADVENTURE
nepromokavá brašna na řidítka
uchycení pomocí stahovacích popruhů
oboustranné rolovací zavírání umožňuje měnit objem brašny
gumicuk pro upnutí dalšího nákladu
snadno omyvatelný materiál Tarpaulin
objem brašny: cca 8 l
délka: 65cm, průměr: 17cm
hmotnost: 333 g
799 Kč

Art. 896044 (379/459)
brašna pod sedlo FORCE ADVENTURE
podsedlová nepromokavá brašna
uchycení brašny na popruzích s přezkami a
na suchém zipu
snadno omyvatelný materiál Tarpaulin
připevnění pomocí nastavitelných popruhů
úchyt na zadní blikačku
délka: 39cm, šířka: 22cm, výška: 17cm
objem: 5 l, hmotnost: 285 g
799 Kč

Art. 896042 (249/301)
brašna rámová FORCE ADVENTURE
nepromokavá rámová brašna
uchycení pomocí popruhů se suchým zipem
snadno omyvatelný materiál Tarpaulin
objem brašny: cca 2,5 l
délka: 43cm, šířka: 6,5cm, výška:13,5cm
hmotnost: 210 g
499 Kč

Copyright© 2019 / Tento katalog je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. a vztahují se na něj autorská práva!

79

Rámové brašny strong

Brašny na rám
Art. 896015 (146/177) černá
Art. 896016 (146/177) černo-šedá
brašna rámová FORCE CLASSIC STRONG
vyztužená rámová brašna
uchycení brašny suchým zipem
vnitřní karabina na klíče, 3M reflexní prvky
rozměr: 24 cm horní délka x 25 cm spodní délka
21 cm výška x 5 cm šířka
objem: cca 1,3 l, hmotnost: 95 g
299 Kč

Art. 896038 (146/177) černá
Art. 896039 (146/177) černo-šedá
brašna rámová FORCE LONG STRONG
vyztužená rámová brašna
uchycení brašny suchým zipem
vnitřní karabina na klíče, 3M reflexní prvky
rozměr: 30 cm horní délka x 28 cm spodní délka
17 cm výška x 5 cm šířka
objem: cca 1,3 l, hmotnost: 100 g
299 Kč

Rámové brašny eco

Art. 896160 (259/313)
brašna na rám FORCE DUPLEX
uchycení na suchý zip na horní trubku a představec
2 kapsy, 2 vnitřní kapsy a horní průhledná
kapsa na mobil, reflexní prvky
pláštěnka pro brašnu v balení
délka: 16cm, šířka: 4cm, výška: 9cm (2x)
hmotnost: 120 g
499 Kč

Art. 89632 (166/201) černo-šedá
Art. 89633 (99/120) bílo-šedá VÝPRODEJ
brašna na rám FORCE FRAME
rámová dvojbrašna
uchycení na suchý zip na horní trubku a představec
2 kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy a 2 vnější kapsy se síťkou
reflexní prvky
délka: 13cm, šířka: 3(2x), výška: 10cm, objem: 2 x 0,5 l
hmotnost: 110 g
349 Kč černo-šedá
199 Kč bílo-šedá

Art. 89631 (124/150) VÝPRODEJ
brašna na rám FORCE HANDY
uchycení na suchý zip na horní trubku a představec
vnitřní karabina na klíče, kapsa na mobil, mapovník
velká kapsa na suchý zip + 1 kapsa na zip
ramenní popruh, reflexní prvky
délka: 19cm, šířka: 6cm, výška: 15cm, objem: 1,9l
hmotnost: 183 g
249 Kč

Art. 896345 (109/132)
brašna na rám FORCE COVER
reflexní prvky
uchycení na suchý zip na horní trubku a představec
1 kapsa na suchý zip, vnitřní kapsa - síťka,
délka: 15cm, šířka: 3cm, výška: 7cm, objem: 0,5 l
hmotnost: 110 g
229 Kč

Brašny na řídítka

Art. 896035 (129/156) černo-šedá
Art. 896036 (129/156) černá
brašna rámová FORCE LARGE ECO
2 velké oddělené kapsy na zip
uchycení brašny suchým zipem
vnitřní karabina na klíče, reflexní prvky
rozměr: 35 cm horní délka x 40 cm spodní délka
29 cm výška x 5 cm šířka
objem: cca 2,5 l, hmotnost: 210 g
269 Kč

Art. 896045 (109/132) černo-šedá
Art. 896046 (109/132) černá
brašna rámová FORCE LONG ECO
uchycení brašny suchým zipem
vnitřní karabina na klíče, reflexní prvky
rozměr: 30 cm horní délka x 28 cm spodní délka
17 cm výška x 5 cm šířka
objem: cca 1,3 l, hmotnost: 95 g
229 Kč

Art. 896025 (109/132) černo-šedá
Art. 896026 (109/132) černá
Art. 896027 (109/132) bílá VÝPRODEJ
brašna rámová FORCE CLASSIC ECO
uchycení brašny suchým zipem
vnitřní karabina na klíče, reflexní prvky
rozměr: 24 cm horní délka x 25 cm spodní délka
21 cm výška x 5 cm šířka
objem: cca 1,3 l, hmotnost: 85 g
229 Kč

Art. 896163 (599/725)
brašna na řídítka FORCE TRIP
nepromokavá brašna na řidítka
uchycení pomocí držáku na průměr řídítek 25,4 - 31,8 mm
materiál brašny tarpaulin s reflexními prvky
odnímatelný mapovník na suchý zip a
popruh přes rameno v balení
objem brašny: cca 6,5 l
délka: 27cm, šířka: 14cm, výška: 20cm
hmotnost: 470 g
1 199 Kč

Art. 896359 (484/586)
brašna na řídítka FORCE NEKY KLICK
vyztužená brašna na řídítka s mapovníkem
držák typ KLICK na průměr řídítek 25,4 - 31,8 mm
objem brašny: cca 8,4 l
materiál brašny polyester s reflexními prvky
délka: 26cm, šířka: 18cm, výška: 19cm
hmotnost: 800 g
maximální nosnost: 4 kg
náhradní samostatný držák pro brašnu lze zakoupit
pod artem 896362
999 Kč

Art. 896365 (216/261)
brašna na řídítka FORCE CUBE
uchycení pomocí suchého zipu na průměr
řídítek 25,4 - 31,8 mm
objem brašny: cca 4,5 l
materiál brašny polyester s reflexními prvky
délka: 20cm, šířka: 16cm, výška: 17cm
hmotnost: 420 g
449 Kč

Art. 896362 (159/192)
držák náhradní KLICK pro přední brašnu
299 Kč

rozměry jsou pouze orientační
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Art. 895995 (192/232)
brašna na řídítka FORCE GET
uchycení brašny suchým zipem na řídítka
popruh přes rameno
4 kapsy na zip + vnitřní kapsa se síťkou
vnitřní karabina na klíče
délka: 20cm, šířka: 9cm, výška: 10cm, objem: 1,9 l
hmotnost: 82 g
399 Kč

Art. 896167 (189/229)
brašna na řídítka FORCE SMART XL
voděodolná brašna na telefon
uchycení na suchý zip, průhledná,
dotyková folievnitřní přihrádky na
doklady a osobní věci
reflexní prvky, délka: 19cm,
šířka: 10cm, výška: 7,5cm
hmotnost: 189 g
399 Kč

Art. 895993 (89/108) černá
Art. 895991 (92/111) černo-šedá
brašna na řídítka FORCE ROLLER
uchycení brašny suchým zipem, vnitřní kapsa
vnitřní karabina na klíče, reflexní prvky
délka: 20cm, šířka: 9cm, výška: 10cm, objem: 1,9 l
hmotnost: 71 g
199 Kč

Art. 896170 (179/217)
brašna na řídítka FORCE WEE
uchycení na suchý zip,
průhledná přihrádka pro mobil,
reflexní prvky, délka: 17cm,
šířka: 8cm, výška: 6cm
objem: 0,8 l, hmotnost: 130 g
369 Kč

Art. 896169 (172/208)
obal na mobil FORCE DIVE vodotěsný
uchycení na stahovací objímku,
průhledná, dotyková folie
odnímatelné pouzdro (suchý zip),
šňůrka na krk
reflexní prvky, délka: 17cm,
šířka: 8cm, výška: 1cm
hmotnost: 99 g
349 Kč

Art. 895982 (69/83) šedá
Art. 895983 (69/83) červená VÝPRODEJ
Art. 895984 (69/83) černá
brašna na řídítka dětská FORCE
uchycení brašny suchým zipem
vnitřní karabina na klíče, reflexní prvky
délka: 13cm, šířka: 5cm, výška: 12cm,
objem: 0,8 l
hmotnost: 56 g
149 Kč

Art. 896168 (154/186)
brašna na řídítka FORCE TOUCH phone
voděodolná brašna na telefon
uchycení na stahovací objímku,
průhledná, dotyková folie
vnitřní přihrádky na doklady a osobní věci
reflexní prvky, délka: 17cm,
šířka: 9cm, výška: 3cm
hmotnost: 166 g
299 Kč

Art. 896339 (179/217) XL 5,5“
Art. 89634 (146/177)
brašna na rám FORCE PHONE XL 5,5“
horní rámová brašna
uchycení na suchý zip na horní trubku a představec
průhledná přihrádka pro mobil, reflexní prvky
připraven výstup pro sluchátka - nutno proděravět
Art. 896339: délka: 20cm , šířka: 11cm, výška: 6,5cm
objem: 1,4 l, hmotnost: 140 g
Art. 89634: délka: 16cm, šířka: 7cm, výška: 6cm
objem: 0,7 l, hmotnost: 130 g
369 Kč XL 5,5“
299 Kč

NOVINKA
Art. 45230 (86/104)
držák telefonu FORCE pro displej 4-6“
univerzální držák mobilního telefonu na řidítka
pro telefony s úhlopříčkou displeje 4“ - 6“
pevný úchyt, protiskluzný design,
jednoduchá a rychlá instalace
nastavitelný úchyt pro všechny průměry řidítek
lze uchytit na představec při
horizontálním nastavení displeje, odolný silikon,
nepoškozuje povrch telefonu ani řidítek
velikost: 13 x 6,5 x 4,5cm, hmotnost: 55g
materiál: ekologický silikon, omyvatelný
179 Kč

NOVINKA
Art. 46455 (22 /27)
obal-pouzdro na mobil FORCE SKIN
vodotěsné pouzdro na telefon
VODOTĚSNÝ rychlozip
šířka: 10cm, výška: 19cm
hmotnost: 10 g
materiál: PVC
49 Kč

Brašny na zadní nosič

NOVINKA
Art. 896342 (649/785)
brašna zadní voděodolná FORCE ADVENTURE
vyztužená trojbrašna na zadní nosič FORCE ADVENTURE
voděodolný materiál TARPAULINE
uchycení přes popruhy na zadní nosič
2 velké a 2 malé kapsy po stranách na zip
2 kapsy na zip v horní části
2 kapsy na bocích - 1 otevřená na láhev a 1 na zip
horní gumicuk, spodní část brašny je zpevněná
poutko na blikačku, reflexní prvky
výška: 43 cm, délka: 40 cm, šířka: 43 cm
objem jedné brašny: cca 16 l, celkový objem: cca 32 l
hmotnost: 1530 g, maximální nosnost: 15 kg
1 199 Kč

Art. 896374 (484/586)
brašna na zadní nosič FORCE LARGE
vyztužená brašna FORCE na zadní nosič/ nosič na sedlovku
2 x vnitřní kapsa - síťka, 3 x kapsa na zip, reflexní prvky
popruh přes rameno, vnitřní karabina na klíče, horní gumicuk
možnost zvýšení horní části a rozložení bočních kapes
výška: 30 cm, délka: 37 cm, šířka: 23 cm, objem: cca 20 l
hmotnost: 990 g, maximální nosnost: 9 kg
999 Kč

Art. 896341 (459/555)
brašna-trojbrašna zadní FORCE TARGET
vyztužená trojbrašna na zadní nosič
uchycení přes popruhy na zadní nosič
2 velké a 2 malé kapsy po stranách na zip
2 kapsy na zip v horní části
2 kapsy na bocích - 1 otevřená na láhev a 1 na zip
horní gumicuk, spodní část brašny je zpevněná
poutko na blikačku, reflexní prvky
výška: 43 cm, délka: 40 cm, šířka: 43 cm
objem jedné brašny: cca 16 l, celkový objem: cca 32 l
hmotnost: 1530 g, maximální nosnost: 15 kg

NOVINKA
Art. 896165 (539/652,2)
brašna pod sedlo FORCE CRUST s držákem
brašna včetně držáku na sedlovku
s rychloupínákem
vnitřní přihrádky na doklady a osobní věci
reflexní prvky, délka: 27 cm
šířka: 20 cm, výška: 17 cm
hmotnost s držákem: 800 g
hmotnost bez držáku: 390 g
999 Kč

949 Kč

rozměry jsou pouze orientační
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VÝPRODEJ
Art. 896701 (339/410) černo-šedý
batoh FORCE ARON 10 l
objem batohu: 10 l, BEZ rezervoáru
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
1 hlavní kapsa na zip, uvnitř batohu přihrádka
na mobil a karabina na klíče,
odnímatelný bederní pás, výškově nastavitelný
hrudní pás, reflexní prvky, vhodné i na běhání a běžky
materiál: polyester
hmotnost: 456 g

VÝPRODEJ
Art. 896695 (399/483)
batoh FORCE PILOT PRO 10 l
objem batohu: 10 l, BEZ rezervoáru
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
uvnitř batohu kapsa na zip a karabina na klíče
bederní pás s kapsou na zip a otvorem pro sluchátka
hrudní pás, boční síťovaná kapsa na hustilku
vyšší polstrování zas pro lepší odvětrávání
reflexní prvky, vhodné i na běhání a běžky
materiál: polyester
hmotnost: 456 g

699 Kč

Art. 896356 (386/467)
brašna-dvojbrašna zadní FORCE NOEM
vyztužená dvojbrašna na zadní nosič FORCE NOEM
uchycení přes popruhy na zadní nosič
2 velké kapsy na zip + 2 menší kapsy na zip
horní gumicuk, reflexní prvky
poutko na blikačku
výška: 32cm, délka horní strany: 37cm, šířka s kapsou: 16cm
objem jedné brašny: cca 18 l, celkový objem: cca 36 l
hmotnost: 1080 g, maximální nosnost: 15 kg
799 Kč

Art. 89635 (339/410)
brašna-dvojbrašna zadní FORCE DOUBLE
vyztužená dvojbrašna na zadní nosič FORCE DOUBLE
uchycení přes popruhy na zadní nosič
2 velké kapsy na zip + 2 menší kapsy na zip
reflexní prvky, poutko na blikačku
výška: 27cm, délka horní strany: 33cm, šířka s kapsou: 18cm
objem jedné brašny: cca 10 l, celkový objem: cca 20 l
hmotnost: 640 g, maximální nosnost: 15 kg
699 Kč

799 Kč

Art. 896371 (289/350)
brašna na zadní nosič FORCE SLIM
vyztužená brašna FORCE na zadní nosič/ nosič na sedlovku
2 x vnitřní kapsa - síťka, 3 x kapsa na zip, reflexní prvky
popruh přes rameno, vnitřní karabina na klíče, horní gumicuk
výška: 22 cm, délka: 32 cm, šířka: 20 cm, objem: cca 9 l
hmotnost: 700 g, maximální nosnost: 7 kg
599 Kč

Batohy
NOVINKA
Art. 896696 (399/483) fluo-šedý
Art. 896697 (399/483) šedo-černý
Art. 896698 (399/483) růžovo-šedý
batoh FORCE ARON ACE 10 l
objem batohu: 10 l, BEZ rezervoáru
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
1 hlavní kapsa na zip, boční síťovaná kapsa
na hustilku, uvnitř batohu přihrádka
na mobil a karabina na klíče, bederní pás s
kapsou na zip a otvorem pro sluchátka
výškově nastavitelný hrudní pás
více reflexních prvků oproti
standardnímu modelu, vyšší polstrování
zad pro lepší odvětrávání
vhodné i na běhání a běžky
materiál: polyester
hmotnost: 480 g
799 Kč
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VÝPRODEJ
Art. 896702 (399/483) černo-fluo
Art. 8967023 (399/483) černo-růžový
Art. 8967024 (399/483) černo-šedý
batoh FORCE ARON PRO 10 l
objem batohu: 10 l, BEZ rezervoáru
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
1 hlavní kapsa na zip, boční síťovaná kapsa
na hustilku, uvnitř batohu přihrádka na mobil
a karabina na klíče, bederní pás s kapsou na
zip a otvorem pro sluchátka
výškově nastavitelný hrudní pás
více reflexních prvků oproti
standardnímu modelu, vyšší polstrování
zad pro lepší odvětrávání
vhodné i na běhání a běžky
materiál: polyester
hmotnost: 480 g
799 Kč
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Art. 896690 (349/422) fluo
Art. 896691 (349/422) černo-červený
batoh FORCE PILOT 10 l
objem batohu: 10 l, BEZ rezervoáru
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
uvnitř batohu přihrádka na mobil a karabina na klíče
2 kapsy na zip (přední část + bok) + kapsa na rezervoár v zadní části
odnímatelný bederní pás, hrudní pás
reflexní prvky, vhodné i na běhání a běžky
materiál: polyester
hmotnost: 456 g
749 Kč

Art. 8967101 (299/362) modro-fluo NOVINKA
Art. 8967102 (299/362) černo-šedý PŘIPRAVUJEME
batoh FORCE BERRY ACE 12 l
objem batohu: 12 l, BEZ rezervoáru
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
2 hlavní kapsy na zip
uvnitř batohu přihrádka na mobil a karabina na klíče
bederní pás s kapsou na zip a otvorem pro sluchátka
výškově nastavitelný hrudní pás
více reflexních prvků oproti standardnímu modelu
vyšší polstrování zad pro lepší odvětrávání
vhodné i na běhání a běžky
materiál: polyester
hmotnost: 539 g
599 Kč

VÝPRODEJ
Art. 896706 (369/446) černo-šedý
Art. 8967061 (369/446) černo-fluo
batoh FORCE BERRY PRO 12 l
objem batohu: 12 l, BEZ rezervoáru
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
2 hlavní kapsy na zip
uvnitř batohu přihrádka na mobil a karabina na klíče
bederní pás s kapsou na zip a otvorem pro sluchátka
výškově nastavitelný hrudní pás
více reflexních prvků oproti standardnímu modelu
vyšší polstrování zad pro lepší odvětrávání
vhodné i na běhání a běžky
materiál: polyester
hmotnost: 539 g
749 Kč
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Batohy s rezervoárem

VÝPRODEJ
Art. 896704 (299/362) černo-šedý
batoh FORCE BERRY 12 l
objem batohu: 12 l, BEZ rezervoáru
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
2 hlavní kapsy na zip
uvnitř batohu přihrádka na mobil a karabina na klíče
odnímatelný bederní pás, výškově nastavitelný
hrudní pás
reflexní prvky, vhodné i na běhání a běžky
materiál: polyester
hmotnost: 487 g
599 Kč

Art. 8967070 (299/362) šedo-modrý
Art. 8967071 (299/362) černo-červený
batoh FORCE TWIN 14 l
objem batohu: 14 l, BEZ rezervoáru
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
uvnitř batohu přihrádka na mobil a karabina na klíče
2 kapsy na zip
odnímatelný bederní pás, výškově nastavitelný hrudní pás
reflexní prvky, vhodné i na běhání a běžky
materiál: polyester
hmotnost: 420 g
599 Kč

NOVINKA
Art. 8967077 (369/446) černý
Art. 8967078 (369/446) šedo-fluo
batoh FORCE JORDAN ACE 20 l
objem batohu: 20 l, BEZ rezervoáru
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l do hlavní kapsy
uvnitř batohu přihrádka na mobil a klíče
výškově nastavitelný hrudní pás
široký bederní pás s kapsou
reflexní prvky, vhodné i na běhání a běžky
materiál: polyester
hmotnost: 669 g

NOVINKA
Art. 8966991 (699/846) fluo-šedý
Art. 8966992 (699/846) šedo-černý
Art. 8966993 (699/846) růžovo-šedý
batoh FORCE ARON ACE PLUS
10L+2L rezervoár
objem batohu: 10 l, včetně rezervoáru 2 l
rezervoár - pro FORCE vyrobil HYDRAPAK
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l,
může být naplňen vodou o max. teplotě 60 ° C
materiál: polyester, hmotnost: 480 g

Art. 8967075 (349/422)
batoh FORCE TWIN PRO 14 l
objem batohu: 14 l, BEZ rezervoáru
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
uvnitř batohu kapsa na zip a karabina na klíče
2 kapsy na zip, boční síťovaná kapsa na hustilku
bederní pás s kapsou na zip a otvorem pro sluchátka
výškově nastavitelný hrudní pás
reflexní prvky, vhodné i na běhání a běžky
materiál: polyester
hmotnost: 420 g
699 Kč

Art. 896649 (74/90)
pláštěnka-potah FORCE na batoh
s reflexními pruhem
materiál: 100% polyester
rozměry: 48 x 35 cm
hmotnost: 50 g
149 Kč

749 Kč

PŘIPRAVUJEME
Art. 8967103 (649/785)
batoh FORCE BERRY ACE PLUS 12L+2L rezervoár
objem batohu: 12 l, včetně rezervoáru 2 l
rezervoár - pro FORCE vyrobil HYDRAPAK
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
může být naplňen vodou o max. teplotě 60 ° C
materiál: polyester, hmotnost: 539 g
1 299 Kč

1 399 Kč

Art. 896692 (659/797)
batoh FORCE PILOT PLUS 10L+2L rezervoár
objem batohu: 10 l, včetně rezervoáru 2 l
rezervoár - pro FORCE vyrobil HYDRAPAK
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
může být naplňen vodou o max. teplotě 60 ° C
materiál: polyester
hmotnost: 456 g
1 299 Kč

NOVINKA
8967076 (639/773)
batoh FORCE TWIN PRO PLUS 14 l+2L rezervoár
objem batohu: 14 l, včetně reuervoáru 2 l
rezervoár - pro FORCE vyrobil HYDRAPAK
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
může být naplňen vodou o max. teplotě 60 ° C
materiál: polyester, hmotnost: 420 g
1 249 Kč

VÝPRODEJ
Art. 8967067 (649/785) černo-fluo
batoh FORCE BERRY PRO PLUS 12L+2L rezervoár
objem batohu: 12 l, včetně rezervoáru 2 l
rezervoár - pro FORCE vyrobil HYDRAPAK
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
může být naplňen vodou o max. teplotě 60 ° C
materiál: polyester
hmotnost: 539 g
1 299 Kč

VÝPRODEJ
Art. 8967025 (649/785) černo-fluo
Art. 8967027 (649/785) černo-růžový
batoh FORCE ARON PRO PLUS
10L+2L rezervoár
objem batohu: 10 l, včetně rezervoáru 2 l
rezervoár - pro FORCE vyrobil HYDRAPAK
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
může být naplňen vodou o max. teplotě 60 ° C
materiál: polyester
hmotnost: 480 g
1 299 Kč

rozměry jsou pouze orientační
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Sportovní tašky a volný čas

Přeprava kol

Art. 895966 (4299/5202)
kufr FORCE pro přepravu kola
lehká brašna pro převoz
silničních i horských kol
max. velikost rámu 22“ a 29“ kola
(u MTB nutno vypustit kola)
s kufrem se manipuluje tahem po dvou zadních kolech
na všech 4 kolech se kufr pouze odstavuje
popruh s přezkou pro bezpečné uzavření
vnitřní ochranná pěna
materiál: EVA pěna
délka: 137cm, šířka: 19cm, výška: 99cm
váha: 9 kg
6 999 Kč

Art. 895962 (249/301)
brašna FORCE SINGLE BIG pro přepravu 1 kola 26-29“
OBAL/ brašna pro přenos 1ks předního/ zadního kola
pro 29“ MTB, 28“ trekking, 27,5“ MTB a 26“downhill kola
praktické uši pro přenos v ruce nebo přes rameno
zapínání zip s 2 jezdci, vyztužená středová část
vnitřní uzavíratelná kapsa pro rychloupínák na zip
průměr: cca 76 cm, šířka: cca 8 cm
hmotnost: cca 720 g
499 Kč

Art. 895975 (119/144)
brašna FORCE CRANK kryt klik+měniče+řetězu
obal/ chránič na kliky, měnič a řetěz během přepravy
chrání před znečištěním od řetězu a měniče
univerzální velikost - pro 26“ - 29“ kola
zapínání na zip s 2 jezdci
délka: 68cm, šířka: 3cm, výška: 31cm
hmotnost: 230 g
249 Kč

Art. 895963 (269/325)
brašna FORCE GUARD pro přepravu 1 kola 26-29“
OBAL/ brašna pro přenos 1ks předního/ zadního kola
pro 29“ MTB, 28“ trekking, 27,5“ MTB a 26“downhill kola
praktické ucho pro přenos v ruce nebo přes rameno
zapínání zip s 2 jezdci, vyztužená středová část
vnitřní uzavíratelná kapsa pro rychloupínák na zip
průměr: cca 76 cm, šířka: cca 8 cm
hmotnost: cca 720 g
559 Kč

rozměry jsou pouze orientační
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Art. 896715 (1099/1330)
kufr cestovní FORCE EXPRESS
cestovní kufr, kapsa na notebook
3 přihrádky na osobní věci
výsuvné držadlo, 2 kolečka
materiál: polyester / nylon
délka: 43cm, šířka: 22cm, výška: 35cm
1 999 Kč

Art. 896717 (379/459)
taška sportovní FORCE ACTIVE
sportovní taška, objem 32 l
popruh přes rameno, boční kapsy
materiál: ripstop / polyester
délka: 51cm, šířka: 24cm, výška: 28cm
699 Kč

Art. 896716 (439/531)
taška přes rameno FORCE BUSINESS
cestovní taška, suchý zip
3 přihrádky, 2 vnitřní kapsy
popruh přes rameno s kovovou karabinou
materiál: polyester / nylon
délka: 38cm, šířka: 7cm, výška: 39cm
899 Kč

NOVINKA
Art. 89671801 (649/785,3)
batoh volnočasový FORCE VOYAGER
objem batohu: 16l
uvnitř batohu přihrádka na osobní věci a karabina na klíče
materiál: polyester / nylon
délka: 26,5cm, šířka: 14cm, výška: 45cm
hmotnost: 625 g
1 199 Kč

Art. 896712 (279/338) (80 l, 70 x 30 x 40 cm)/ 906 g / maximální nosnost 8 kg
Art. 896713 (229/277) (35 l, 25 x 50 x 28 cm)/ 400 g)
taška sportovní FORCE
samostatná kapsa na obuv z boku tašky
včetně pásu přes rameno
materiál: polyester
599 Kč 80 l
499 Kč 35 l

Art. 896730 (599/725)
peněženka kožená FORCE
peněženka FORCE z pravé kůže
limitovaná edice
2x přihrádka na bankovky, 4x přihrádka na karty
kapsa na mince (zapínání na cvoček)
velikost: 12 x 9,5 x 1,5 cm, hmotnost: 74 g
999 Kč

NOVINKA
Art. 896718 (349/422)
taška dokladová přes rameno FORCE POCKET
dokladová taška
popruh přes rameno s kovovou karabinou
materiál: polyester / nylon
délka: 18cm, šířka: 4cm, výška: 25cm
799 Kč

NOVINKA
Art. 896557 (95/115)
taška-pytel FORCE na přilbu / tretry
vhodná na přilbu, tretry atd.
šířka: 35 cm, výška: 45 cm
materiál: polyester
stahování v horní části šňůrkou
lze použít jako batoh k nošení na zádech
nosnost: 3 kg
199 Kč
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Sportovní sedla

Art. 20130 (1299/1572)
sedlo FORCE TEAM HOLE karbon
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
model HOLE - s dírou
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylonovo-karbonové vlákno
karbonové vzpěry s měřítkem
oválný profil vzpěr - 7 x 9,5 mm (šířka x výška)
materál: umělá kůže
rozměr: 272 x 135 mm
hmotnost: 165 g
2 399 Kč

Art. 201476 (242/293)
sedlo FORCE RIK HOLE+ sportovní
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
model HOLE - s dírou
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 280 x 140 mm
hmotnost: 325 g
499 Kč
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VÝPRODEJ
Art. 20133 (999/1209)
sedlo FORCE SPRINT karbon
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylonovo-karbonové vlákno
karbonové vzpěry s měřítkem
oválný profil vzpěr - 7 x 9,5 mm (šířka x výška)
materiál: umělá kůže
rozměr: 277 x 137 mm
hmotnost: 165 g
1 999 Kč

Art. 20134 (529/640)
sedlo FORCE SPEED
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylonovo-karbonové vlákno
Crn-Ti vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 280 x 140 mm
hmotnost: 220 g
999 Kč

Art. 20165 (292/353)
sedlo FORCE ALEX HOLE sportovní
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
model HOLE - s dírou
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 270 x 140 mm
hmotnost: 270 g
599 Kč

Art. 201445 (229/277) černé mat/lesk
Art. 201446 (229/277) bílé VÝPRODEJ
sedlo FORCE RIK+ sportovní
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 280 x 140 mm
hmotnost: 332 g
469 Kč

Art. 201485 (229/277)
sedlo FORCE ROS+ sportovní
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 280 x 135 mm
hmotnost: 300 g
469 Kč

Art. 20162 (229/277)
sedlo FORCE NICO sportovní
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 275 x 130 mm
hmotnost: 295 g
499 Kč
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Dámská sportovní sedla

Art. 20003 (219/265)
sedlo FORCE PRESS
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 278 x 134 mm
hmotnost: 285 g
459 Kč

Art. 201436 (244/295) černé mat/lesk
Art. 201437 (244/295) bílo-černé
sedlo FORCE ROY HOLE+ sportovní
HOLE - sedlo s dírou
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: vinyl
rozměr: 272 x 140 mm
hmotnost: 292 g
499 Kč

Art. 20105 (269/325)
sedlo FORCE COMFORT GEL TECH
GELOVÉ sedlo,
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: vinyl
rozměr: 270 x 160 mm
hmotnost: 425 g
559 Kč
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Art. 201415 (196/237)
sedlo FORCE ROY+ sportovní
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: vinyl
rozměr: 272 x 140 mm
hmotnost: 299 g
399 Kč

Art. 20155 (199/241)
sedlo FORCE LEE SPORT sportovní pánské
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
dvousložková platforma D2!
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 265 x 140 mm
hmotnost: 310 g
399 Kč

Art. 20101 (269/325)
sedlo FORCE RIDER GEL TECH
GELOVÉ sedlo,
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: vinyl
rozměr: 270 x 150 mm
hmotnost: 370 g
559 Kč

Art. 20004 (126/152)
sedlo FORCE SURE
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 275 x 135 mm
hmotnost: 260 g
269 Kč
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Art. 20108 (269/325) černé
Art. 20109 (269/325) bílé
sedlo FORCE LADY dámské GEL TECH
GELOVÉ sedlo,
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: vinyl
rozměr: 250 x 180 mm
hmotnost: 395 g
559 Kč

Art. 20110 (269/325)
sedlo FORCE TRIGO dámské GEL TECH
GELOVÉ sedlo,
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: vinyl
rozměr: 268 x 142 mm
hmotnost: 327 g
559 Kč

Art. 20111 (189/229)
sedlo FORCE CANTO UNI sportovní
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 265 x 153 mm
hmotnost: 298 g
399 Kč

Art. 20158 (219/265)
sedlo FORCE LEE COMFORT sportovní dámské
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
dvousložková platforma D2!
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 260 x 170 mm
hmotnost: 310 g
449 Kč

Art. 20115 (189/229)
sedlo FORCE DRIG UNI sportovní
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 269 x 144 mm
hmotnost: 280 g
399 Kč

Art. 20118 (149/180)
sedlo FORCE LILA LADY sportovní
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry
materiál: umělá kůže
rozměr: 255 x 153 mm
hmotnost: 313 g
299 Kč
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MTB – trekking – turistická sedla - downhill

Art. 20172 (219/265)
sedlo FORCE ZAK turistické pánské
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 276 x 155 mm
hmotnost: 352 g
449 Kč

Art. 20173 (219/265) černé mat/lesk
sedlo FORCE ZARA turistické dámské
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 260 x 155 mm
hmotnost: 338 g
449 Kč

Art. 20177 (239/289)
sedlo FORCE LUNA turistické dámské,
s elastomerem
sedlo s elastomerem pro odpružení, s dírou
tištěné logo FORCE
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: PU - polyuretan
rozměr: 250 x 175 mm
hmotnost: 596 g
499 Kč

Art. 20178 (189/229)
sedlo FORCE VERA turistické dámské,
s elastomerem
sedlo s elastomerem pro odpružení
tištěné logo FORCE
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: PU - polyuretan
rozměr: 240 x 210 mm
hmotnost: 566 g
399 Kč

Art. 20176 (186/225)
sedlo FORCE COMFORT GEL LADY turistické
dámské GELOVÉ sedlo, tištěné logo FORCE
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: PU - polyuretan
rozměr: 245 x 180 mm
hmotnost: 422 g
399 Kč

Art. 20008 (166/201)
sedlo FORCE K2 GEL
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 285 x 160 mm
hmotnost: 400 g
349 Kč

Art. 20005 (149/180)
sedlo FORCE TOUR
EXTRA měkké a pohodlné turistické sedlo
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 275 x 160 mm
hmotnost: 350 g
299 Kč

Art. 200179 (296/358)
sedlo FORCE NOVA dámské s pružinou
EXTRA široké a pohodlné sedlo
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 280 x 250 mm
hmotnost: 1015 g
599 Kč

Art. 20049 (159/192)
sedlo FORCE GRACE LADY s pružinou
včetně podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 265 x 215 mm
hmotnost: 730 g
329 Kč

Art. 20050 (149/180)
sedlo FORCE SOFT dámské s pružinou
včetně podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s pružinami bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 275 x 180 mm
hmotnost: 675 g
299 Kč

Art. 20001 (119/144)
sedlo FORCE K2
včetně podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 285 mm x 160 mm
hmotnost: 485 g
269 Kč

Art. 20048 (126/152)
sedlo FORCE COMFORT THUNDER dámské
včetně podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 290 x 165 mm
hmotnost: 520 g
269 Kč

Art. 20010 (116/140)
sedlo FORCE LADY dámské s pružinou
včetně podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 270 x 210 mm
hmotnost: 720 g
249 Kč

Art. 20168 (219/265)
sedlo FORCE GLEN downhill
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 260 x 135 mm
hmotnost: 294 g
449 Kč

Minx

Art. 20180 (249/301) NOVINKA
sedlo FORCE MINX UNI turistické
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 280 x 170 mm
hmotnost: 400 g
499 Kč
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Art. 20181 (249/301) NOVINKA
sedlo FORCE LINGA turistické dámské
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 266 x 192 mm
hmotnost: 420 g
499 Kč

Art. 20182 (229/277) NOVINKA
sedlo FORCE BRETON turistické pánské
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 265 x 160 mm
hmotnost: 350 g
449 Kč

Art. 20175 (186/225)
sedlo FORCE COMFORT GEL turistické pánské
pánské GELOVÉ sedlo, tištěné logo FORCE
bez podsedlového zámku, skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: PU - polyuretan
rozměr: 275 x 174 mm
hmotnost: 460 g
399 Kč
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Retro edice

VÝPRODEJ
Art. 20195 (399/483) černé
Art. 20196 (459/555) zelené
Art. 20197 (459/555) červené
sedlo FORCE STRADA
sportovní retro, nubuk
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: broušená kůžeNUBUK
rozměr: 285 x 160 mm
hmotnost: 310 g
899 Kč

Potahy sedel

Art. 20190 (209/253) černé
Art. 20191 (209/253) zelené
Art. 20192 (209/253) červené
sedlo FORCE FIXIE
sportovní retro
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 285 x 160 mm
hmotnost: 310 g
399 Kč

Art. 20198 (899/1088)
sedlo FORCE OXFORD
turistické retro
bez podsedlového zámku
ocelové vzpěry s pružinami
bez měřítka, materiál: kůže
rozměr: 265 x 210 mm
hmotnost: 1000 g
1 799 Kč

Art. 20199 (949/1148)
sedlo FORCE CAMBRIDGE
sportovní retro
bez podsedlového zámku
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: kůže
uchycení ke vzpěrám nýty
rozměr: 290 x 155 mm
hmotnost: 1000 g
1 899 Kč

Art. 22110 (99,9/121)
potah sedla FORCE GEL 280 x 200 mm bez prolisu
gelový potah sedla černý
celistvý, bez prolisu
stahování kolem sedla šňůrkou s brzdou
velikost: délka 280 mm x šířka 200 mm
199 Kč

Art. 22114 (99,9/121)
potah sedla FORCE GEL 290 x 215 mm s prolisem
gelový potah sedla černý
uprostřed s anatomickým prolisem
stahování kolem sedla šňůrkou s brzdou
velikost: délka 290 mm x šířka 215 mm
199 Kč

Art. 22100 (14/17)
potah sedla FORCE UNI lycrový
elastický univerzální potah sedla černý
velikost: délka 320 mm x šířka 190 mm
materiál: lycra, s všivkou FORCE
prodej a balení po 5 ks, uvedená cena je za 1 ks
29 Kč

Art. 201995 (1699/2056)
sada FORCE BRISTOL retro(sedlo, 2x brašna, gripy)
luxusní retro sada FORCE BRISTOL hnědá, obsah sady: sedlo s pružinami
dvojbrašna na nosič(obsah 2x 4,5l) - zapínání na suchý zip
brašna malá- na řidítka nebo podsedlová
2páry madel: délka 120mm, 90 mm (gripshift), materiál: syntetická kůže
celková hmotnost: 2200 g, hmotnost sedla: 530 g
hmotnost dvojbrašny: 1500 g, hmotnost malé brašny: 70 g
hmotnost 1 páru madel: 40 g (90mm), 50g (120mm)
2 999 Kč

Dětská sedla

Art. 20064 (99/120)
sedlo FORCE KIDS 12-16“ dětské
dětské sedlo vhodné pro 12“ - 16“ kola
včetně podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
plastové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 200 x 160 mm
hmotnost: 320 g
199 Kč
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Art. 20066 (106/128) černo-modré
Art. 20067 (106/128) černo-červené
Art. 20068 (106/128) černo-šedé
Art. 20069 (106/128) bílo-růžové
sedlo FORCE KIDS 16-20“ dětské
dětské sedlo vhodné pro 16“ - 20“ kola
včetně podsedlového zámku, skelet sedla: nylon
plastové vzpěry bez měřítka, materiál: umělá kůže
rozměr: 230 x 160 mm, hmotnost: 330 g
219 Kč

Art. 20071 (134/162) černo-bílé
Art. 20072 (134/162) černo-modré
sedlo FORCE HERO 20-24“ dětské
dětské sedlo vhodné pro 20“ - 24“ kola
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon, ocelové vzpěry
materiál: PU - polyuretan
rozměr: 240 x 130 mm
hmotnost: 300 g
279 Kč

Art. 20065 (109/132)
sedlo FORCE JUNIOR 24“ dětské
dětské sedlo vhodné pro 24“ kola
včetně podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: PU - polyuretan
rozměr: 225 x 140 mm
hmotnost: 418 g
229 Kč

Art. 20063 (59/71)
sedlo FORCE STANDARD 16-24“ dětské
dětské sedlo vhodné pro 16“ - 24“ kola
včetně podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
integrované plastové vzpěry
materiál: PU - polyuretan
rozměr: 245 x 145 mm
hmotnost: 320 g
129 Kč
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Sedlovky

Sedlovkové objímky

Art. 21066 (1599/1935) ø 30,9 mm / délka: 405 mm (720 g)
Art. 21068 (1599/1935) ø 30,9 mm / délka: 440 mm (740 g)
Art. 21072 (1599/1935) ø 31,6 mm / délka: 405 mm (730 g)
Art. 21074 (1599/1935) ø 31,6 mm / délka: 440 mm (750 g)
sedlovka FORCE DROPPER teleskopická
zamykání na řídítkách, vedení vnější
zdvih 100 mm pro délku 405 mm
zdvih 125 mm pro délku 440 mm
offset: 3 mm (vyosení zámku)
materiál: Al
černá matná
2 999 Kč

Art.21551 (199/241)
sedlovka FORCE BASIC P8.2
průměr: 27,2 mm, délka: 350 mm
offset: 10 mm (vyosení zámku)
zdvih: 40 mm, nosnost do 100 kg
nalisovaný hliníkový zámek, gumová krytka pružení
stavitelná zespodu, s objímkou na inbus
materiál: Al hliník, hmotnost: 466 g
černá matná
399 Kč
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Art. 21038 (519/628) ø 27,2 mm/350 mm (239 g)
Art. 21040 (519/628) ø 31,6 mm/400 mm (277 g)
sedlovka FORCE BASIC P6.6 karbon
offset: 0 mm (vyosení zámku)
materiál: UD karbon + Al hliníkový zámek
999 Kč

Art. 21042 (519/628) ø 27,2 mm/350 mm (262 g)
Art. 21044 (519/628) ø 31,6 mm/400 mm (308 g)
sedlovka FORCE BASIC P6.4 karbon
offset: 22 mm (vyosení zámku)
materiál: UD karbon + Al hliníkový zámek
999 Kč

Art. 21035 (299/362) ø 27,2 mm (308 g)
Art. 21036 (299/362) ø 31,6 mm (327 g)
sedlovka FORCE TEAM
délka: 400 mm
offset: 20 mm (vyosení zámku)
materiál: Al 6061 T6 hliník
černá matná
599 Kč

Art. 20970 (196/237) ø 27,2 mm (319 g)
Art. 20975 (196/237) ø 30,9 mm (320 g)
Art. 20980 (196/237) ø 31,6 mm (368 g)
sedlovka FORCE BASIC P4.6
délka: 400 mm
offset: 0 mm (vyosení zámku)
nalisovaný hliníkový zámek
materiál: Al hliník
černá matná
399 Kč

Art. 20945 (146/177) ø 25,4 mm (337 g)
Art. 20950 (146/177) ø 27,2 mm (343 g)
Art. 20955 (146/177) ø 30,9 mm (347 g)
Art. 20960 (146/177) ø 31,6 mm (392 g)
sedlovka FORCE BASIC P4.2
délka: 400 mm
offset: 18 mm (vyosení zámku)
nalisovaný hliníkový zámek
materiál: Al hliník
černá matná
299 Kč

Art. 21022 (146/177) ø 25 mm (327 g)
Art. 21024 (146/177) ø 25,8 mm (327 g)
Art. 21026 (146/177) ø 30,6 mm (340 g)
sedlovka FORCE BASIC P4.1
délka: 400 mm
offset: 10 mm (vyosení zámku)
nalisovaný hliníkový zámek
materiál: Al hliník
černá matná
299 Kč
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Art. 22031 (209/253) ø 31,8 mm - černá lesklá
Art. 22032 (209/253) ø 31,8 mm - červená lesklá
Art. 22033 (209/253) ø 31,8 mm - bílá lesklá VÝPRODEJ
Art. 22034 (209/253) ø 31,8 mm - zelená lesklá VÝPRODEJ
Art. 22035 (209/253) ø 34,9 mm - černá lesklá
Art. 22036 (209/253) ø 34,9 mm - červená lesklá
objímka sedlovky FORCE s RÚ
materiál: Al hliník, černý lesklý
hmotnost: 39 g (ø 31,8 mm), 42 g (ø 34,9 mm)
399 Kč

Art. 22018 (60/73) ø 31,8 mm
Art. 22019 (60/73) ø 34,9 mm
Art. 220185 (49/59) ø 31,8 mm - OEM
Art. 220195 (52/63) ø 34,9 mm- OEM
objímka sedlovky FORCE C4.4 s RÚ
materiál: Al hliník, černá matná
hmotnost: 41 g (ø 31,8 mm), 43 g (ø 34,9 mm)
129 Kč

Art. 22003 (39/47)
rychloupínák podsedlový FORCE
průměr táhla: 6 mm
užitková délka: 30-40 mm
materiál: Al hliník, černý matný
hmotnost: 36 g
79 Kč

Art. 22020 (28/34)
rychloupínák podsedlový CHROM
průměr táhla: 6 mm, celková délka: 50 mm
užitková délka táhla: 30 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 105 g
59 Kč

Art. 22008 (169/204)
objímka sedlovky FORCE
pro karbonové rámy
pro průměr sedlovky: 31,6-31,8 mm
pro průměr rámu: 34,9 mm
utahovací moment sedlovky: 2 Nm/ rámu: 5 Nm
materiál: hliník, černý lesklý
hmotnost: 37 g
359 Kč

Art. 22021 (73/88) ø 31,8 mm - černá lesklá
Art. 22022 (73/88) ø 31,8 mm - červená lesklá
Art. 22023 (79/89) ø 31,8 mm - bílá lesklá
Art. 22024 (73/88) ø 31,8 mm - zelená lesklá
Art. 220245 (73/88) ø 31,8 mm - modrá lesklá
objímka sedlovky FORCE
materiál: Al hliník
hmotnost: 17 g
149 Kč
159 Kč bílá

Art. 22025 (73/88) ø 34,9 mm - černá lesklá
Art. 22026 (73/88) ø 34,9 mm - červená lesklá
Art. 22027 (79/89) ø 34,9 mm - bílá lesklá
Art. 22028 (73/88) ø 34,9 mm - zelená lesklá
Art. 22029 (73/88) ø 34,9 mm - modrá lesklá
objímka sedlovky FORCE
materiál: Al hliník
hmotnost: 18 g
149 Kč
159 Kč bílá

Art. 22009 (49/59) ø 31,8 mm - černá matná
Art. 22010 (49/59) ø 34,9 mm - černá matná
Art. 220090 (39,5/48) ø 31,8 mm - černá matná - OEM
Art. 220100 (39,5/48) ø 34,9 mm - černá matná - OEM
Art. 2201050 (74/90) ø 34,9 mm - bílá lesklá - OEM VÝPRODEJ
objímka sedlovky FORCE na inbus
vhodná i pro karbonové sedlovky
utahovací moment: 5 Nm
materiál: Al hliník
hmotnost: 19 g (ø 21,8 mm), 30 g (ø 34,9 mm)
99 Kč
169 Kč bílá

Art. 22040 (13/16)
podsedlový šroub inbusový M6x22mm Cr-Mo
závit M6 x 22 mm
materiál: Cr-Mo chromolybden
hmotnost 1 ks: 15 g
29 Kč

Art. 22050 (3,5 /16)
podsedlový šroub+matice M8x35mm
délka: 35 mm
materiál: Fe železo
hmotnost 1 ks: 20 g
9 Kč

Art. 22070 (19/23)
podsedlový zámek pozinkovaný
materiál: Fe železo pozink
hmotnost: 115 g
39 Kč
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Náboje - silniční

NOVATEC

Novinka
Art. 804442 (799/967)
náboj přední FORCE TEAM ROAD DISC SP
pro dráty s rovnou hlavou
pro CENTER LOCK brzdové kotouče
24 děr, 2 japonská průmyslová ložiska
osa: 12 x 100 mm
materiál: Al hliník
hmotnost: 90 g

Art. 804495 (799/967)
náboj přední FORCE TEAM ROAD SP
pro dráty s rovnou hlavou
20 děr, 2 japonská průmyslová ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm
bez rychloupínáku ( doporučujeme Art. 81150 )
materiál: Al hliník
hmotnost: 74 g

1 499 Kč

1 499 Kč

Novinka
Art. 804444 (1299/1572)
náboj zadní FORCE TEAM ROAD DISC SP
pro dráty s rovnou hlavou
pro CENTER LOCK brzdové kotouče
24 děr, 4 japonská průmyslová ložiska
kompatibilní pro SHIMANO kazety 8 - 11 pastorků
možnost vyměnit za Campagnolo ořech (art: 80510)
osa: 12 x 142 mm
materiál: Al hliník včetně ořechu
hmotnost: 232 g

Art. 804497 (1299/1572)
náboj zadní FORCE TEAM ROAD SP
pro dráty s rovnou hlavou
24 děr, 4 japonská průmyslová ložiska
kompatibilní pro SHIMANO kazety 8 - 11 pastorků
možnost vyměnit za Campagnolo ořech (art: 80510)
osa: 10 x 140 x 130 mm
bez rychloupínáku ( doporučujeme Art. 81151 )
materiál: Al hliník včetně ořechu
hmotnost: 218 g

2 299 Kč

2 299 Kč

Art. 804491 (549/665)
náboj přední FORCE TEAM ROAD
20 děr, 2 japonská průmyslová ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm
bez rychloupínáku ( doporučujeme Art. 81150 )
materiál: Al hliník
hmotnost: 60 g

Art. 80445 (309/374)
náboj přední FORCE BASIC ROAD
32 děr, 2 průmyslová ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 175 g

999 Kč

599 Kč

Art. 804493 (1099/1330)
náboj zadní FORCE TEAM ROAD
24 děr, 4 japonská průmyslová ložiska
kompatibilní pro SHIMANO kazety 8 - 11 pastorků
možnost vyměnit za Campagnolo ořech (Art.: 80510)
osa: 10 x 140 x 130 mm
bez rychloupínáku ( doporučujeme Art. 81151 )
materiál: Al hliník včetně ořechu
hmotnost: 230 g

Art. 80446 (699/846)
náboj zadní FORCE BASIC ROAD
32 děr, 4 průmyslová ložiska
kompatibilní pro SHIMANO kazety 8 - 11 pastorků
osa: 10 x 140 x 130 mm
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 339 g
1 299 Kč

1 999 Kč

Náboje - MTB

Výprodej
Art. 804645 (499/604)
náboj přední FORCE TEAM
pro 6 děrové brzdové kotouče
32 děr, 2 japonská průmyslová ložiska
pro 15 mm osu, materiál: Al hliník
hmotnost: 173 g
899 Kč

Výprodej
Art. 80465 (1099/1330)
náboj zadní FORCE TEAM
pro 6 děrové brzdové kotouče
32 děr, 4 japonská průmyslová ložiska
kompatibilní pro SHIMANO MTB kazety 8 - 11 pastorků
osa: 10 x 140 x 135 mm
včetně rychloupínáku, materiál: Al hliník, včetně ořechu
hmotnost: 360 g
1 999 Kč
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Art. 80454 (219/265) 32 děr - bílý
Art. 80458 (439/532) 36 děr - černý
náboj přední FORCE BASIC
pro 6 děrové brzdové kotouče
2 průmyslová ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm
včetně rychloupínáku, materiál: Al hliník
hmotnost: 270 g
399 Kč 32 děr - bílý
799 Kč 32 děr - černý

Art. 80459 (649/786)
náboj zadní FORCE BASIC
pro 6 děrové brzdové kotouče
36 děr, 2 průmyslová ložiska
kompatibilní pro SHIMANO MTB kazety 8 - 11 pastorků
osa: 10 x 140 x 135 mm, včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 552 g

NOVATEC

Art. 804654 (529/640)
náboj přední FORCE TEAM lite
pro 6 děrové brzdové kotouče
28 děr, 2 japonská průmyslová ložiska
pro 15 mm osu
možnost změny adaptéru:
Art. 805000 - adaptér pro RU
Art. 805002 - adaptér pro 12 mm osu
materiál: Al hliník
hmotnost: 153 g

Art. 804753 (459/556)
náboj přední FORCE TEAM 2x1
pro 6 děrové brzdové kotouče
32 děr, průmyslová ložiska
pro 15 mm osu
možnost změny adaptéru:
Art. 805000 - adaptér pro RU
Art. 805002 - adaptér pro 12 mm osu
materiál: Al hliník
hmotnost: 154 g

999 Kč

899 Kč

Art. 804658 (1069/1294)
náboj zadní FORCE TEAM lite
pro 6 děrové brzdové kotouče
28 děr, 4 japonská průmyslová ložiska
kompatibilní pro SHIMANO kazety 8 - 11 pastorků
osa: X12 - 142mm
možnost změny adaptéru:
Art. 805020 - adaptér 9mm pro klasický RU
materiál: Al hliník
hmotnost: 279 g

Art. 804763 (949/1149)
náboj zadní FORCE TEAM 2x1
pro 6 děrové brzdové kotouče
32 děr, 4 průmyslová ložiska
kompatibilní pro SHIMANO kazety 8 - 11 pastorků
osa: X12 - 142mm
možnost změny adaptéru:
Art. 805020 - adaptér 9mm pro klasický RU
materiál: Al hliník
hmotnost: 277 g

1 999 Kč

1 899 Kč

Art. 804751 (419/507)
náboj přední FORCE TEAM 2x1
pro 6 děrové brzdové kotouče
32 děr, průmyslová ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm
bez rychloupínáku ( doporučujeme Art. 81150 )
možnost změny adaptéru:
Art. 805002 - adaptér pro 12 mm osu
Art. 805003 - adaptér pro 15 mm osu
materiál: Al hliník
hmotnost: 166 g

Art. 805000 (129/157)
adaptér předního náboje FORCE TEAM
pro klasický RÚ
pro náboje: Art. 804751, 804753, 804654
materiál: Al hliník
hmotnost: 18 g
259 Kč

799 Kč

Art. 804761 (949/1149)
náboj zadní FORCE TEAM 2x1
pro 6 děrové brzdové kotouče
32 děr, 4 průmyslová ložiska
kompatibilní pro SHIMANO kazety 8 - 11 pastorků
osa: 10 x 140 x135 mm
bez rychloupínáku ( doporučujeme Art. 811512 )
možnost změny adaptéru:
Art. 805024 - adaptér pro X12
materiál: Al hliník
hmotnost: 282 g

Art. 805002 (129/157)
adaptér předního náboje FORCE TEAM
pro 12mm osu
pro náboje: Art. 804751, 804753, 804654
materiál: Al hliník
hmotnost: 10 g
259 Kč

1 899 Kč

Art. 805020 (249/302)
adaptér zadní náboje FORCE TEAM
pro klasický RÚ
pro náboje: Art. 804761, 804763, 804658
materiál: Al hliník
hmotnost: 40 g

Art. 805024 (249/302)
adaptér zadního náboje FORCE TEAM
pro X12 - 142mm osu
pro náboje: Art. 804761, 804763, 804658
materiál: Al hliník
hmotnost: 38 g

Art. 805003 (129/157)
adaptér předního náboje FORCE TEAM
pro 15mm osu
pro náboje: Art. 804751, 804753, 804654
materiál: Al hliník
hmotnost: 6 g

499 Kč

499 Kč

259 Kč

1 199 Kč
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NOVATEC

Art. 804505 (359/435)
náboj přední FORCE BASIC
pro 6 děrové brzdové kotouče
32 děr, 2 průmyslová ložiska
pro 15 mm osu
materiál: Al hliník
hmotnost: 196 g
749 Kč

Art. 80451 (499/604)
náboj zadní FORCE BASIC
pro 6 děrové brzdové kotouče
32 děr, 2 průmyslová ložiska
kompatibilní pro SHIMANO MTB kazety 8 - 11 pastorků
osa: 10 x 140 x 135 mm
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 552 g

Art. 80450 (399/483)
náboj přední FORCE BASIC
pro 6 děrové brzdové kotouče
32 děr, 2 průmyslová ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 270 g
799 Kč

Výprodej
Art. 80496 (149/181)
adaptér přední + klasický RÚ
přední adaptér pro náboje FORCE 4 x 1
včetně klasického rychloupínáku
hmotnost: 90 g
299 Kč

999 Kč

Art. 804312 (89/108) VB-22/ 32 děr
Art. 804316 (89/108) VB-26/ 36 děr
náboj přední FORCE VB
kuličková ložiska, gumové krytky
osa: 9 x 108 x 100 mm
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 202 g
189 Kč

Art. 804342 (199/241) 6D-62 / 32 děr
Art. 804346 (199/241) 6D-66 / 36 děr
náboj přední FORCE 6D
pro 6 děrové brzdové kotouče
průmyslová ložiska, osa: 9 x 108 x 100 mm
včetně rychloupínáku, materiál: Al hliník
hmotnost: 321 g

Art. 804332 (129/157) 6D-22 / 32 děr
Art. 804336 (129/157) 6D-26 / 36 děr
náboj přední FORCE 6D
pro 6 děrové brzdové kotouče
kuličková ložiska, osa: 9 x 108 x 100 mm
včetně rychloupínáku, materiál: Al hliník
hmotnost: 322 g

Art. 804322 (139/169) CL-22 / 32 děr
Art. 804326 (139/169) CL-26 / 36 děr
náboj přední FORCE CL
pro CENTER LOCK brzdové kotouče
kuličková ložiska, osa: 9 x 108 x 100 mm
včetně rychloupínáku, materiál: Al hliník
hmotnost: 272 g

399 Kč

269 Kč

289 Kč
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Art. 804333 (246/298) 6D-32 / 32 děr
Art. 804337 (246/298) 6D-36 / 36 děr
náboj zadní FORCE 6D
pro 6 děrové brzdové kotouče
kuličková ložiska, osa: 10 x 145 x 135 mm
kompatibilní pro SHIMANO MTB kazety 8 - 11 pastorků
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 544 g

Art. 804323 (246/298) CL-32/ 32 děr
Art. 804327 (246/298) CL-36 / 36 děr
náboj zadní FORCE CL
pro CENTER LOCK brzdové kotouče
kuličková ložiska, osa: 10 x 145 x 135 mm
kompatibilní pro SHIMANO MTB kazety 8 - 11 pastorků
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 482 g

759 Kč

499 Kč

499 Kč

Art. 80428 (59/72)
náboj přední FORCE
36 děr, průmyslová ložiska
průměr pevné osy 9,5 mm
materiál: Al hliník
hmotnost: 235 g
129 Kč

Art. 80421 (39,50/48)
náboj přední FORCE
36 děr, kuličková ložiska
průměr pevné osy 9,5 mm
materiál: Al hliník
hmotnost: 216 g
89 Kč

Art. 80429 (69/84)
náboj zadní FORCE
36 děr, průmyslová ložiska
průměr pevné osy 9,5 mm
vhodný pro 5 - 7 kolečko
materiál: Al hliník
hmotnost: 324 g

Art. 80419 (49,50/60)
náboj zadní FORCE
36 děr, kuličková ložiska
průměr pevné osy 9,5 mm
vhodný pro 5 - 7 kolečko
materiál: Al hliník
hmotnost: 305 g

149 Kč

109 Kč

Výprodej
Art. 80498 (109/132)
adaptér přední pro 15mm osu
přední adaptér pro náboje FORCE 4 x 1
určeno pro 15 mm osu
hmotnost: 22 g
219 Kč

Art. 804313 (219/265) VB-32/ 32 děr
Art. 804317 (219/265) VB-36/ 36 děr
náboj zadní FORCE VB
kuličková ložiska, gumové krytky
osa: 10 x 145 x 135 mm
kompatibilní pro SHIMANO MTB kazety 8 - 11 pastorků
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 478 g
449 Kč

Art. 804343 (379/459) 6D-72 / 32 děr
Art. 804347 (379/459) 6D-76 / 36 děr
náboj zadní FORCE 6D
pro 6 děrové brzdové kotouče
průmyslová ložiska, osa: 10 x 140 x 135 mm
kompatibilní pro SHIMANO MTB kazety 8 - 11 pastorků
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 555 g

Art. 80402 (69/84) černý
Art. 80408 (76/92) stříbrný
náboj přední FORCE
36 děr, průmyslová ložiska
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 228 g
149 Kč černý
179 Kč stříbrný

Výprodej
Art. 80504 (269/326)
adaptér zadní + klasický RÚ
zadní adaptér pro náboje FORCE 4 x 1
včetně klasického rychloupínáku
materiál: CrMo osa, hliníková páka RU
hmotnost: 150 g
499 Kč
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Art. 80403 (86/105) černý
Art. 80409 (86/105) stříbrný
náboj zadní FORCE
36 děr, průmyslová ložiska
vhodný pro 5 - 7 kolečko
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 325 g
179 Kč

Art. 804334 (169/205)
náboj zadní FORCE 6D-12 šroubovací
pro 6 děrové brzdové kotouče
vhodný pro 5 - 7 kolečko
32 děr, kuličková ložiska
osa: 10 x 145 x 135 mm
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 384 g

Výprodej
Art. 80466 (139/169) 36 děr
Art. 80470 (139/169) 48 děr
náboj přední FORCE BASIC BMX
pevný ložiskový náboj, 2 průmyslová ložiska
určení: BMX, CITY pevná osa: 14 x 165 x 100 mm
materiál: Al hliník
hmotnost: 377 g

329 Kč

269 Kč

Výprodej
Art. 80467 (169/205) 36 děr
Art. 80471 (169/205) 48 děr
náboj zadní FORCE BASIC BMX
pevný ložiskový náboj, 2 průmyslová ložiska
určení: BMX / CITY
2 x závit pro pastorky z obou stran
závity: 1,37“ a M30 matice/ na každé straně je jiný
pevná osa: 14 x 180 x 110 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 428 g
299 Kč
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Rychloupínáky / Osy

Art. 81160 (329/399)
rychloupínák FORCE přední s 15mm osou
bez matice
osa: 15x100x145mm závit: M15xP1.5
materiál: Al hliník
hmotnost: 90 g
599 Kč

Art. 81174 (359/435)
rychloupínák FORCE zadní, náboje X12-SRAM
bez matice
koncovka rámu - systém SRAM
osa: 12x142x174 mm závit: M12xP1.75
materiál: Al hliník
hmotnost: 77 g
699 Kč

Art. 81170 (359/435)
rychloupínák FORCE zadní,
náboje X12-SH
s maticí
koncovka rámu - systém SHIMANO
osa: 12x142x172 mm závit: M12xP1.5
materiál: Al hliník
hmotnost: 86 g

Art. 81172 (359/435)
rychloupínák FORCE zadní,
náboje X12-SYNTACE
s maticí
koncovka rámu - systém SYNTACE
osa: 12x142x166 mm závit: M12xP1.0
materiál: Al hliník
hmotnost: 81 g

699 Kč

699 Kč

Art. 81208 (11,50/14)
osa náboje přední plná 140 x 9,5 mm
osa 3/8“~ 9,5 mm
délka: 140 mm
průměr: 9,5 mm
hmotnost: 123 g
26 Kč

Art. 81005 (1,70/3) 8 mm - přední M8
Art. 81006 (1,70/3) 10 mm - přední / zadní M10
matice osy s přírubou
4 Kč

Art. 81161 (46/56)
matice pro rychloupínák FORCE
pro osu 15mm
pro rychloupínák Art. 81160
materiál: Al hliník
hmotnost 1 ks: 10 g
99 Kč
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Art. 81124 (399/483) černý
Art. 81125 (399/483) červený
Art. 81126 (399/483) zelený
rychloupínáky FORCE Al přední + zadní
celková délka upínáku: přední 145 mm, zadní 175 mm
užitková délka táhla: přední 105 mm, zadní 145 mm
vhodné pro silniční i MTB kola
materiál: Al hliník, titanové osy
hmotnost: přední 27 g, zadní 29 g
799 Kč

Art. 81100 (66/80) bílý / zadní / 151 mm / 50 g
Art. 81102 (69/84) bílý / přední / 115 mm / 48 g
Art. 81103 (49/60) černý matný / zadní / 151 mm / 50 g
Art. 81104 (49/60) černý matný / přední / 115 mm / 48 g
rychloupínák FORCE
materiál: Al hliník, Fe železná osa
139 Kč bílý / 151 mm
149 Kč bílý / 115 mm
109 Kč černý

Art. 81150 (49/60) přední / 115 mm / 41 g
Art. 81151 (49/60) zadní / 144 mm / 46 g
Art. 811512 (49/60) zadní / 148,5 mm / 48 g
rychloupínák FORCE
materiál: Al hliník, Fe železná osa
99 Kč

Art. 81115 (29,50/36) přední / 110 mm / 55 g
Art. 81116 (29,50/36) zadní / 151 mm / 74 g
rychloupínák FORCE chromovaný
materiál: chrom, Fe železná osa

Art. 81105 (28/34) přední / 110 mm / 50 g
Art. 81106 (28/34) zadní / 147 mm / 55 g
rychloupínák FORCE
materiál: Al hliník, Fe železná osa

Art. 81109 (26/32) přední / 112 mm / 45 g
Art. 81110 (26/32) zadní / 146 mm / 50 g
rychloupínák
bez loga, materiál: Al hliník, Fe železná osa

Art. 81107 (20,50/25) přední / 112 mm / 46 g
Art. 81108 (20,50/25) zadní / 146 mm / 51 g
rychloupínák
bez loga, materiál: Al hliník, Fe železná osa

69 Kč

59 Kč

59 Kč

49 Kč
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Art. 80510 (529/641)
ořech NOVATEC B2
pro CAMPAGNOLO kazetu 9-11 zubů
k nábojům FORCE TEAM
( Art. 804493, 804497, 804444,
804638, 804761, 804763 )
nutno prohodit podložku na levé straně
při výměně ze Shimano ořechu
materiál: Al hliník
hmotnost: 67 g
899 Kč

Art. 805124 (369/447)
ořech NOVATEC S1
pro SHIMANO MTB kazetu 8-11 sp.
k nábojům FORCE BASIC
( Art. 80451 )
materiál: Fe řelezo
hmotnost: 180 g
699 Kč

Art. 81209 (13,50/15)
osa náboje přední plná 140x8 mm
délka: 140 mm
průměr: 8 mm
hmotnost: 125 g
29 Kč

Art. 81305 (12,50/16)
osa náboje zadní plná 175x9,5 mm
osa 3/8“~ 9,5 mm
délka: 175 mm
průměr: 9,5 mm
hmotnost: 153 g

Art. 81349 (15,90/20)
osa náboje zadní dutá 140 x 9,5 mm
osa 3/8“~ 9,5 mm pro náboje s RÚ
délka: 140 mm
průměr: 9,5 mm
hmotnost: 91,5 g

Art. 81251 (12,50/16)
osa náboje přední dutá 108x9,5 mm
osa 3/8“~ 9,5 mm pro náboje s RÚ
délka: 108 mm
průměr 9,5 mm
hmotnost: 64 g

29 Kč

35 Kč

29 Kč

Art. 81380 (2,50/4)
kónus na přední dutou osu 9 mm
určeno pro náboj s rychloupínákem
hmotnost: 9 g
6 Kč

Art. 81381 (2,50/4)
kónus na přední pevnou osu 9,5 mm
pro osu 3/8“~ 9,5 mm
vnější průměr kónusu je 15 mm
hmotnost: 9 g
6 Kč

Art. 81385 (2,50/4)
kónus na zadní dutou osu 9,5 mm
pro osu 3/8“~ 9,5 mm, pro náboje s RÚ
hmotnost: 13 g
6 Kč

Art. 805102 (529/641)
ořech NOVATEC A2
pro CAMPAGNOLO kazetu 9-11sp
k nábojům FORCE BASIC ROAD
(Art. 80446)
nutno prohodit podložku na levé straně
při výměně ze Shimano ořechu
materiál: Al hliník
hmotnost: 80 g
899 Kč

Art. 80512 (639/774)
ořech NOVATEC B2
pro SHIMANO kazetu 8-11sp.
k nábojům FORCE TEAM
(Art. 804493, 804497, 806444, 804658,
804761, 804761, 804763)
nutno prohodit podložku na levé straně
při výměně z Campagnolo ořechu
materiál: Al hliník
hmotnost: 85 g
1 099 Kč

Art. 805122 (579/701)
ořech NOVATEC A2
pro SHIMANO MTB kazetu 8-11 sp.
k nábojům FORCE BASIC ROAD (Art. 80446)
materiál: Al hliník
hmotnost: 91 g
999 Kč

Art. 702041 (999/1209)
ořech CAMPAGNOLO pro disk FORCE
materiál: Al hliník
hmotnost: 66 g
1 999 Kč

Art. 80514 (29,50/36)
podložka za kazetu
materiál: Al hliník
59 Kč

Art. 81386 (2,50/4)
kónus na zadní pevnou osu 9,5 mm
pro osu 3/8“~ 9,5 mm
vnější průměr kónusu: 17 mm
hmotnost: 13 g
6 Kč

Art. 16202 (1,60/2) přední / 3/16“
Art. 16206 (2/3) zadní / 1/4“
věneček do náboje
(Art. 16202) průměr kuliček: 4,8 mm
(Art. 16206) průměr kuliček: 6,4 mm
1 věneček obsahuje 7 kuliček
materiál: železo
4 Kč

Art. 805126 (519/628)
ořech NOVATEC B2
pro SHIMANO MTB kazetu 8-11 sp.
k nábojům FORCE 4x1
materiál: Fe řelezo
hmotnost: 147 g
899 Kč

Art. 80395 (89/108) modrá - 11 zubů (4,5 g)
Art. 80396 (89/108) modrá - 12 zubů (4,7 g)
Art. 80397 (89/108) zelená - 12 zubů (4,7 g)
Art. 80398 (89/108) zelená - 11 zubů (4,5 g)
Art. 80399 (89/108) červená - 12 zubů (4,7 g)
Art. 80400 (89/108) červená - 11 zubů (4,5 g)
matice pojistná FORCE na kazetu
pro pastorek SHIMANO
elox s bílým logem FORCE
materiál: Al hliník
169 Kč
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Torpéda

Art. 81310 (21,90/27)
osa torpéda plná + konus, 165 mm
délka osy: 165 mm
49 Kč

Art. 81010 (4,90/6)
matice zadní osy 10 mm klobouková
Klobouková matice - KM 9.5 x 26
zadní, šířka 25 mm
10 Kč

Art. 81020 (1,80/3)
matice pojistná na osu torpéda
5 Kč

Art. 81021 (1,40/2)
podložka pojistná osy torpéda
4 Kč

Art. 81450 (6,50/8)
kónus osy torpeda 95 - 15,5 mm
15 Kč

Art. 81031 (3,60/5) 15 mm
Art. 81032 (3,60/5) 20 mm
úchyt páky torpéda kulatý
třmen kulatý „Ohio“
materiál: pozink

Art. 81022 (14,50/18)
páka volnoběžky torpéda
29 Kč

9 Kč

Art. 89160 (16,50/20) 16 zubů
Art. 89161 (18/22) 18 zubů
Art. 891615 (21,90/27) 20 zubů
Art. 89162 (26/32) 22 zubů
Art. 89163 (27,90/34) 24 zubů
pastorek torpéda závitový
35 Kč 16 zubů
39 Kč 18 zubů
49 Kč 20 zubů
59 Kč 22 zubů, 24 zubů

Art. 89170 (12,70/16) 16 zubů
Art. 89171 (14,20/18) 18 zubů
Art. 891715 (15,50/19) 20 zubů
Art. 89172 (22,90/28) 22 zubů
Art. 89173 (26/32) 24 zubů
pastorek torpéda zaklapávací
29 Kč 16 zubů
39 Kč 18 zubů, 20 zubů
49 Kč 22 zubů
59 Kč 24 zubů

Ráfkové vložky
Art. 16210 (2,10/3) ø 6,5 mm, délka 10,6 mm
Art. 16212 (2,10/3) ø 6,7 mm, délka 10,8 mm
váleček zabírací hlavy torpéda
materiál: železo
5 Kč

Art. 16213 (1/2)
váleček brzdového kužele torpéda 4,5 mm
průměr: 4,5 mm
délka: 5,0 mm
materiál: železo
3 Kč

Art. 80300 (214/259) 36 děr / 950 g
Art. 803001 (214/259) 28 děr / 952 g
Art. 803005 (214/259) 24 děr / 957 g
torpédo kompletní
torpédový náboj - volnoběžka
zaklapávací pastorek s 18 zuby
šířka osy do zadní vidlice: 110 mm
celková délka osy: 165 mm

Art. 80305 (104/126) 36 děr
Art. 803053 (59/72) 20 děr
plášť torpéda / volnoběžky
průměr vrtání otvorů: 2,8 mm
materiál: železo
199 Kč 36 děr
99 Kč 20 děr

Art. 16207 (1/2)
věneček do torpéda 11 kuliček
průměr kuliček: 6,4 mm
1 věneček obsahuje 11 kuliček
materiál: železo
19 Kč
NOVINKA
Art. 73465 (106/128) zelená- 25 mm
Art. 73466 (134/162) modrá- 35 mm
protiprůrazová vložka FORCE 2x2370mm
chrání duši před ostrými předměty
délka: 2 x 2370 mm ( sada obsahuje 2 vložky )
materiál: TPU
219 Kč zelená - 25 mm
269 Kč modrá - 35 mm

399 Kč

Art. 81029 (86/105)
zabírací díl torpéda závitový

Art. 81030 (86/105)
zabírací díl torpéda zaklapávací

Art. 80303 (49,50/60)
buben-hlava zabírací závitová

Art. 80302 (48/58)
buben-hlava zabírací zaklapávací

Art. 80304 (26/32)
torpédo-kužel brzdový

Art. 81023 (24/30)
kužel torpéda pákový

179 Kč

179 Kč

109 Kč

99 Kč

59 Kč

49 Kč

Art. 80301 (48/48)
buben torpéda brzdový
materiál: ocel
99 Kč
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Art. 81024 (4/5)
prachovka pákového kužele torpéda

Art. 81026 (3/4)
prachovka pastorku torpéda

Art. 81025 (1,80/3)
prachovka zabírací hlavy torpéda

Art. 81028 (1,90/3)
pojistka zaklapávacího pastorku torpéda

9 Kč

7 Kč

4 Kč

5 Kč

Art. 81033 (3,60/5)
úchyt páky torpéda oválný 17/ 27 mm
oválný, cestovní

NOVINKA
Art. 73460 (98/119)
vložka ráfková FORCE lepící 19mm x 10m
zamezuje prodření duše o niple
NE pro bezdušové provedení
délka: 10 m, šířka: 19 mm, materiál: nylon
199 Kč

Art. 73991 (99/120) šířka 25 mm NOVINKA
Art. 73992 (109/131) šířka 30 mm PŘIPRAVUJEME
vložka ráfková FORCE Tubeless lepící
pro bezdušové systémy TUBELESS READY
délka: 10 m, materiál: PE
199 Kč 25 mm
219 Kč 30 mm

Art. 73537 (24/29) 27,5“ (584-18) černá / baleno v krabičce
Art. 73535 (11/13) 27,5“ (584-18) černá / baleno v sáčku
vložka ráfková FORCE
materiál: NYLON
baleno v krabičce = 2 ks
baleno v sáčku a prodej po 20 ks

Art. 73512 (24/29) 29“ (622-15) modrá / baleno v krabičce
Art. 73510 (11/13) 29“ (622-15) modrá / baleno v sáčku
Art. 73522 (24/29) 26“ (559-18) modrá/ baleno v krabičce
Art. 73520 (11/13) 26“ (559-18) modrá / baleno v sáčku
Art. 73517 (24/29) 29“ (622-19) zelená/ baleno v krabičce
Art. 73515 (11/13) 29“ (622-19) zelená / baleno v sáčku
Art. 73527 (24/29) 26“ (559-22) zelená/ baleno v krabičce
Art. 73525 (11/13) 26“ (559-22) zelená / baleno v sáčku
vložka ráfková FORCE
materiál: NYLON
baleno v krabičce = 2 ks
baleno v sáčku a prodej po 20 ks

Art. 73542 (24/29) 29“ (622-15) žlutá / baleno v krabičce
Art. 73540 (11/13) 29“ (622-15) žlutá / baleno v sáčku
Art. 73552 (24/29) 26“ (559-18) žlutá / baleno v krabičce
Art. 73550 (11/13) 26“ (559-18) žlutá / baleno v sáčku
Art. 73547 (24/29) 29“ (622-19) červená / baleno v krabičce
Art. 73545 (11/13) 29“ (622-19) červená / baleno v sáčku
Art. 73562 (24/29) 26“ (559-22) červená / baleno v krabičce
Art. 73560 (11/13) 26“ (559-22) červená / baleno v sáčku
vložka ráfková FORCE
materiál: PVC - pružný
baleno v krabičce = 2 ks
baleno v sáčku a prodej po 20 ks

49 Kč baleno v krabičce
25 Kč baleno v sáčku

49 Kč baleno v krabičce
25 Kč baleno v sáčku

49 Kč baleno v krabičce
25 Kč baleno v sáčku

9 Kč
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Ráfky

28“

28“

29“

28“

Art. 7020180 (3499/4234) 20 děr (536 g +/- 2 %) pro vnější niple
Art. 7020190 (3499/4234) 24 děr (536g +/- 2 %) pro vnější niple
ráfek FORCE silniční galuskový KARBON 80mm
výška ráfku: 80mm, šířka ráfku: 25,0mm
povrchová úprava: UD karbon matný
včetně brzdových špalků
pod niple je nutné použít podložky např Art. 77530
doporučená délka redukce ventilku 60 mm ( Art .75079 )

Art. 7020140 (2999/3629) 20 děr (466 g +/- 2 %) pro vnější niple
Art. 7020150 (2999/3629) 24 děr (466 g +/- 2 %) pro vnější niple
ráfek FORCE silniční galuskový KARBON 55mm
výška ráfku: 55mm, šířka ráfku: 25,0mm
povrchová úprava: UD karbon matný
včetně brzdových špalků
pod niple je nutné použít podložky např Art. 77530
doporučená délka redukce ventilku 28 mm (Art .75077)

6 499 Kč

5 499 Kč

Art. 702021 (2799/3387) 28 děr (345 g +/- 2 %) pro vnější niple
ráfek MTB 29“ galuskový KARBON 30mm
výška ráfku: 30mm, šířka ráfku: 24,8mm
povrchová úprava: UD karbon matný
určeno pro DISC brzdy
možnost dokoupení nálepky
FORCE 29 CARBON TEAM DISC 30
art: 7020741 černo-bílo-šedá
4 999 Kč

Art. 7020163 (3199/3871) 24 děr (460 g +/- 2 %) pro vnějšní niple NOVINKA
Art. 7020165 (3199/3871) 28 děr (460 g +/- 2 %) pro vnějšní niple
ráfek FORCE silniční galuskový KARBON DISC 55mm
výška ráfku: 55mm, šířka ráfku: 25,0mm
povrchová úprava: UD karbon matný
pod niple je nutné použít podložky např Art. 77530
možnost dokoupení nálepky FORCE CARBON TEAM DISC 55
art: 7020671 černo-bílo-šedá
art: 7020672 černo-bílo-červená

28“
Art. 702011 (2699/3266) 20 děr (451 g +/- 2 %) pro vnější niple
Art. 702013 (2699/3266) 24 děr (449 g +/- 2 %) pro vnější niple
ráfek silniční galuskový KARBON 50mm
výška ráfku: 50mm, šířka ráfku: 20,5mm
povrchová úprava: UD karbon matný
včetně brzdových špalků
pod niple je nutné použít podložky např Art. 77530
možnost dokoupení nálepky FORCE CARBON TEAM 50
art: 7020641 černo-bílo-šedá
art: 7020642 černo-bílo-červená
art: 7020644 černo-bílo-fluo

28“

28“

Art. 70200F (2999/3629) 20 děr (398 g +/- 2 %) pro vnější niple
Art. 702002F (2999/3629) 24 děr (396 g +/- 2 %) pro vnější niple
ráfek FORCE silniční galuskový KARBON 33mm
výška ráfku: 33mm, šířka ráfku: 23mm
povrchová úprava: UD karbon matný
včetně brzdových špalků
pod niple je nutné použít podložky např Art. 77530

Art. 70200 (2999/3629) 20 děr (398 g +/- 2 %) pro vnitřní niple
Art. 702002 (2999/3629) 24 děr (396 g +/- 2 %) pro vnitřní niple
ráfek silniční galuskový KARBON 33mm
výška ráfku: 33mm, šířka ráfku: 23mm
povrchová úprava: UD karbon matný
včetně brzdových špalků
možnost dokoupení nálepky FORCE CARBON TEAM 33
art: 7020541 černo-bílo-šedá

5 499 Kč

5 499 Kč

4 999 Kč

28“

Art. 701997 (4299/5202) 20 děr (488 g +/- 2 %) pro vnější niple
Art. 701999 (4299/5202) 24 děr (514 g +/- 2 %) pro vnější niple
ráfek FORCE silniční plášťový KARBON 55mm
výška ráfku: 55mm, šířka ráfku: 25,4mm HOOKLESS
povrchová úprava: UD karbon matný
včetně brzdových špalků
pod niple je nutné použít podložky např Art. 77530
doporučená délka redukce ventilku 28 mm ( Art .75077 )

7 999 Kč

Art. 70199 (4499/5444) 20 děr (466 g +/- 2 %) pro vnitřní niple
Art. 701992 (4499/5444) 24 děr (466 g +/- 2 %) pro vnitřní niple
ráfek FORCE silniční plášťový KARBON 30mm
výška ráfku: 30mm, šířka ráfku: 23,5mm
povrchová úprava: UD karbon matný
včetně brzdových špalků

28“

7 999 Kč

20

5 699 Kč

26“
27,5“
29“
Art. 70237 (206/249) 32 děr 559 x 19 černý (490 g)
Art. 70236 (206/249) 36 děr 559 x 19 černý (490 g)
Art. 702382 (219/265) 36 děr 584 x 19 černý (510 g)
Art. 702383 (219/265) 32 děr 584 x 19 černý (510 g)
Art. 702385 (149/180) 32 děr 584 x 19 bílý (510 g) VÝPRODEJ
Art. 70258 (209/253) 32 děr 622 x 19 černý (530 g)
Art. 702579 (209/253) 36 děr 622 x 19 černý (530 g)
ráfek FORCE BASIC DISC
upravený hřbet háku lépe odolává nárazům
a snižuje vibrace, jednoduchý nýt,
pouze pro kotoučové brzdy
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál: Al hliník
299 Kč Art. 702385
399 Kč Art. 70237, Art. 70236, Art. 70258, Art. 702579
449 Kč Art. 702382, Art. 702383,

29“

27,5“
VÝPRODEJ

Art. 702025 (3999/4839) 28 děr (438 g +/- 2 %) pro vnitřní niple
Art. 702026 (3999/4839) 28 děr (438 g +/- 2 %) pro vnější niple
ráfek MTB 29“ plášťový KARBON 28mm
výška ráfku: 28mm, šířka ráfku: 29,2mm
povrchová úprava: UD karbon matný
rčeno pro DISC brzdy
možnost dokoupení nálepky
FORCE 29 CARBON TEAM DISC 28
art: 7020741 černo-bílo-šedá
7 499 Kč

Art. 702035 (3299/3992) 28 děr (435 g +/- 2 %) pro vnitřní niple
ráfek MTB 27,5“ plášťový KARBON 28mm
výška ráfku: 28mm, šířka ráfku: 29,2mm
povrchová úprava: UD karbon matný
určeno pro DISC brzdy

5 999 Kč

26“
26“
28“
Art. 702331 (199/241) 36 děr 559 x 19 (490 g)
Art. 702332 (199/241) 32 děr 559 x 19 (490 g)
Art. 702333 (199/241) 36 děr 622 x 19 (536 g)
Art. 702334 (199/241) 32 děr 622 x 19 (536 g)
ráfek FORCE PRIME
inovovaná konstrukce, vhodný pro MTB kola
zaručena delší životnost a velká spolehlivost
pro V-brzdy, broušený bok, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál: Al hliník, černý elox
399 Kč

28“

Art. 702500 (172/208) 36 děr 559 x 19 stříbrný
Art. 702503 (172/208) 32 děr 559 x 19 stříbrný
Art. 702521 (184/223) 36 děr 559 x 19 černý
Art. 702526 (184/223) 32 děr 559 x 19 černý
ráfek FORCE CLASSIC
dvojstěnný plášťový
zesílený hák pláště, vysoká pevnost a životnost
pro V-brzdy, broušený bok, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál: Al hliník

349 Kč stříbrný
369 Kč černý
Art. 702400 (186/225) 36 děr 622 x 19 stříbrný
Art. 702401 (186/225) 32 děr 622 x 19 stříbrný
Art. 702402 (196/237) 36 děr 622 x 19 černý
Art. 702403 (196/237) 32 děr 622 x 19 černý
ráfek FORCE CLASSIC
dvojstěnný plášťový
zesílený hák pláště, vysoká pevnost a životnost
pro V-brzdy, broušený bok, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál: Al hliník

399 Kč
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Zapletená kola

29“

Art. 70442 (4990/6038) pro vnitřní niple
Art. 704421 (4990/6038) pro vnější niple
kolo přední MTB 29“ FORCE TEAM KARBON 30 galuskové
pro 6-děrový kotouč, černý
výška: 30 mm, 28 děr, šedá nálepka
Al náboj FORCE TEAM lite pouze pro 15mm pevnou osu (Art. 70442)
s možností výměny adaptéru (Art. 704421)
dráty DT Competition 2,0/ 1,8
včetně náhradních drátů
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 667 g
8 990 Kč

Art. 70444 (5690/6885) pro vnitřní niple
Art. 704441 (5690/6885) pro vnější niple
kolo zadní MTB 29“ FORCE TEAM KARBON 30 galuskové
pro 6-děrový kotouč, černý
výška: 30 mm, 28 děr, šedá nálepka
Al náboj FORCE TEAM lite pouze pro pevnou osu X12 (Art. 70444)
s možností výměny adaptéru (Art. 704441)
pro SHIMANO kazetu 8-11
dráty DT Competition 2,0/1,8
včetně náhradních drátů
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 788 g
9 990 Kč
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29“

Art. 70445 (5299/6412) pro vnitřní niple
Art. 704451 (5499/6654) pro vnější niple
kolo přední MTB 29“ FORCE TEAM KARBON 28 plášťové
pro 6-děrový kotouč, černý
výška: 28 mm, 28 děr, šedá nálepka
Al náboj FORCE TEAM lite pouze pro 15mm pevnou osu (Art. 70445)
s možností výměny adaptéru (Art. 704451)
dráty DT Competition 2,0/ 1,8
včetně náhradních drátů
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 777 g
8 999 Kč Art. 70445
9 999 Kč Art. 704451

Art. 70446 (5699/6896) pro vnitřní niple
Art. 704461 (5899/7138) pro vnější niple
kolo zadní MTB 29“ FORCE TEAM KARBON 28 plášťové
pro 6-děrový kotouč, černý
výška: 28 mm, 28 děr, šedá nálepka
Al náboj FORCE TEAM lite pouze pro pevnou osu X12 (Art. 70446)
s možností výměny adaptéru (Art. 704461)
pro SHIMANO kazetu 8-11
dráty DT Competition 2,0/1,8
včetně náhradních drátů
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 900 g
9 499 Kč Art. 70446
9 999 Kč Art. 704461

28“

28“

28“

27,5“

Art. 70447 (5899/7138)
kolo přední MTB 27,5“ FORCE TEAM KARBON 28 plášťové

pro 6-děrový kotouč
ráfek MTB 27,5“ plášťový KARBON ( Art. 702035 )
výška: 28 mm, 28 děr, šedá nálepka
Al náboj FORCE TEAM lite pouze pro 15mm pevnou osu,
dráty DT Competition 2,0/ 1,8
niple DT Pro Lock Hidden Al
včetně náhradních drátů
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 726 g bez nálepek
9 999 Kč

Art. 70418 (5490/6643)
kolo přední siln. FORCE TEAM SP KARBON 80 gal.
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art. 7020180 )
vnější niple, výška: 80 mm, 20 děr
Al náboj FORCE TEAM ROAD SP černý ( Art. 804495 )
dráty DT Aero comp straight pull
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 704 g
rychloupínák není součásí kola !

Art. 70416 (5290/6401)
kolo přední siln. FORCE TEAM SP KARBON 55 gal.
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art. 7020140 )
vnější niple, výška: 55 mm, 20 děr
Al náboj FORCE TEAM ROAD SP černý ( Art. 804495 )
dráty DT Aero comp straight pull
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 622 g
rychloupínák není součásí kola !

Art. 70415F (4390/5312)
kolo přední siln. FORCE TEAM KARBON 55 galuskové
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art. 7020140 )
vnější niple, výška: 55 mm, 20 děr
Al náboj FORCE TEAM ROAD černý ( Art. 804491 )
dráty Force 2,0/ 1,7
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 680 g
rychloupínák není součásí kola !

9 990 Kč

9 490 Kč

7 999 Kč

Art. 70436 (5690/6885)
kolo zadní siln. FORCE TEAM SP KARBON 55 gal.
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art. 7020150 )
vnější niple, výška: 55 mm, 24 děr
Al náboj FORCE TEAM ROAD SP černý ( Art. 804497 )
pro SHIMANO kazetu 8-11, možnost výměny za CAMPA
dráty DT Aero comp straight pull
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 887 g
rychloupínák není součásí kola !

Art. 70435F (4990/6038)
kolo zadní siln. FORCE TEAM KARBON 55 galuskové
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art. 7020150 )
vnější niple, výška: 55 mm, 24 děr
Al náboj FORCE TEAM ROAD černý ( Art. 804493 )
pro SHIMANO kazetu 8-11, možnost výměny za CAMPA
dráty FORCE 2,0/ 1,7
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 870 g
rychloupínák není součásí kola !

9 999 Kč

8 990 Kč

Art. 70448 (6499/7864)
kolo zadní MTB 27,5“ FORCE TEAM KARBON 28 plášťové

pro 6-děrový kotouč
ráfek MTB 27,5“ plášťový KARBON ( Art. 702035 )
výška: 28 mm, 28 děr, šedá nálepka
Al náboj FORCE TEAM lite poze pro pevnou osu X12
pro SHIMANO kazetu 8-11
dráty DT Competition 2,0/1,8
niple DT Pro Lock Hidden Al
včetně náhradních drátů
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 855 g bez nálepek
10 990 Kč
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Art. 70438 (5990/7248)
kolo zadní siln. FORCE TEAM SP KARBON 80 gal.
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art. 7020190 )
vnější niple, výška: 80 mm, 24 děr
Al náboj FORCE TEAM ROAD SP černý ( Art. 804497 )
pro SHIMANO kazetu 8-11, možnost výměny za CAMPA
dráty DT Aero comp straight pull
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 900 g
rychloupínák není součásí kola !

10 990 Kč
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28“

28“

28“

28“

28“

Art. 70412 (3899/4718) náboj FORCE TEAM ROAD černý ( Art. 804491 )
Art. 70414 (5290/6401) TEAM SP - náboj FORCE TEAM ROAD black (Art. 804495)
kolo přední siln. FORCE TEAM KARBON 50 galuskové
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art.702011 )
vnější niple, výška: 50 mm, 20 děr
dráty FORCE 2,0/ 1,7/ 2,0 (Art.70412)
dráty DT Aero comp straight pull (Art.70414)
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 630 g (Art.70412), 646 g (Art.70414)
rychloupínák není součásí kola !

6 999 Kč Art. 70412
9 490 Kč Art. 70414

Art. 70432 (4790/5796) náboj FORCE TEAM ROAD černý ( Art. 804493 )
Art. 70434 (6290/7611) náboj FORCE TEAM ROAD SP černý ( Art. 804497 )
kolo zadní siln. FORCE TEAM KARBON 50 galuskové
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art.702013 )
vnější niple, výška: 50 mm, 24 děr
pro SHIMANO kazetu 8-11, možnost výměny za CAMPA
dráty FORCE 2,0/ 1,7/ 2,0 (Art.70432)
dráty DT Aero comp straight pull (Art.70434)
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 830 g (Art.70432), 809 g (Art.70434)
rychloupínák není součásí kola !

8 499 Kč Art. 70432
11 490 Kč Art. 70434

112

Art. 70402 (4490/5433) náboj FORCE TEAM ROAD černý ( Art. 804491 )
Art. 70404 (4990/6038) náboj FORCE TEAM ROAD SP černý ( Art. 804495 )
kolo přední siln. FORCE TEAM KARBON 33 galuskové
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art.70200 )
vnitřní niple, výška: 33 mm, 20 děr
dráty FORCE 2,0/ 1,7/ 2,0 (Art.70402)
dráty DT Aero comp straight pull (Art.70404)
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 590 g (Art.70402), 605 g (Art.70404)
rychloupínák není součásí kola !

Art. 70204 (15499/18754)
disk FORCE zadní galuskový karbonový
povrchová úprava: 3K karbon matný
včetně brzdových špalků
varianta náboje: silnice/ dráha
pro SHIMANO kazetu 8-11, možnost výměny za CAMPA
možnost dokoupit osu pro použití na dráhové kolo
hmotnost: 1 320 g +/- 5%
26 999 Kč

7 490 Kč Art. 70402
7 999 Kč Art. 70404

Art. 70364 (4990/6038) náboj FORCE TEAM ROAD černý ( Art. 804491 )
Art. 70365 (5990/7248) náboj FORCE TEAM ROAD SP černý ( Art. 804495 )
kolo přední siln. FORCE TEAM KARBON 55 plášťové
ráfek plášťový FORCE KARBON ( Art. 701997 ) HOOKLESS
POUZE pro BEZDUŠOVÉ PLÁŠTĚ , k výpletu je ventil
vložka není součástí ráfku
vnější niple, výška: 55 mm, 20 děr
dráty FORCE 2,0/ 1,7/ 2,0 (Art.70364)
dráty DT Aero comp straight pull (Art.70365)
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 680 g (Art. 70364), 694 g (Art.70365)
rychloupínák není součásí kola !

Art. 70360 (5490/6643) náboj FORCE TEAM ROAD černý ( Art. 804491 )
Art. 70362 (5990/7248) náboj FORCE TEAM ROAD SP černý ( Art. 804495 )
kolo přední siln. FORCE TEAM KARBON 30 plášťové
ráfek plášťový FORCE KARBON ( Art. 70202 )
vnitřní niple, výška: 30 mm, 20 děr
dráty FORCE 2,0/ 1,7/ 2,0 (Art.70360)
dráty DT Aero comp straight pull (Art.70362)
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 640 g (Art.70360), 670 g (Art.70362)
rychloupínák není součásí kola !

8 990 Kč Art. 70360
9 990 Kč Art. 70362

8 990 Kč Art. 70364
10 990 Kč Art. 70365

Art. 70422 (4999/6049) náboj FORCE TEAM ROAD černý ( Art. 804493 )
Art. 70424 (5890/7127) náboj FORCE TEAM ROAD SP černý ( Art. 804497 )
kolo zadní siln. FORCE TEAM KARBON 33 galuskové
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art.702002 )
vnitřní niple , výška: 33 mm, 24 děr
Al náboj FORCE TEAM ROAD černý ( Art. 804494 )
pro SHIMANO kazetu 8-11, možnost výměny za CAMPA
dráty FORCE 2,0/ 1,7/ 2,0 (Art.70422)
dráty DT Aero comp straight pull (Art.70424)
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 786 g (Art.70422), 765 g (Art.70424)
rychloupínák není součásí kola !

7 999 Kč Art. 70422
9 990 Kč Art. 70424

Art. 702042 (549/664)
osa zadní pro disk FORCE na dráhové kolo
materiál: Al hliník
hmotnost: 225 g
1 099 Kč

Art. 702041 (999/1209)
ořech CAMPAGNOLO pro disk FORCE
materiál: Al hliník
hmotnost: 66 g
1 999 Kč
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Art. 70384 (5990/7248) náboj FORCE TEAM ROAD černý ( Art. 804493 )
Art. 70385 (6699/8106) náboj FORCE TEAM ROAD SP černý ( Art. 804497 )
kolo zadní siln. FORCE TEAM KARBON 55 plášťové
ráfek plášťový FORCE KARBON ( Art. 701999 ) HOOKLESS
POUZE pro BEZDUŠOVÉ PLÁŠTĚ , k výpletu je ventil
vložka není součástí ráfku
vnější niple, výška: 55 mm, 24 děr
pro SHIMANO kazetu 8-11, možnost výměny za CAMPA
dráty FORCE 2,0/ 1,7/ 2,0 (Art.70384)
dráty DT Aero comp straight pull (Art.70385)
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 870 g (Art. 70384), 875 g (Art.70385)
rychloupínák není součásí kola !

10 990 Kč Art. 70380
11 990 Kč Art. 70382

Art. 702592 (469/567) přední (1 150 g)
Art. 702593 (569/688) zadní 8-9 sp (1 300 g)
kolo FORCE BASIC DISC

20

26“
28“
29“
přední náboj FORCE F804332
zadní náboj FORCE F804333
pro 6 děrové brzdové kotouče, kuličková ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm ( Art. 702592 ),
10 x 145 x 135 mm ( Art. 702593 )
32 děr, jednoduchý nýt, otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox,
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku

899 Kč přední
1 099 Kč zadní
Art. 70380 (5990/7248) náboj FORCE TEAM ROAD černý ( Art. 804493 )
Art. 70382 (6999/8469) náboj FORCE TEAM ROAD SP černý ( Art. 804497 )
kolo zadní siln. FORCE TEAM KARBON 30 plášťové
ráfek plášťový FORCE KARBON ( Art. 702021 )
vnitřní niple, výška: 30 mm, 24 děr
pro SHIMANO kazetu 8-11, možnost výměny za CAMPA
dráty FORCE 2,0/ 1,7/ 2,0 (Art.70380)
dráty DT Aero comp straight pull (Art.70382)
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální váha jezdce: 90 kg
hmotnost: 863 g (Art.70380), 845 g (Art.70382)
rychloupínák není součásí kola !

9 990 Kč Art. 70380
11 990 Kč Art. 70382

Art. 702596 (469/567) přední (1 150 g)
Art. 702597 (579/701) zadní 8-9 sp (1 300 g)
kolo FORCE BASIC DISC

přední náboj FORCE F804332
zadní náboj FORCE F804333
pro 6 děrové brzdové kotouče, kuličková ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm ( Art. 702596 )
10 x 145 x 135 mm ( Art. 702597 )
32 děr, jednoduchý nýt, otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox, materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku

899 Kč přední
1 199 Kč zadní

Copyright© 2019 / Tento katalog je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. a vztahují se na něj autorská práva!

113

Art. 702687 (599/725) přední (1 151 g)
Art. 702688 (749/906) zadní 8-10 sp (1 353 g)
kolo FORCE BASIC DISC
přední náboj SH HBM475
zadní náboj SH FHM475
pro 6 děrové brzdové kotouče
36 děr, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku
1 099 Kč přední
1 399 Kč zadní

114

27,5“
Art. 702647 (599/725) přední (1 154 g)
Art. 7026472 (599/725) přední (1 154 g)
Art. 702648 (759/918) zadní 8-10 sp (1 361 g)
Art. 7026482 (759/918) zadní 8-10 sp (1 361 g)
kolo FORCE BASIC DISC
přední náboj SH HBM475
zadní náboj SH FHM475
pro 6 děrové brzdové kotouče
36 děr (Art.702647, 702648)
32 děr (Art.7026472, 7026482)
jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku
1 099 Kč přední
1 399 Kč zadní

Art. 702697 (599/725) přední (1 202 g)
Art. 702698 (749/906) zadní 8-9 sp (1 419 g)
kolo FORCE BASIC DISC
přední náboj SH HBM475
zadní náboj SH FHM475
pro 6 děrové brzdové kotouče
36 děr, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku
1 099 Kč přední
1 399 Kč zadní

26“
Art. 702681 (579/701) přední (1 084 g)
Art. 702682 (649/785) zadní 8-9 sp (1 340 g)
kolo FORCE BASIC DISC
přední náboj SH HBM3050
zadní náboj SH FHM3050
pro kotoučovou brzdu Center lock
36 děr, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku
1 099 Kč přední
1 199 Kč zadní

Art. 702685 (579/701) přední (1 204 g)
Art. 702686 (659/797) zadní 8-9 sp (1 420 g)
kolo FORCE BASIC DISC
přední náboj SH HBM3050
zadní náboj SH FHM3050
pro kotoučovou brzdu Center lock
36 děr, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku
1 099 Kč přední
1 199 Kč zadní
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26“
Art. 70265 (469/567) přední (1 027 g)
Art. 70266 (549/664) zadní 8-9 sp (1 278 g)
kolo FORCE CLASSIC MTB
přední náboj SH HBTX500
zadní náboj SH FHTX500
pro V-brzdy
36 děr, broušený bok, jednoduchý nýt,
včetně rychloupínáku
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 100 kg
899 Kč přední
999 Kč zadní

28“
29“

Art. 70267 (489/592) přední (1 125 g)
Art. 70268 (579/701) zadní 8-9 sp (1 365 g)
kolo FORCE CLASSIC
přední náboj SH HBTX500
zadní náboj SH FHTX500
pro V-brzdy
36 děr, broušený bok, jednoduchý nýt,
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 100 kg
včetně rychloupínáku
899 Kč přední
1 099 Kč zadní

20

28“
29“

20

26“

28“
29“

20

29“

Art. 702602 (529/640) přední (1 150 g)
Art. 702603 (679/822) zadní 8-11 sp (1 300 g)
kolo FORCE BASIC DISC
přední náboj FORCE F804342
zadní náboj FORCE F804343
pro 6 děrové brzdové kotouče
průmyslová ložiska,
osa: 9 x 108 x 100 mm ( Art. 702602 )
10 x 140 x 135 mm ( Art. 702603 )
32 děr, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku
999 Kč přední
1 399 Kč zadní

Art. 702604 (679/822) přední (1 150 g)
Art. 702605 (679/822) přední (1 150 g)
Art. 702606 (799/967) zadní 8-11 sp (1 300 g)
kolo FORCE BASIC DISC
přední náboj FORCE F80450 ( Art. 702604 )
přední náboj FORCE F804505 ( Art. 702605 )
zadní náboj FORCE F80451
pro 6 děrové brzdové kotouče
2 průmyslová ložiska, osa: 9 x 108 x 100 mm
pro 15 mm osu ( Art. 702605 ),
10 x 140 x 135 mm ( Art. 702606 )
32 děr, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku
1 299 Kč přední
1 599 Kč zadní

Art. 702607 (469/567) přední (1 150 g)
Art. 702608 (579/701) zadní 8-11 sp (1 300 g)
kolo FORCE BASIC DISC
přední náboj FORCE F804322
zadní náboj FORCE F804323
pro CENTER LOCK brzdové kotouče
kuličková ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm ( Art. 702607 ),
10 x 140 x 135 mm ( Art. 702608 )
32 děr, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku
899 Kč přední
1 099 Kč zadní
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Pláště

INNOVA

28“

700C

Art. 729512 (139/168) 700 x 23C (23-622) / 345 g - černo-bílý VÝPRODEJ
Art. 729513 (139/168) 700 x 23C (23-622) / 345 g - černo-červený
Art. 729514 (139/168) 700 x 23C (23-622) / 345 g - černo-šedý
Art. 729515 (139/168) 700 x 23C (23-622) / 345 g - černo-modrý
Art. 729520 (139/168) 700 x 25C (25-622) / 356 g - černo-červený
Art. 729521 (139/168) 700 x 25C (25-622) / 356 g - černo-šedý
plášť FORCE ROAD, drát
drátová patka, 60 TPI
maximální tlak: 8,5 bar/ 125 PSI/ 850 kPa
279 Kč

Art. 72946 (119/144) 700C x 25C (25-622)
plášť FORCE IA-2304, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 6,8 bar/ 100 PSI/ 685 kPa
hmotnost: 440 g
249 Kč

116

Art. 72980 (259/313) 26 x 2.00 (50-559)
plášť FORCE PRO TRACKER RACE, kevlar
skládací plášť, IA-2552
K: kevlarová patka, 60 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 548 g
499 Kč

27,5“
29“

24“
26“
29“
Art. 72983 (329/398) 26 x 2.00 (50-559) - černý
Art. 72990 (359/434) 29 x 2.10 (54-622) 700 x 52C - černý
Art. 729261 (119/144) 24 x 1.95 (50-540) - drát, černý
Art. 72969 (149/180) 29 x 2.10 (54-622) - drát, černý
plášť FORCE
skládací plášť, IA-2549, K: kevlarová patka, 60 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 442 g (Art. 72983)
577 g ( Art. 72990)
539 g (Art. 729261)
700 g (Art. 72969)
599 Kč Art. 72983
699 Kč Art. 72990
239 Kč Art. 729261
299 Kč Art. 72969

26“

NOVINKA
Art. 72987 (429/519) 27,5 x 2,25 (58/584)
Art. 72997 (439/531) 29 x 2,25 (58/584)
plášť FORCE PRO BUTTE TLR IB3011N, kevlar
K: kevlarová patka, 60 TPI, Tubeless Ready
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 612 g (Art. 72987), 649 g (Art. 649g)
799 Kč Art. 72987
849 Kč Art. 72995

24“

26“
700C

27,5“
29“

NOVINKA
Art. 72986 (379/459) 27,5 x 1,95 (44/584)
Art. 72995 (419/507) 29 x 2,1 (54/622)
plášť FORCE PRO BOBCAT LITE IB2003L ,kevlar
K: kevlarová patka, 120 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 302 g (Art. 72986), 426 g (Art. 72995)
699 Kč Art. 72986
799 Kč Art. 72995

29“

Art. 72930 (129/156) 26 x 1.75 (47-559)
Art. 72945 (119/144) 700 x 35C (37-622) 28 x 1 5/8 x 1 3/8
plášť FORCE IA-2209, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa (Art.
72930), 5,1 bar/ 75 PSI/ 515 kPa (Art. 72945)
hmotnost: 570 g (Art. 72930), 640 g (Art. 72945)
259 Kč Art. 72930
249 Kč Art. 72945

Art. 729246 (119/144) 20 x 2.0 (54-406)
plášť FORCE IA-2021 TRIAL, drát
pro bike trial a BMX
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 2,75 bar/ 40 PSI/ 275 kPa
hmotnost: 700 g
239 Kč

700C

Art. 72938 (119/144) 700 x 35C (37-622) 28 x 1 5/8 x 1 3/8
plášť FORCE IA-2016, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 5,1 bar/ 75 PSI/ 515 kPa
hmotnost: 560 g
249 Kč
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Art. 72928 (109/132) 24 x 1 3/8 (37-540) / IA-2202
Art. 72949 (109/132) 27 x 1 1/4 (32-630) / IA-2202
plášť FORCE, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 3 bar/ 45 PSI/ 300 kPa (Art. 72928),
4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa (Art.72949)
hmotnost: 560 g (Art. 72928), 500 g (Art. 72949)
219 Kč

26“

27,5“
29“

26“

Art. 72935 (139/168) 26 x 1.95 (54-559) - drát, černý
Art. 729354 (119/144) 26 x 1.95 (54-559) - černo-červený VÝPRODEJ
plášť FORCE IA-2005 drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 860 g
279 Kč Art. 72935
239 Kč Art. 729354

24“
27“

20“

Art. 72993 (329/398) 29 x 2.00 (50-622) 700 x 54C
plášť FORCE PRO REGOR RACE
skládací plášť, IA-2560
K: kevlarová patka, 60 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 564 g
599 Kč

Art. 72926 (109/132) 24 x 1.90 (47-507)
plášť FORCE 24 x 1,75, HV-5002, drát
drátová patka, 27 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 550 g
229 Kč

700C

Art. 72956 (109/132) 27,5 x 2.10 (54-584/650B) - černo-šedý VÝPRODEJ
Art. 72966 (179/217) 29 x 2.10 (54-622) - černý
Art. 72968 (149/180) 29 x 2.10 (54-622) - černo-šedý
plášť FORCE IA-2569 drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 625 g (Art. 72956),
1080 g (Art. 72966, Art. 72968)
199 Kč Art. 72956
339 Kč Art. 72966
299 Kč Art. 72968

Art. 729262 (119/144) 24 x 1.75 (47-507)
plášť FORCE IA-2066, drát
drátová patka, 33 TPI,
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 580 g
239 Kč

Art. 72948 (109/132) 27 x 1 1/4 (32-630)
plášť FORCE IA-2403, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 453 g
219 Kč

Art. 72929 (119/144) 26 x 1.50 (40-559)
plášť FORCE IA-2018, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 680 g
239 Kč

28“

24“

27“

26“

Art. 729337 (109/132) 26 x 1 3/8 (37-590)
plášť FORCE IA-2074, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 3,5 bar/ 45 PSI/ 300 kPa
hmotnost: 540 g
229 Kč

Art. 72947 (119/144) 700 x 28C (28-622) 28 x 1 5/8 x 1 1/8
Art. 72939 (119/144) 700 x 38C (40-622) 28 x 1 5/8 x 1 1/2
plášť FORCE IA-2016, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 6,8 bar/ 100 PSI/ 685 kPa (Art. 72947),
5,1 bar/ 75 PSI/ 515 kPa (Art. 72939)
hmotnost: 390 g (Art. 72947), 680 g (Art. 72939)
249 Kč

Art. 72950 (109/132) 28 x 1 1/2 (40-635)
plášť FORCE HV-5204, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 3,4 bar/ 50 PSI/ 345 kPa
hmotnost: 720 g
229 Kč

26“
700C

Art. 729314 (129/156) 26 x 1.75 (47-559) VÝPRODEJ
259 Kč
Art. 729452 (119/144) 700C x 35C (37-622) 28 x 1 5/8 x 1 3/8 249 Kč
plášť FORCE IA-2235, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa (Art. 729314),
5,1 bar / 75 PSI / 515 kPa (Art.729452)
hmotnost: 600 g (Art. 729314), 510 g (Art.729452)
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INNOVA

Duše

(36,5/44)

duše 12 1/2 x 2 1/4 (54/62-203) AV 25 mm, 90°

99 Kč

73149

(46/56)

duše 12 1/2 x 2 1/4 (54/62-203) AV 25 mm, 90°

99 Kč

73153

(29,5/36)

duše 20 x 1,75/ 2,125 (37/54-406) AV 35 mm

99 Kč

73148

(34/41)

duše 12 1/2 x 2 1/4 (54/62-203) AV 35 mm

69 Kč

731542

(33/40)

duše 24 x 1,75/ 2,125 (37/54-507) AV 35 mm

99 Kč

731515

(35/42)

duše 16 x 1,75/ 2,125 (37/54-305) AV 35 mm

79 Kč

731613

(38/46)

duše 27 x 1 1/4 (28/40 - 609/630) AV 35 mm

99 Kč

731518

(46/56)

duše 18 x 1,75/ 2,0 (37/54-355) AV 35 mm

99 Kč

73160

(39,5/46)

duše 26 x 1,75/ 2,125 (37/54-559) FV 33 mm

109 Kč

73152

(46/56)

duše 20 x 1,75/ 2,125 (37/54-406) AV 35 mm

99 Kč

73177

(44/53)

duše 27,5 x 1,75/ 2,125 (47/57 - 584) FV 39 mm

119 Kč

731535

(46/56)

duše 20 x 2,10/ 2,4 (56/60-406) AV 35 mm

99 Kč

73158

(41/50)

duše 26 x 1,75/ 2,125 (37/54-559) DV 32 mm

99 Kč

731541

(46/56)

duše 24 x 1,75/ 2,125 (37/54-507) AV 35 mm

99 Kč

731549

(42/51)

duše 24 x 1 3/8 (32/37-540) AV 35 mm

89 Kč

73156

(46/56)

duše 26 x 1,5 (37/50-559) AV 35 mm

99 Kč

731602

(46/56)

duše 26 x 1 1/4 x 1 3/8 (37/40-590) AV 35 mm

99 Kč

73157

(46/56)

duše 26 x 1,75/ 2,125 (37/54-559) AV 35 mm

99 Kč

731575

(49,5/60)

duše 26 x 1,75/ 2,125 (37/54-559) AV 40 mm

99 Kč

731576

(52/63)

duše 26 x 1,75/ 2,0 (37/54-559) AV 48 mm

109 Kč

73161

(46/56)

duše 27 x 1 1/4 (28/40-609/630) AV 35 mm

99 Kč

731615

(52/63)

duše 27 x 1 1/4 (28/40-609/630) AV 48 mm

109 Kč

73175

(49,5/60)

duše 27,5 x 1,75/ 2,125 (47/57-584) AV 35 mm

109 Kč

73180

(49,5/60)

duše 29 x 2,20/ 2,50 (56/62-622) AV 35 mm

109 Kč

73169

(47/57)

duše 700 x 25/32C (25/32-622/630) AV 35 mm

99 Kč

20“
26“
700C

Art. 729334 (139/168) 26 x 2.00 (54-559)
269 Kč
Art. 72944 (119/144) 28 x 1 5/8 x 1 1/2 (40-622) 700 x 38C 249 Kč
Art. 729248 (99/120) 20 x 2.00 (54-406) VÝPRODEJ
199 Kč
plášť FORCE IA-2022, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa (Art. 729334),
5,1 bar/ 75 PSI/ 515 kPa (Art. 72944),
2,5 bar/ 35 PSI/ 240 kPa (Art. 729248)
hmotnost: 750 g (Art. 729334), 600 g (Art. 72944),
498 g (Art. 729248)
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12“

20“

16“

Art.72918 Art.72919
Art. 72918 (89/108) 12 1/2x2 1/4 (57-203) / IA-2603
Art. 72919 (89/108) 12 1/2 x 2 1/4 (57-203) / IA-2610
plášť FORCE IA-2603, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 2,5 bar/ 35 PSI/ 240 kPa
hmotnost: 350 g (Art. 72918),
420 g (Art. 72919)
179 Kč

Art. 72923 (106/128) 20 x 1.75 (47-406)
plášť FORCE IA-2502, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 2,5 bar/ 35 PSI/ 240 kPa
hmotnost: 470 g
219 Kč

Art. 72921 (89/108) 16 x 1.75 (47-305)
plášť FORCE IA-2101, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 2,5 bar/ 35 PSI/ 240 kPa
hmotnost: 460 g
179 Kč
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FV - GALUSKOVÝ VENTILEK

CENA

73159

(52/63)

duše 26 x 1,75/ 2,125 (37/54-559) FV 33 mm

109 Kč

731601

(58/70)

duše 26 x 2,10/ 2,40 (56/60-559) FV 48 mm LITE NOVINKA

119 Kč

73163

(48/58)

duše 27 x 1 1/4 (28/40-609/630) FV 33 mm

99 Kč

731617

(58/70)

duše 27 x 2,10 / 2,40 (28/40 - 609/630 FV 48 mm LITE NOVINKA

119 Kč

73176

(57,5/70)

duše 27,5 x 1,75/ 2,125 (47/57-584) FV 39mm

119 Kč

73181

(59/71)

duše 29 x 2,20/ 2,50 (52/62-622) FV 33 mm

129 Kč

73182

(59/71)

duše 29 x 1,75/ 2,125 (47/57-584) FV 33 mm

129 Kč

73183

(63/76)

duše 29 x 1,75/ 2,125 (47/57-622) FV 48 mm LITE NOVINKA

129 Kč

73184

(63/76)

duše 29 x 2,20/ 2,50 (52/62-622) FV 48 mm LITE NOVINKA

129 Kč

73167

(52/63)

duše 700 x 19/23C (19/23-622/630) FV 33 mm

109 Kč

73171

(47/57)

duše 700 x 25/32C (25/32-622/630) FV 33 mm

99 Kč

73172

(52/63)

duše 700 x 19/25C (19/25 - 622/630) FV 48 mm LITE NOVINKA

109 Kč

731603

(46/56)

duše 26 x 1 1/4 x 1 3/8 (37/40-590) DV 32 mm

99 Kč

73162

(42/51)

duše 27 x 1 1/4 (28/40-609/630) DV 32 mm

89 Kč

ART.

DV - KLASICKÝ VENTILEK

CENA

FV - galuskový ventilek, 49 mm

ART.

OEM-MONTÁŽNÍ BALENÍ A PRODEJ PO 50KS

AV - auto ventilek, 48 mm

73150

AV - auto ventilek, 40 mm

Art. 72943 (149/180) 700 x 35C (37-622) REFLEX - drát
299 Kč
Art. 729413 (119/144) 700 x 38C (38-622) - drát
249 Kč
Art. 729414 (149/180) 700 x 38C(38-622) ANTIDEFEKT - drát 299 Kč
plášť FORCE IA-2068, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 5,1 bar/ 75 PSI/ 515 kPa
hmotnost: 570 g (Art. 72943), 518 g (Art. 729413),
589 g (Art. 729414)

NOVINKA
Art. 72940 (119/144) 700 x 40C (40-622)
plášť FORCE IB-3010, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 5,1 bar/ 75 PSI/ 515 kPa
hmotnost: 571 g
249 Kč

99 Kč

FV - galuskový ventilek, 33 mm

Art. 729312 (129/156) 26 x 1.75 (47-559) - drát
259 Kč
Art. 72941 (119/144) 700 x 35C (37-622) 28 x 1 5/8 x 1 3/8 - drát 249 Kč
Art. 72942 (149/144) 700 x 35C (37-622) ANTIDEFEKT - drát 299 Kč
plášť FORCE IA-2068, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa ( Art. 729312),
5,1 bar/ 75 PSI/ 515 kPa (Art. 72941, 72942)
hmotnost: 560 g (Art. 729312), 530 g (Art. 72941),
550 g (Art. 72942)

700C

AV - AUTO VENTILEK

AV - auto ventilek, 35 mm

Art. 72937 (146/177) 26 x 2.0 (54-559)
plášť FORCE IA-2023, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 730 g
289 Kč

700C

duše 10‘‘ x 2 WH767A, AV 25 mm, 90°

DV - klasický ventilek, 32 mm

26“
700C

ART.

(48/58)

AV - auto ventilek, 90°

ART.

26“

CENA

73147

CENA
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Lepení - oprava defektu

Art. 74005 (18,9/22,9)
lepení FORCE 7
sada obsahuje 7 ks záplat včetně návodu:
4 x ovál (24 x 35 mm)
2 x kruh (průměr 15 mm)
1 x ovál (30 x 50 mm)
1 x tubu lepidla 8 ml
1 x smirkový papír (40 x 25 mm)
2 x ventil gumku (2 x 20 mm)
baleno v krabičce FORCE
(rozměr: 105 x 60 x 20 mm)
39 Kč

120

Kliky

Art. 74003 (16,9/20,5)
lepení FORCE 5
sada obsahuje celkem 5 ks záplat včetně návodu:
1 x ovál (24 x 35 mm)
2 x kruh (průměr 15 mm)
2 x kruh (průměr 25 mm)
1 x tuba lepidla 8 ml
1 x smirkový papír (40 x 25 mm)
baleno v krabičce FORCE
(rozměr: 80 x 40 x 20 mm)
35 Kč

Art. 74009 (18,9/22,9)
lepení FORCE - samolepící záplaty, 6 ks
sada lepení obsahuje:
6 ks samolepících záplat včetně návodu:
6 x kruhová záplata, průměr 25 mm
1 x smirkový papír
39 Kč

PŘIPRAVUJEME
Art. 74051 (28/34)
knoty-opravná sada 1,5 a 3,5 x 50mm,
hnědé, 5+5 ks
knoty FORCE pro opravu defektu
u bezdušových plášťů - box
box obsahuje 10 ks hnědých náhradních knotů:
5ks 1,5 mm (průměr) x 50 mm (délka)
5ks 3,5 mm (průměr) x 50 mm (délka)
určeno k PROFI použití
59 Kč

NOVINKA
Art. 74050 (24/29)
knoty-opravná sada 3,5 x 100mm, 10ks
knoty FORCE pro opravu defektu
u bezdušových plášťů - sada
10 ks černých náhradních knotů,
rozměr knotů: 3,5 mm (průměr) x 100 mm (délka)
určeno k PROFI použití
59 Kč

Art. 89448 (84/102)
jehla čistící, pilníková , T rukojeť, 5 x 126mm
jehla k začištění díry při defektu
u bezdušového pláště
T kovová rukojeť stříbrné barvy
tloušťka: 5 mm, délka: 126 mm, hmotnost: 204 g
nářadí má možnost výměny hrotu
určeno k PROFI použití
baleno včetně inbusového klíče
159 Kč

Art. 89449 (84/102)
jehla provlékací pro knoty, T rukojeť, 5 x 120mm
jehla provlékací pro knoty při defektu
u bezdušového pláště
T kovová rukojeť stříbrné barvy
tloušťka: 5 mm, délka: 120 mm, hmotnost: 197 g
nářadí má možnost výměny hrotu
určeno k PROFI použití
baleno včetně inbusového klíče
159 Kč

Art. 74006 (72/87)
lepení FORCE v tubě,
papírový box 12 x 8 ml
krabička obsahuje 12 x tubu lepidla po 8 ml
uvedená cena je za 1 box (12 ks tub)
156 Kč

NOVINKA
Art. 89446 (32/39)
jehla čistící, spirálová,
plastová rukojeť
jehla k začištění díry při defektu
u bezdušového pláště
tloušťka: 5 mm, délka: 183 mm
hmotnost: 49 g, určeno k PROFI použití
69 Kč

PŘIPRAVUJEME
Art. 74002 (82/99)
sada FORCE pro opravu
bezdušových plášťů s nářadím
sada FORCE pro opravu defektu
u bezdušových plášťů s nářadím obsahuje:
1 x jehla čistící-černá rukojeť
(průměr 4mm x délka 100 mm)
1 x jehla provlékací-černá rukojeť
(průměr 4 mm x délka 100 mm)
5 x knot - hnědý (průměr 1,5 mm)
5 x knot - hnědý (průměr 3,5 mm)
1 x tuba lepidla 8 ml, 1 x tenký nožík
1 x návod k použití
169 Kč

NOVINKA
Art. 89447 (39/47)
jehla provlékací pro knoty,
plast. rukojeť, 158mm
jehla provlékací pro knoty při defektu
u bezdušového pláště
tloušťka: 5 mm, délka: 158 mm, hmotnost: 41 g
určeno k PROFI použití
79 Kč

NOVINKA
Art. 74061 (82/99) 125 ml
Art. 74062 (269/326) 1l
lepení-tmel FORCE Defend Air
těsnící tmel pro prevenci defektu
pro všechny typy bezdušových (tubeless) plášťů,
galusek i duší
dokáže zacelit otvory až do průměru 6 mm
tmel je kompatibilní i s CO2
prodej a balení v lahvičce s aplikátorem
169 Kč (Art.74061)
549 Kč (Art.74062)

Novinka

Art. 64394 (3699/4476)
kliky FORCE CARBON TEAM Al 36/26z 175mm
MTB dvojpřevodník pro 11 kolo
hliníkové převodníky 36/26 zubů, vyměnitelné
integrovaná osa včetně misek/ ložisek BSA
řetězová linka: 48,8 mm
délka klik: 175 mm, materiál: karbon
celková hmotnost: 812 g, hmotnost misek: 138 g
5 999 Kč

Novinka

Art. 64392 (3399/4113)
kliky FORCE CARBON TEAM 34z 175mm
MTB jednopřevodník pro 11 kolo
hliníkový převodník 34 zubů, vyměnitelný
možnost dokoupit převodníky 32, 36, 38 zubů
integrovaná osa včetně misek/ ložisek BSA
řetězová linka: 50,2 mm
délka klik: 175 mm, materiál: karbon
celková hmotnost: 786 g, hmotnost misek: 138 g
5 499 Kč

Novinka

Novinka

Art. 64384 (2299/2782)
kliky FORCE TEAM Al 36/26z 175mm
MTB dvojpřevodník pro 11 kolo
duté Al kliky
hliníkové převodníky 36/26 zubů, vyměnitelné
integrovaná osa včetně misek/ ložisek BSA
řetězová linka: 48,8 mm
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
celková hmotnost: 1058 g, hmotnost misek: 138 g
3 999 Kč

Art. 64382 (1799/2177)
kliky FORCE TEAM Al 34z 175mm
MTB jednopřevodník pro 11 kolo
duté Al kliky
hliníkový převodník 34 zubů, vyměnitelný
možnost dokoupit převodníky 32, 36, 38 zubů
integrovaná osa včetně misek/ ložisek BSA
řetězová linka: 50,2 mm
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
celková hmotnost: 976 g, hmotnost misek: 138 g
2 999 Kč

Art. 64342 (899/1088)
kliky FORCE TEN 2.3+ Al 36/22z 175mm
MTB dvojpřevodník pro 10 kolo
hliníkové převodníky 36/22 zubů, vyměnitelné
integrovaná osa včetně misek/ ložisek BSA
řetězová linka: 49 mm
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
celková hmotnost: 942 g, hmotnost misek: 148 g
1 799 Kč

Art. 64350 (949/1149)
kliky FORCE TEN 3.3+ Al 42/32/24z 175mm
MTB trojpřevodník pro 10 kolo
hliníkové převodníky 42/32/24z, vyměnitelné
integrovaná osa včetně misek/ ložisek BSA
řetězová linka: 51 mm
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
celková hmotnost: 996 g, hmotnost misek: 148 g
1 899 Kč

Art. 89880 (12/15)
závitník pro opravu těla
galuskového ventilku
zavitník pro vyčištění a
opravu závitu těla ventilku
pro snadnou montáž
nového ventilku
délka závitníku M5: 16,5 mm
s klíčem pro povolení těla ventilku
určeno k HOBBY použití
25 Kč

Art. 740652 (92/111) 75 ml
Art. 740653 (119/144) 150 ml
lepení-tmel FORCE opravovač defektu, sprej
pro bezdušové pláště (nebo plášťě klasické s duší)
oprava defektu do velikosti 1 mm
včetně nahuštění pláště až na cca 1,2 baru
plastová koncovka hadičky - AV ventilek (auto/moto)
včetně plastové redukce na velo DV a galuskový FV ventilek
189 Kč (Art.740652)
249 Kč (Art.740653)
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Art. 64372 (899/1088)
kliky FORCE ELEVEN 2.7+ Al 36/26 175mm
MTB dvojpřevodník pro 11 kolo
hliníkové převodníky 36/26 zubů, vyměnitelné
integrovaná osa včetně misek/ ložisek BSA
řetězová linka: 48,8 mm
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
celková hmotnost: 1058 g, hmotnost misek: 148 g
1 799 Kč

Art. 64362 (1049/1270)
Art. 64364 (1049/1270) pro rámy s BOOST geometrií
kliky FORCE ELEVEN 1.7+ Al 34z 175mm
MTB jednopřevodník pro 11 kolo
hliníkový převodník 34 zubů, vyměnitelný
možnost dokoupit převodníky 32, 36, 38 zubů
integrovaná osa včetně misek/ ložisek BSA
řetězová linka: 50,2 mm (Art. 64362), 52,2 mm (Art. 64364)
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
celková hmotnost: 1032 g, hmotnost misek: 148 g
1 999 Kč
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Art. 64322 (899/1088) 40/30/22 zubů / 1050 g
Art. 64324 (899/1088) 44/32/22 zubů / 1001 g
kliky FORCE NINE 3.3+ Al 175mm
MTB trojpřevodník pro 9 kolo
převodníky vyměnitelné/nýtované
integrovaná osa včetně misek/ ložisek BSA
řetězová linka: 50 mm (Art.64322), 51 mm (Art.64324)
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
hmotnost misek: 148 g
1 799 Kč

Art. 64312 (429/520) 40/30/22 zubů / 961 g
Art. 64314 (369/447) 44/32/22 zubů / 965 g
kliky FORCE NINE 3.2 Al 175mm
MTB trojpřevodník pro 9 kolo
železné převodníky vyměnitelné/nýtované
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 122,5 mm
řetězová linka: 50 mm
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
899 Kč 40/30/22 zubů
799 Kč 44/32/22 zubů

Art. 64226 (219/265) 170 mm / 1042 g
Art. 64228 (219/265) 175 mm / 1044 g
kliky FORCE C8.5 Al 48/38/28z kryt
MTB trojpřevodník pro 8/7/6 kolo
železné převodníky 48/38/28z nýtované neměnitelné
s černým plastovým odnimatelným krytem
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 120 mm
řetězová linka: 47,5 mm
materiál: Al hliník
449 Kč

Art. 64040 (194/235)
kliky FORCE C8.3 Al 42/34/24z kryt 152mm
MTB trojpřevodník pro 24“ kola, pro 8/7/6 kolo
železné převodníky 42/34/24z, nýtované neměnitelné
s černým plastovým odnimatelným krytem
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 118 mm
řetězová linka: 47,5 mm
délka klik: 152 mm, materiál: Al hliník
hmotnost: 840 g
399 Kč

Art. 64232 (369/447) 152 mm / 814 g
Art. 64252 (379/459) 175 mm / 854 g
kliky FORCE EIGHT 3.1 Al 44/32/22z 175mm
MTB trojpřevodník pro 8/7/6 kolo
železné převodníky 42/32/22z, vyměnitelné/nýtované
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 118 mm
řetězová linka: 47,5 mm
materiál: Al hliník
799 Kč

Art. 64050 (136/165)
kliky FORCE C8.1 Fe 42/34/24z 170mm
MTB trojpřevodník pro 8/7/6 kolo
železné černé převodníky 42/34/24z nýtované neměnitelné
s černým plastovým odnimatelným krytem
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 122,5 mm
řetězová linka: 47,5 mm
délka klik: 170 mm, materiál: Fe železo
hmotnost: 1370 g
299 Kč

Art. 64220 (219/265) 170 mm / 940 g
Art. 64222 (219/265) 175 mm / 926 g
kliky FORCE C8.5 Al 42/34/24z kryt
MTB trojpřevodník pro 8/7/6 kolo
železné převodníky 42/34/24z nýtované neměnitelné
s černým plastovým odnimatelným krytem
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 120 mm
řetězová linka: 47,5 mm
materiál: Al hliník
449 Kč

Art. 64042 (136/165) 42/34/24 zubů / 152 mm
Art. 64055 (136/165) 48/38/28 zubů / 170 mm / 1314 g
kliky FORCE C8.2 Fe
trojpřevodník pro 8/7/6 kolo
železné převodníky nýtované neměnitelné
s černým plastovým odnimatelným krytem
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 118 mm
řetězová linka: 47,5 mm
materiál: Fe železo
299 Kč
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Art. 64402 (219/265)
kliky FORCE C5.5 Al 48z 170 mm s krytem
doporučeno pro městská kola, pro úzký řetěz
železný jednopřevodník 48 zubů, neměnitelný
s odnímatelným oboustranným plastovým krytem
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 113 mm
řetězová linka: 43,5 mm
délka klik: 170 mm, materiál: Al hliník
hmotnost: 847 g
449 Kč

Art. 64026 (194/235)
kliky FORCE C5.3 Al 40z kryt 140mm
doporučeno pro 20“ kola, pro řetěz 3/32“
železný jednopřevodník 40 zubů nýtovaný neměnitelný
černý neodnímatelný oboustranný plastový kryt
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 113 mm
řetězová linka: 43,5 mm
délka klik: 140 mm, materiál: Al hliník
hmotnost: 654 g
399 Kč

Art. 64432 (999/1209)
kliky FORCE ROAD C9.5+ Al 50/34z 175mm
silniční dvojpřevodník pro 9 kolo
převodníky 50/34z vyměnitelné
hliníkový převodní 50z / železný převodník 34z
integrovaná osa včetně misek/ ložisek BSA
řetězová linka: 43,5 mm
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
celková hmotnost: 1046 g, hmotnost misek: 148 g
1 899 Kč

Novinka

Art. 64462 (4399/5322) 50/34 zubů / 746 g
Art. 64464 (4399/5322) 53/39 zubů / 765 g
kliky FORCE ROAD CARBON TEAM 175mm
silniční dvojpřevodník pro 11 kolo
přímá montáž převodníků
vyfrézovaných z jednoho kusu
integrovaná osa včetně misek/ ložisek PRESSFIT
řetězová linka: 43,5 mm
délka klik: 175 mm, materiál: karbon
hmotnost misek: 76 g
6 999 Kč

Art. 64422 (389/471)
kliky FORCE ROAD C9.5 Al 50/34z 175mm
silniční dvojpřevodník pro 9 kolo
železné převodníky 50/34z, vyměnitelné
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 110,5 mm
řetězová linka: 43,5 mm
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
hmotnost: 921 g
799 Kč

Novinka

Art. 64452 (2999/3629) 50/34 zubů / 942 g
Art. 64454 (2999/3629) 53/39 zubů / 960 g
kliky FORCE ROAD TEAM 175mm
silniční dvojpřevodník pro 11 kolo
dutá kovaná Al klika
přímá montáž převodníku
vyfrézovaných z jednoho kusu
integrovaná osa včetně misek/ ložisek PRESSFIT
řetězová linka: 43,5 mm
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
hmotnost misek: 76 g
4 999 Kč

Art. 64425 (389/471)
kliky FORCE ROAD C9.5 Al 53/39z 175mm
silniční dvojpřevodník pro 9 kolo
železné převodníky 53/39z vyměnitelné
určeno pro středovou osu se čtyřhranem 110,5 mm
řetězová linka: 43,5 mm
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
hmotnost: 945 g
799 Kč
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Kliky - levé / převodníky

Novinka

Art. 63555 (89/108)
klika levá FORCE ROAD C9.5 Al 175mm
levá klika na čtyřhran
prohnutá profilovaná s logem FORCE C9.5
vhodná ke klikám FORCE art 64422 a 64425
materiál: Al hliník
hmotnost: 245 g
189 Kč

Art. 63508 (42/51)
klika levá FORCE C8.1 Fe 170mm
levá klika na čtyřhran
prohnutá profilovaná s logem FORCE
vhodná např. ke klikám FORCE: art 64050
materiál: Fe železo
hmotnost: 415 g
89 Kč

124

Art. 63545 (89/108)
klika levá FORCE NINE 3.2 Al 175mm
levá klika na čtyřhran
prohnutá profilovaná s logem NINE3.2
vhodná ke klikám FORCE art 64312 a 64314
materiál: Al hliník
hmotnost: 242 g
189 Kč

Art. 63509 (42/51)
klika levá FORCE C8.2 Fe 170mm
levá klika na čtyřhran
prohnutá profilovaná s logem FORCE
vhodná např. ke klikám FORCE: art 64055
materiál: Fe železo
hmotnost: 413 g
89 Kč

Art. 63540 (89/108) 170 mm / 228 g
Art. 63542 (89/108) 175 mm / 229 g
klika levá FORCE C8.5 Al
levá klika na čtyřhran
prohnutá profilovaná s logem FORCE C8.5
vhodná ke klikám FORCE art 64220 a 64226,
(Art. 63540), 64222 a 64228 (Art. 63542)
materiál: Al hliník
189 Kč

Art. 63535 (89/108)
klika levá FORCE C8.3 Al 152mm
levá klika na čtyřhran
prohnutá profilovaná s logem FORCE C8.3
vhodná ke klikám FORCE art 64040
materiál: Al hliník
hmotnost: 204 g
189 Kč

Art. 633622 (339/411) 32 zubů, 52 g
Art. 633624 (339/411) 34 zubů, 68 g
Art. 633626 (339/411) 36 zubů, 84 g
Art. 633628 (339/411) 38 zubů, 70 g
převodník Al, pro kliky FORCE ELEVEN1.7+
MTB převodník
doporučený pro 11 kolo
rozteč: 104 mm, čtyřpacka
materiál: Al hliník CNC
699 Kč

Art. 63530 (89/108)
klika levá FORCE C5.3 Al 140mm
levá klika na čtyřhran
prohnutá profilovaná s logem FORCE C5.3
vhodná ke klikám FORCE: art 64024 a 64026
materiál: Al hliník
hmotnost: 190 g
189 Kč

Art. 633724 (192/233) 24 zubů, 18 g
Art. 633728 (192/233) 28 zubů, 30 g
Art. 633738 (289/350) 38 zubů, 72 g
Art. 633740 (289/350) 40 zubů, 64 g
převodník Al, pro kliky FORCE TEN 2.3+
MTB převodník
doporučený pro 10 kolo
rozteč: 64 mm, čtyřpacka
materiál: Al hliník
399 Kč
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Art. 63382 (299/362)
převodník 44 zubů Al, 10k
MTB převodník
(doporučený pro 10k , možno použít na 6-10k)
rozteč: 104 mm, čtyřpacka
materiál: Al hliník
hmotnost: 86 g

Art. 63388 (52/63)
převodník 32 zubů Cr-Mo, 10k
MTB převodník
(doporučený pro 10k , možno použít na 6-10k)
rozteč: 104 mm, čtyřpacka
materiál: Cr-Mo
hmotnost: 92 g

Art. 63394 (42/51)
převodník 24 zubů Cr-Mo, 10k
MTB převodník
(doporučený pro 10k , možno použít na 6-10k)
rozteč: 64 mm, čtyřpacka
materiál: Cr-Mo
hmotnost: 38 g

599 Kč

119 Kč

99 Kč

Art. 63392 (62/76)
převodník 44 zubů Fe, 9k
MTB převodník
(doporučený pro 9 k , možno použít na 6-9 k)
rozteč: 104 mm, čtyřpacka
materiál: Fe železo
hmotnost: 168 g

Art. 63386 (45/55)
převodník 32 zubů Cr-Mo, 9k
MTB převodník
(doporučený pro 9 k , možno použít na 6-9 k)
rozteč: 104 mm, čtyřpacka
materiál: Cr-Mo
hmotnost: 92 g

Art. 63380 (36/44)
převodník 22 zubů Cr-Mo, 9k
MTB převodník
( doporučený pro 9 k , možno použít na 6-9 k)
rozteč: 64 mm, čtyřpacka
materiál: Cr-Mo
hmotnost: 38 g

139 Kč

99 Kč

79 Kč

Výprodej
Art. 64001 (2,20/3)
prachovka do klik nacvakávací
stříbrná - imitace chrom
materiál: plast
5 Kč

Art. 633615 (39/48)
kryt převodníku 46-48 zubů plastový
plastový kryt převodníku
úchyt jako prachovka do klik
pro převodníky 46 - 48 zubů
hmotnost: 92 g

Art. 63360 (39/48)
kryt převodníku 42-44 zubů plastový
plastový kryt převodníku
úchyt jako prachovka do klik
pro převodníky 42 - 44 zubů
hmotnost: 80 g

89 Kč

89 Kč

Art. 89101 (8,50/11)
kryt PLAST za vícekolo/ kazetu 138 mm
otvor má 3 zoubky
vhodný za vícekolečko-kazetu
optimálně pro 36 drátů
průměr krytu 138 mm, čirý plast

Art. 63359 (134/163)
kryt převodníku plast-na střed
průhledný plastový kryt převodníku
úchyt na pravou kliku
prodloužený - chrání i řetěz, délka: 540 mm
pro jednopřevodník do 48 zubů
pro trojpřevodník do 46 zubů
hmotnost: 1480 g

19 Kč

269 Kč

Art. 64002 (2,20/3)
prachovka do klik plastová nacvakávací
materiál: plast
5 Kč

Art. 64003 (2,20/3)
prachovka do klik plastová nacvakávací
materiál: plast
5 Kč
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Kazety / vícekolečka / volnokolečka

Středové osy a příslušenství

Art. 62970 (159/192) 110 mm / 289 g
Art. 62971 (159/192) 113 mm / 294 g
Art. 62972 (159/192) 115 mm / 299 g
Art. 62973 (159/192) 118 mm / 304 g
Art. 629735 (159/192) 119 mm / 304 g
Art. 62974 (159/192) 122,5 mm / 309 g
Art. 62975 (159/192) 127,5 mm / 314 g
osa zapouzdřená FORCE BSA Al misky
zapouzdřená osa se šrouby, stříbrné železné tělo,
délka domečku: 68 mm, hliníkové stříbrné BSA misky
s gumovým těsnícím kroužkem
včetně šroubů
329 Kč

126

Art. 62980 (109/132) 110 mm / 321 g
Art. 62981 (109/132) 113 mm / 327 g
Art. 62982 (109/132) 115 mm / 333 g
Art. 62983 (109/132) 118 mm / 339 g
Art. 629835 (109/132) 119 mm / 339 g
Art. 62984 (109/132) 122,5 mm / 345 g
Art. 629845 (109/132) 124,5 mm / 345 g
Art . 62985 (109/132) 127,5 mm / 351 g
Art. 62986 (126/152) 131 mm / 351 g
osa zapouzdřená FORCE BSA Fe misky
zapouzdřená osa se šrouby, černé železné tělo,
délka domečku: 68 mm, černé železné BSA misky
s gumovým těsnícím kroužkem
včetně šroubů
229 Kč
259 Kč Art.62986

Art. 629953 (76/92) 118 mm / 325 g
Art. 629956 (76/92) 122,5 mm / 345 g
Art. 629958 (76/92) 127,5 mm / 346 g
osa zapouzdřená FORCE ECO BSA Fe misky
zapouzdřená osa se šrouby, černé železné tělo,
délka domečku: 68 mm, černé železné BSA misky
včetně šroubů
159 Kč

Art. 63190 (209/253)
misky FORCE pressfit MTB
sada dvou kompletních ložisek
pravé + levé a krytky
pro domeček 92 mm
pro FORCE MTB kliky s integrovanou osou
materiál: hliníkové misky/ plast
hmotnost: 80 g
449 Kč

Art. 63191 (209/253)
misky FORCE pressfit silniční
sada dvou kompletních ložisek
pravé + levé a krytky
pro domeček 86,5 mm
pro FORCE silniční kliky s integrovanou osou
materiál: hliníkové misky/ plast
hmotnost: 140 g
449 Kč

Art. 63194 (229/277 )
misky FORCE II pravá + levá sada
sada dvou kompletních ložisek
pravé + levé a krytky
závit BSA, pro domeček 68 - 73 mm
pro FORCE kliky s integrovanou osou
materiál: hliníkové misky/ plast
hmotnost: 140 g
499 Kč

Art. 63219 (28/34) 126 mm
Art. 63230 (28/34) 119 mm
osa středová čtyřhran na matice
včetně matic

Art. 63202 (20/25) 135 mm
Art. 63203 (20/25) 143 mm
osa středová klínková pozink
materiál: železo

59 Kč

45 Kč

Art. 63355 (7/9)
klínek 9,5 mm/ 46mm
včetně matice a podložky
materiál: Fe železo
15 Kč

Art. 63311 (23/28)
Art. 63312 (23/28) s guferem misky pro stahovák na tisícihran
misky + ložiska na klasickou středovou osu BSA
sada kovové pravé a levé misky
včetně kontramatice a 2 věnečků
49 Kč

Art. 63299 (42/51)
šrouby středové pro osu OCTALINK
průměr hlavice šroubu: 20 mm
délka šroubu: 20 mm
průměr závitu: 14 mm
délka závitu: 12 mm, materiál: železo
89 Kč

Art. 63301 (9/11)
šroub do klik na inbus
včetně podložky, závit M8 x P 1,0 x 15 L
materiál: Fe železo, hmotnost: 13,8 g / ks
20 Kč

Art. 63302 (3/4)
matice na středovou osu
materiál: Fe železo
7 Kč

Art. 63300 (4,5/5)
šroub do středové osy s přírubou
materiál: Fe železo
10 Kč

Art. 16201 (3,5/4)
věneček do středového složení 1/4“
průměr kuliček: 6,4 mm
1 věneček obsahuje 9 kuliček
materiál: železo
8 Kč

Art. 64011 (54/66)
šroub pojistný levé kliky
integrované osy FORCE II
pro aktuální modely klik FORCE
hmotnost: 7 g, utažení na inbus 5
99 Kč
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Art. 86112 (589/713)
kazeta FORCE 11-pastorků 11-42 zubů
pastorky: (11,13,15,17,19,21,24,28,32,36,42)
materiál: železo, povrchová úprava chrom
hmotnost: 635 g
1 099 Kč

Art. 86090 (136/165)
kazeta FORCE 8-pastorků 11-28 zubů
pastorky: (11,12,14,16,18,21,24,28)
materiál: železo, povrchová úprava chrom
hmotnost: 275 g
289 Kč

Art. 86108 (329/399)
kazeta FORCE 10-pastorků 11-42 zubů
pastorky: (11,13,15,17,21,24,28,32,36,42 )
materiál: železo, povrchová úprava chrom
hmotnost: 649 g
699 Kč

Art. 86096 (146/177)
kazeta FORCE 8-pastorků 12-32 zubů
pastorky: (12,14,16, 18, 21, 24, 28, 32)
materiál: železo, povrchová úprava chrom
hmotnost: 349 g
299 Kč

Art. 86060 (84/102)
vícekolečko FORCE 5-pastorků 14-28 zubů
závitové vícekolečko, 5-pastorků
pastorky: (14,17,20,24,28)
materiál: železo, povrchová úprava chrom
hmotnost: 405 g
179 Kč

Art. 86105 (289/350)
kazeta FORCE 10-pastorků 11-36 zubů
pastorky: (11,13,15,17,19,21,24,28,32,36)
materiál: železo, povrchová úprava chrom
hmotnost: 464 g
599 Kč

Art. 86080 (134/163)
kazeta FORCE 7-pastorků 12-28 zubů
pastorky: (12,14,16,18,21,24,28)
materiál: železo, povrchová úprava chrom
hmotnost: 267 g
279 Kč

Art. 86102 (174/211)
kazeta FORCE 9-pastorků 11-36 zubů
pastorky: (11,13,15,17,21,24,28,32,36)
materiál: železo, povrchová úprava chrom
hmotnost: 439 g
359 Kč

Art. 86070 (94/114)
vícekolečko FORCE 7-pastorků 13-28 zubů
závitové vícekolečko, 7-pastorků
pastorky: (13,15,17,19,21,24,28)
materiál: železo, povrchová úprava chrom
hmotnost: 463 g
199 Kč

Art. 86050 (36/44)
volnokolečko FORCE 18 zubů
šroubovací volnokolečko (cvrk)
materiál: železo, povrchová úprava chrom
hmotnost: 165 g
79 Kč

Art. 86100 (159/193)
kazeta FORCE 9-pastorků 11-32 zubů
pastorky: (11,12,14,16,18,21,24,28,32)
materiál: železo, povrchová úprava chrom
hmotnost: 360 g
329 Kč

Art. 86065 (89/108)
vícekolečko FORCE 6-pastorků 14-28 zubů
závitové vícekolečko, 6-pastorků
pastorky: (14,16,18,21,24,28)
materiál: železo, povrchová úprava chrom
hmotnost: 452 g
189 Kč

Art. 86052 (36/44)
volnokolečko FORCE 20 zubů
šroubovací volnokolečko (cvrk)
materiál: železo, povrchová úprava chrom
hmotnost: 200 g
79 Kč
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Napínáky řetězu

Pedály nášlapné MTB / TREK

Výprodej

Art. 894676 (199/241)
napínák řetězu FORCE s 2 kladkami
dvě nastavitelné plastové kladky
průmyslová ložiska
pro převodníky 36 - 44 zubů
materiál rámu: Al hliník
hmotnost: 180 g
399 Kč

Art. 894675 (199/241)
napínák řetězu FORCE s rockringem
dvě nastavitelné plastové kladky
průmyslová ložiska
pro převodníky 23 - 38 zubů
včetně 6 ks šroubů do převodníků
materiál rámu: Al hliník
hmotnost: 350 g
399 Kč

Řetězy

Art. 893702 (306/371) 116 článků
Art. 893702E (359/435) E - pro elektrokola / 138 článků
řetěz FORCE P1102 pro 11-kolo
1/2“ x 11/128“, včetně spojky
hmotnost: 250 g (Art. 893702), 297 g (Art.893702E)
599 Kč 116 článků
699 Kč 138 článků

Art. 893644 (92/112) stříbrný
Art. 893643 (89/108) stříbrný / tmavě stříbrný
řetěz FORCE/PYC P8001 pro 8-kolo
1/2“ x 3/32“ x 116 článků, včetně spojky
hmotnost: 332 g
199 Kč stříbrný / tmavě stříbrný
189 Kč stříbrný
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Art. 893684 (254/308)
řetěz FORCE SP1002 pro 10-kolo
1/2“ x 11/128“ x 116 článků, včetně spojky
hmotnost: 266 g
499 Kč

Art. 893642 (54/66)
řetěz FORCE/PYC P7002 pro 8-kolo
1/2“ x 3/32“ x 116 článků, včetně pinu
hmotnost: 332 g
116 Kč

Art. 893682 (189/229) 116 článků
Art. 893682E (229/278) E - pro elektrokola / 138 článků
řetěz FORCE P1003 pro 10-kolo
1/2“ x 11/128“, včetně spojky
hmotnost: 280 g (Art. 893682), 333 g (Art. 893682)
389 Kč 116 článků
449 Kč 138 článků

Art. 893622 (39/48)
řetěz FORCE/PYC X410 pro 1/3-kolo
1/2“ x 1/8“ x 114 článků, včetně spojky
hmotnost: 341 g
90 Kč

Art. 893664 (169/205)
řetěz FORCE P9001 pro 9-kolo
1/2“ x 11/128“ x 116 článků, včetně spojky
hmotnost: 286 g
329 Kč

Art. 893721 (6/7,3)
spojka PYC pro široký řetěz
balení v sáčku = 10 x 1 ks
hmotnost: 3,2 g
15 Kč

Art. 893723 (19/23)
spojka PYC pro 8 řetěz
balení v sáčku = 10 x 1 ks
hmotnost: 2,9 g
39 Kč

Art. 893662 (149/181) 116 článků
Art. 893662E (179/217) E - pro elektrokola / 138 článků
řetěz FORCE P9002 pro 9-kolo
1/2“ x 11/128“, včetně spojky
hmotnost: 283 g (Art. 893662), 337 g (Art. 893662E)
299 Kč 116 článků
349 Kč 138 článků

Art. 893725 (23/28) pro 9 řetěz / hmotnost: 2,7 g
Art. 893727 (23/28) pro 10 řetěz / hmotnost: 2,6 g
Art. 893729 (26/32) pro 11 řetěz/ hmotnost: 2,3 g
spojka PYC
balení v blistru = 6 x 1 ks
49 Kč pro 9 řetěz, pro 10 řetěz
55 Kč pro 11 řetěz
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NOVINKA
Art. 670509 (599/725)
pedály FORCE SELECT nášlapné MTB jednostranné
FPC systém - FORCE Pedal Click
kompatibilní se zarážkami SHIMANO SPD SM-SH51/ 56
průmyslová ložiska
materiál: hliníkové tělo pedálu, osa Cr-Mo
nastavitelné předpětí pružiny
včetně černých zarážek (náhradní zarážky art 68285)
náhradní protikus zarážek art: 68321
hmotnost 1 páru: 310 g, zarážky: 52 g
1 199 Kč

Art. 670493 (579/701) černé
Art. 670494 (579/701) bílé
Art. 670495 (579/701) červené
pedály FORCE nášlapné MTB
FPC systém - FORCE Pedal Click
kompatibilní se zarážkami SHIMANO SPD SM-SH51/ 56
průmyslová ložiska, Cr-Mo osa, hliníkové tělo pedálu
nastavitelné předpětí pružiny
včetně černých zarážek (náhradní zarážky art 68285)
hmotnost 1 páru: 293 g, zarážky: 52 g
1 099 Kč

Art. 67049 (399/483)
pedály FORCE nášlapné MTB
FPC systém - FORCE Pedal Click
kompatibilní se zarážkami SHIMANO SPD SM-SH51/ 56
kuličková ložiska, Cr-Mo osa, hliníkové tělo pedálu
nastavitelné předpětí pružiny
včetně černých zarážek (náhradní zarážky art 68285)
hmotnost 1 páru: 338 g, zarážky: 52 g
699 Kč

Art. 67050 (459/555)
pedály FORCE nášlapné MTB jednostranné
FPC systém - FORCE Pedal Click
kompatibilní se zarážkami SHIMANO SPD SM-SH51/ 56
kuličková ložiska
materiál: hliníkové tělo pedálu, osa Cr-Mo
nastavitelné předpětí pružiny, železná klec
včetně černých zarážek (náhradní zarážky art 68285)
náhradní protikus zarážek art: 68321
hmotnost 1 páru: 469 g, zarážky: 52 g
899 Kč

Pedály silniční

Art. 67048 (589/713)
pedály FORCE nášlapné FPC ROAD jednostranné
FPC systém - FORCE Pedal Click
kompatibilní se zarážkami SHIMANO SPD SM-SH51
průmyslová ložiska, materiál: tělo pedálu Magnesium, osa Cr-Mo
nastavitelné předpětí pružiny
včetně černých zarážek (náhradní zarážky art 68285)
hmotnost 1 páru: 240 g, zarážky: 52 g
1 099 Kč

Art. 66306 (559/676)
pedály FORCE DELTA nášlapné silniční + zarážky
systém kompatibilní se zarážkami LOOK (klasické ARD), NE pro LOOK KÉO
průmyslová ložiska, Cr-Mo osa, hliníkové tělo pedálu
nastavitelné předpětí pedálové pružiny
včetně červených zarážek s vůlí 6°
(lze dokoupit náhradní zarážky art.: 68315), hmotnost 1 páru: 296 g
1 099 Kč

Art. 66300 (479/580) černé
Art. 66301 (479/580) červené
Art. 66302 (479/580) bílé
pedály FORCE nášlapné silniční + zarážky
systém kompatibilní se zarážkami LOOK KEO, kuličková ložiska, Cr-Mo osa
hliníkové tělo pedálu, nastavitelné předpětí pedálové pružiny
včetně červených zarážek s vůlí 6°
(lze dokoupit náhradní zarážky art 68319 a 68320)
hmotnost 1 páru: 326 g
999 Kč
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Pedály BMX

NOVINKA
Art. 67036 (949/1148)
pedály FORCE TWIST
průmyslová ložiska , výměnné Al piny
materiál: tělo pedálu Al 6061, osa Cr-Mo,
hmotnost 1 páru: 425 g
1 849 Kč

NOVINKA
Art. 670334 (689/834)
pedály FORCE WHIRL
průmyslová ložiska , výměnné piny na inbus
materiál: tělo pedálu Al 6061 (dural), osa Cr-Mo
hmotnost 1 páru: 304 g
1 399 Kč

Art. 670313 (239/289) bílé
Art. 670314 (239/289) červené
Art. 6703142 (239/289) černé
pedály FORCE BMX HOT
kuličková ložiska
protiskluzová úprava s piny
materiál: tělo pedálu Al hliník, osa Cr-Mo
hmotnost 1 páru: 443 g
499 Kč

Art. 67027 (219/265)
pedály FORCE BMX plast tvrzené
kuličková ložiska, protiskluzové prvky
materiál: plast, hmotnost 1 páru: 372 g
449 Kč

Art. 67031 (739/894)
pedály FORCE BMX magnesium
průmyslová ložiska, výměnné piny na inbus
materiál: tělo pedálu magnesium, osa Cr-Mo
hmotnost 1 páru: 376 g
1 499 Kč

NOVINKA
Art. 670332 (419/507)
pedály FORCE GALE
průmyslová ložiska, výměnné piny na inbus
materiál: tělo pedálu Al 6061 (dural), osa Cr-Mo
hmotnost 1 páru: 300 g
1 199 Kč

Art. 670312 (194/235)
pedály FORCE BMX nevyměnitelné piny
kuličková ložiska, s odrazkami
protiskluzová úprava s piny
materiál: tělo pedálu Al hliník, osa Cr-Mo
hmotnost 1 páru: 335 g
399 Kč

NOVINKA
Art. 670311 (169/204)
pedály FORCE RELISH kuličková ložiska
kuličková ložiska
protiskluzová úprava s piny
materiál: tělo pedálu hliník
hmotnost 1 páru: 486 g
329 Kč

NOVINKA
Art. 670396 (199/241)
pedály FORCE REVO
pedály FORCE s odrazkami
průmyslová ložiska, s protiskluznou úpravou
hmotnost 1 páru: 314 g
399 Kč

Art. 67044 (194/235)
pedály FORCE 600
pedály FORCE celohliníkové s odrazkami
kuličková ložiska
hmotnost 1 páru: 288 g
399 Kč

Art. 67032 (499/604) černé
Art. 67033 (499/604) bílé
pedály FORCE BMX / DOWNHILL
průmyslová ložiska, výměnné Al piny
materiál: tělo pedálu Al hliník, osa Cr-Mo
hmotnost 1 páru: 540 g
999 Kč

Art. 67037 (119/144)
pedály FORCE 910
pedály FORCE celohliníkové, kuličková ložiska
hmotnost 1 páru: 368 g
249 Kč

Art. 67043 (109/132)
pedály FORCE 610
pedály FORCE celohliníkové s odrazkami
kuličková ložiska, hmotnost 1 páru: 347 g
229 Kč

Art. 67023 (64/77)
pedály FORCE 931
plastové tělo, železná klec, hmotnost 1 páru: 386 g
139 Kč

Art. 67038 (96/116)
pedály FORCE 910
kuličková ložiska
materiál: tělo pedálu Al hliník, klec Fe železo
hmotnost 1 páru: 447 g
199 Kč

Art. 67034 (109/132)
pedály FORCE FREE
mohutné pedály FORCE celohliníkové
s odrazkami
kuličková ložiska, protiskluzné hroty
určení: MTB/ BMX/ FREERIDE
hmotnost 1 páru: 513 g
229 Kč

Art. 670261 (109/132)
pedály FORCE TREK PROTISKLUZ
pedály FORCE hliníkové s odrazkami
kuličková ložiska, s protiskluznou úpravou
hmotnost 1 páru: 416 g
229 Kč

Art. 670263 (33/40)
pedály FORCE TREK PROTISKLUZ
pedály FORCE plastové s odrazkami
kuličková ložiska
s protiskluznou úpravou
hmotnost 1 páru: 324 g
79 Kč

Art. 670264 (89/108)
pedály FORCE BULK
pedály FORCE s odrazkami
kuličková ložiska, s protiskluznou úpravou
hmotnost 1 páru: 254 g
179 Kč

Art. 67024 (54/65)
pedály FORCE 807 PROTISKLUZ
pedály FORCE plastové s odrazkami
kuličková ložiska, s protiskluzovou úpravou
hmotnost 1 páru: 399 g
119 Kč

NOVINKA
Art. 67035 (129/156)
pedály FORCE EDGE
pedály FORCE s odrazkami
nylon + 20% skelné vlákno
kuličková ložiska, s protiskluznou úpravou
hmotnost 1 páru: 338 g
269 Kč

VÝPRODEJ
Art. 67025 (19,9/24)
pedály FORCE 320
standardní plastové pedály s odrazkami
klec fialový plast, kuličková ložiska
hmotnost 1 páru: 399 g
49 Kč

Art. 67021 (33/40)
pedály FORCE 877
pedály FORCE MTB plastové s odrazkami
kuličková ložiska, hmotnost 1 páru: 346 g
79 Kč

Art. 670222 (30,5/37)
pedály dětské FORCE 698 NESTANDARDNÍ MALÝ závit
pedály FORCE s odrazkami
kuličková ložiska, s protiskluznou úpravou
hmotnost 1 páru: 254 g
69 Kč

Art. 67022 (28/34)
pedály dětské FORCE 481 STANDARDNÍ závit
pedály dětské FORCE plastové s odrazkami
kuličková ložiska, STANDARDNÍ ZÁVIT
hmotnost 1 páru: 303 g
59 Kč

Pedály MTB / TREK / dětské

Art. 67042 (299/362)
pedály FORCE
kvalitní Al pedály FORCE, průmyslová ložiska
černá klec, stříbrné tělo, hmotnost 1 páru: 280 g
599 Kč
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Art. 670395 (289/350)
pedály FORCE broušené
kvalitní FORCE hliníkové pedály s odrazkami
průmyslová ložiska
hmotnost jednoho páru: 270 g
599 Kč
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Odrazky na pedály / příslušenství

PŘIPRAVUJEME
Art. 68317 (139/168)
zarážky VELO silniční
„ PEVNÉ„ bez vůle - 0°
kompatibilní s SHIMANO SPD-SL
včetně podložek a šroubů
279 Kč

Brzdové čelisti

PŘIPRAVUJEME
Art. 68318 (139/168)
zarážky VELO silniční
„ VOLNÉ „ s vůlí - 4,5°
kompatibilní s SHIMANO SPD-SL
včetně podložek a šroubů
279 Kč

Art. 68321 (40/48)
protikus k zarážkám na pedály MTB
náhradní protikusy pedálů FORCE
pro zarážky FPC systém
kompatibilní se zarážkami SHIMANO
SPD SM-SH51/ 56
79 Kč

Art. 68319 (106/128)
zarážky WELGO silniční
„ PEVNÉ „ bez vůle - 0°
kompatibilní s Look Kéo / X-PEDO atd.
včetně podložek a šroubů
229 Kč

Art. 68210 (28/34)
klipsny MTB plast
plastové sportovní MTB klipsny
kvalitnější pevné provedení
včetně šroubků, materiál: plast
59 Kč

Art. 68320 (106/128)
zarážky WELGO silniční
„ VOLNÉ „ s vůlí - 6°
kompatibilní s Look Kéo, X-PEDO atd.
včetně podložek a šroubů
229 Kč

Art. 68211 (28/34)
klipsny MTB plast bezřemínkové
plastové sportovní MTB klipsny
včetně šroubků, materiál: plast
59 Kč

Art. 68315 (49/59)
zarážky LOOK silniční
„ PEVNÉ„ bez vůle - 0°
kompatibilní s Look ( ne Look Kéo)
včetně podložek a šroubů
99 Kč

Art. 68285 (129/156)
zarážky-kufry MTB FORCE FPC
nášlapný systém
FPC systém - Force Pedal Click systém
kompatibilní se zarážkami SHIMANO
SPD SM-SH51/ 56
s podložkami a šrouby, hmotnost: 52 g
259 Kč

Art. 63202 (20/24) délka 135 mm/ rozteč ložisek 55 mm
Art. 63203 (20/24) délka 143 mm/ rozteč ložisek 43 mm
osa středová klínková
pozinkovaná klasická klínková osa
materiál: železo
45 Kč
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Art. 59045 (176/213) černé
Art. 59048 (176/213 červené
kladky měniče FORCE
průmyslová ložiska, 11 zubů, šířka kladky: 8 mm
materiál: Al hliník odlehčený
349 Kč

Art. 63219 (28/34) délka 126 mm
Art. 63230 (28/34) délka 119 mm
osa středová čtyřhran
standard osa - čtyřhran
včetně matic
59 Kč

Art. 59050 (199/241) černé
Art. 59051 (199/241) červené
Art. 59052 (199/241) modré
kladky měniče FORCE Al CNC
průmyslová ložiska, 11 zubů, šířka kladky: 8 mm
materiál: Al hliník 6061 odlehčený (obráběný CNC)
399 Kč

Art. 63348 (144/174) černý
Art. 63349 (144/174) červený
antipadač řetězu FORCE
proti zapadnutí řetězu mezi rám a převodník
materiál: Al hliník, pro použití na silniční kola
montáž na navářku přesmykače
hmotnost: 10 g
299 Kč

NOVINKA
Art. 59042 (96/116)
kladky měniče ECO
průmyslová ložiska, 11 zubů
šířka kladky: 8,5 mm
materiál: Al hliník odlehčený
199 Kč

Art. 40320 (279/337)
brzdové čelisti FORCE silniční 57-75 mm, excentr
EXCENTRICKÉ stříbrné silniční brzdové čelisti
kompletní sada přední + zadní
rozsah: 57 - 75 mm
materiál: Al hliník
hmotnost: 416 g
549 Kč

Art. 40650 (215/260)
brzdové čelisti FORCE „V“ s otvorem
kompletní sada přední + zadní
čelisti s otvory, výška čelistí 115 mm
lineární pružiny, včetně gumiček, šroubů a vodítek
materiál: Al hliník
hmotnost: 396 g
449 Kč

Art. 40652 (139/168) černé
Art. 40653 (139/168) stříbrné
brzdové čelisti FORCE „V“
kompletní sada přední + zadní
čelisti bez otvoru, výška čelistí 105 mm
linearní pružiny, včetně gumiček, šroubů a vodítek
materiál: Al hliník
hmotnost: 354 g
299 Kč

Art. 40502 (119/144)
brzdové čelisti FORCE MTB cantilever
kompletní sada přední + zadní včetně šroubů
materiál: Al hliník, hmotnost: 350 g
259 Kč

Art. 40902 (9,4/11)
vodítko lanka pro „V“ brzdy, úhel 90° + prachovka
trubičkové stříbrné vodítko lanka pro „V“ brzdy
úhel vodítka 90°, včetně prachovky
20 Kč

Art. 40905 (6/7)
vodítko lanka pro „V“ brzdy,
trubičkové stříbrné vodítko lanka pro „V“ brzdy
úhel vodítka 110°, bez prachovky
15 Kč

Art. 40904 (3/4)
prachovka gumová k vodítku lanka „V“ brzdy
černá prachovka k vodítku lanka pro „V“ brzdy
9 Kč

Art. 46332 (3/4)
odrazka nacvakávací do pedálů
montáž na nacvaknutí do pedálů
rozměr: délka 55 mm,
výška 15 mm, šířka 10 mm
9 Kč

Art. 68050 (28/34)
řemínky klipsny nylonové
černé nylonové řemínky do klipsen
přezka pozink
59 Kč

Kladky měniče / příslušenství

Art. 59055 (489/592) černé
Art. 59057 (489/592) červené
Art. 59058 (489/592) modré VÝPRODEJ
kladky měniče FORCE
keramická ložiska, 11 zubů, šířka kladky: 8 mm
materiál: Al hliník odlehčený 7075
899 Kč

Art. 40318 (469/567) 39-49 mm/332 g
Art. 40319 (469/567) 43-57 mm/372 g
brzdové čelisti FORCE silniční
kompletní sada - přední + zadní
materiál: Al hliník
899 Kč

Art. 63320 (179/217) černé
Art. 63321 (179/217) červené
Art. 63322 (179/217) zelené
šrouby+matice FORCE na převodníky
sada 5 šroubů a matic do převodníků
rozměr: M8 x 8,5, materiál: Al hliník
359 Kč

Art. 63356 (21/25) ø 28,6 mm
Art. 63357 (21/25) ø 31,8 mm
Art. 63358 (21/25) ø 34,9 mm
objímka - antipadač řetězu
zabraňujicí spadnutí řetezu za převodník
na rámovou trubku průměru: 28,6 mm
49 Kč

Art. 56141 (64/77) ø 31,8 mm, 30 g
Art. 56142 (64/77) ø 34,9 mm, 32 g
objímka přesmyku
materiál: Al hliník
139 Kč
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Kotoučové brzdy

Art. 406201B (379/459) MTB / TREK / E-BIKE
Art. 406202B (379/459) CYKLOKROS/ GRAVEL/ ROAD, kompatibilní s Dual Control
brzdové třmeny FORCE DUAL MTB mechanické
přední + zadní třmen mechanických brzd - 1 pár
dvou pístový brzd. třmen, rovnoměrný oboustranný chod
silnější brzdný účinek, životnost destiček, snadnější nastavení kotouče
nastavení dorazu lanka a vnějšího pístu bez nářadí
univerzální uchycení přední/zadní, montáž s adaptérem
včetně polymerových Fe destiček s pojistným šroubem
kompatibilní destičky FORCE art 42350
materiál: hliníkový třmen, železné rameno, plastová krytka
hmotnost 1páru včetně destiček a šroubů: 424 g
baleno v sáčku na kartě FORCE
DODÁVÁNO BEZ ADAPTÉRŮ A KOTOUČŮ!
799 Kč

Art. 406210B (559/676)
brzdové třmeny FORCE CONTROL semi-hydraulické
přední+zadní třmen semi-hydraulických kotoučových brzd FORCE
kompatibilní s V-brake brzd. pákami i silničními pákami (Dual Control)
univerzální použítí pro E-BIKE/ MTB/ CITY/ ROAD/ CYKLOKROS
lineární ovládání brzdovým lankem (bez hydraulických hadiček)
natlakovaný třmen-uzavřený systém plněno minerálním olejem
dvou pístový rovnoměrný chod - snadnější nastavení kotouče
přesnější ovládání, menší opotřebení destiček, jednoduchá instalace
univerzální uchycení přední/zadní, montáž s adaptérem
včetně polymerových Fe destiček s pojistným šroubem (FORCE art 42350)
materiál: hliníkový třmen, hmotnost 1páru včetně destiček a šroubů: 340 g
baleno v krabičce FORCE včetně dorazů, šroubů, prachovek a klíče torx8
DODÁVÁNO BEZ ADAPTÉRŮ A KOTOUČŮ!
1 099 Kč
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Art. 42401 (86/104) ø 140 mm/125 g - stříbrný 179 Kč
Art. 42405 (92/111) ø 160 mm/135 g - stříbrný 189 Kč
Art. 424052 (149/180) ø 160 mm/135 g - červený 299 Kč
Art. 424053 (149/180) ø 160 mm/135 g - bílý 299 Kč
Art. 424054 (149/180) ø 160 mm/135 g - modrý 299 Kč
Art. 42404 (98/119) ø 180 mm/155 g - stříbrný 199 Kč
Art. 424042 (174/211) ø 180 mm/155 g - červený 359 Kč
Art. 424043 (174/211) ø 180 mm/155 g - modrý 359 Kč
kotouč brzdový FORCE
uchycení na 6 šroubů
kompatibilní se SHIMANO
včetně torx šroubů

Art. 42403 (98/119)
kotouč brzdový FORCE LIGHT
průměr brzdového kotouče: 160 mm
uchycení na 6 šroubů
kompatibilní se SHIMANO
včetně torx šroubů
hmotnost: 83 g
199 Kč

Art. 424056 (92/111) ø 160 mm/135 g
Art. 4240563 (98/119) ø 180 mm/170 g
Art. 4240565 (119/144) ø 203 mm/205 g NOVINKA
kotouč brzdový FORCE-2
uchycení na 6 šroubů
kompatibilní se SHIMANO
včetně torx šroubů
materiál: 2Cr13 (SUS410) tepelně odolná
nerez ocel
189 Kč ø 160 mm/135 g
199 Kč ø 180 mm/170 g, ø 203 mm/205 g

Art. 89582 (69/83)
sada dílů pro odvzdušnění hydraulických brzd
univerzální sada náhradních dílů pro servis brzd:
- 1x stříkačku 20ml bez závitu, 1x 30ml se závitem
- 4x hadičku 19cm (6x4mm) pro odvzdušnení
- 1x uzavíratelný klip na hadičky
- 1x bleed block pro rozepření třmenů
149 Kč

Art. 424060B (94/114) ø 160 mm/103 g
Art. 424057 (119/144) ø 180 mm/150 g
kotouč brzdový FORCE-3
uchycení na 6 šroubů
kompatibilní se SHIMANO
včetně torx šroubů
199 Kč ø 160 mm/103 g
249 Kč ø 180 mm/150 g

Art. 424065 (109/132) ø 160 mm/155 g - stříbrný
Art. 424066 (109/132) ø 160 mm/155 g - černý
Art. 424067 (139/168) ø 180 mm/185 g - stříbrný
Art. 424068 (139/168) ø 180 mm/185 g - černý
kotouč brzdový FORCE-5
poloplovoucí (semi-float) nýtovaná konstrukce
redukuje přehřátí při dlouhém sjezdu
podporuje delší životnost kotouče
uchycení na 6 šroubů, kompatibilní se SHIMANO
včetně torx šroubů
materiál: 2Cr13 (SUS410) tepelně odolná nerez ocel
229 Kč ø 160 mm/155 g - stříbrný, černý
299 Kč ø 180 mm/185 g - stříbrný, černý

Art. 42046 (98/119)
páky brzdové FORCE MTB „V“, 4-prsté
pro řazení REVOSHIFT
pro „V“ brzdy
4-prsté, delší provedení
materiál: Al hliník
hmotnost: 233 g (pár)
199 Kč

Art. 42002 (84/102) 200 g, hliník
Art. 420023 (56/68) 180 g, hliník/plast
Art. 420024 (48/58) 166 g, plast / černé
páky brzdové FORCE JUNIOR „16-24“
celokovové dětské brzdové páky
pro 16‘‘ - 24‘‘ kola
pouze pro „V“ brzdy
3-prsté (užitná délka páky: 50-53 mm)
179 Kč 200 g
119 Kč 180 g
99 Kč 166 g

Art. 89583 (249/301) pro AVID, HAYES - DOT4 olej
Art. 89584 (249/301) pro SHIMANO, TEKTRO, MAGURA, GIANT - MINERÁLNÍ olej
sada plnící pro hydraulické brzdy
plnící a odvzdušňovací sada pro hydraulické brzdy
součástí balení:
2x stříkačka
1x hadička
koncovky hadiček
50 ml oleje
499 Kč

Brzdové páky

Art. 42039 (90/109)
páky brzdové FORCE MTB „V“ Al REVOSHIFT
pro řazení REVOSHIFT
pro „V“ brzdy
3-prsté
materiál: Al hliník
hmotnost: 214 g (pár)
189 Kč

Art. 420305B (54/65)
páky brzdové FORCE MTB „V“ 2.0
pro řazení REVOSHIFT
pro „V“ brzdy nebo mechanické kotoučové brzdy
3-prsté (bez stavěcího šroubu)
materiál: Al hliník/ plast
hmotnost 1 páru: 135 g
119 Kč

NOVINKA
Art. 42005 (95/115)
páky brzdové FORCE KID „16-24“
celokovové dětské brzdové páky
pro 16‘‘ - 24‘‘ dětská kola
vzdálenost řidítka-páka: 34-49 mm
pro V-brake i kotoučové brzdy
3-prsté (užitná délka páky: mm)
materiál: Al hliník, hmotnost 1 páru: 166g
199 Kč

Art. 42042 (56/68)
páky brzdové FORCE „V“
pro řazení REVOSHIFT
pro „V“ brzdy
3-prsté
materiál: Al hliník/ plast
hmotnost: 182 g (pár)
119 Kč

Art. 41145 (139/168)
páky brzdové silniční FORCE AERO
pro průměry řidítek 22,2 - 23,8 mm
délka brzdové páky: 130 mm
materiál: Al hliník
hmotnost: 248 g (pár)
299 Kč

Brzdové gumičky MTB / TREK
Art. 42030B (92/111)
páky brzdové FORCE MTB „V“ PRO 2.0
pro řazení REVOSHIFT
pro „V“ brzdy/ mechanické kotoučové brzdy
2-prsté, odlehčená konstrukce
materiál: Al hliník
hmotnost: 140 g (pár)
199 Kč
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Art. 42048 (122/148)
páky brzdové FORCE „V“, s gumou
gumová vložka na páce
pro „V“ brzdy
4-prsté, delší provedení
materiál: Al hliník
hmotnost: 245 g (pár)
249 Kč

Art. 42032 (98/119)
páky brzdové FORCE MTB „V“
pouze na „V“ brzdy
3-prsté
materiál: Al hliník
hmotnost: 240 g (pár)
199 Kč
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Art. 423158 (126/152)
gumičky brzd FORCE výměnné CNC
délka: 70 mm
závitové
hmotnost 1 páru: 54 g
náhradní gumička art. 42323
269 Kč

Art. 42322 (99/120)
gumičky brzd FORCE výměnné
délka: 70 mm
závitové, výměnné
hmotnost 1 páru: 56 g
náhradní gumička art. 42323
199 Kč

Art. 42329 (84/102) OEM - 10 párů
Art. 42329B (89/108) baleno ve FORCE blistru
gumičky brzd FORCE výměnné
délka: 70 mm
závitové, výměnné
hmotnost 1 páru: 65 g
náhradní gumička art. 42323
189 Kč

Copyright© 2019 / Tento katalog je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. a vztahují se na něj autorská práva!

135

Brzdové gumičky silniční

Art. 423156 (96/116)
gumičky brzd FORCE výměnné
délka: 70 mm
závitové
hmotnost 1 páru: 58 g
199 Kč

Art. 423235 (43/52) OEM - 10 párů
Art. 423235B (48/58) baleno ve FORCE blistru
gumičky brzd FORCE jednorázové
délka: 70 mm, zeleno-černo-hnědé
závitové
hmotnost 1 páru: 65 g
99 Kč

Art. 423246 (58/70)
gumičky brzd FORCE jednorázové
délka: 70 mm
závitové
hmotnost 1 páru: 62 g
119 Kč

Art. 42325 (44/53) OEM - 10 párů
Art. 42325B (48/58) baleno ve FORCE blistru
gumičky brzd FORCE jednorázové
délka: 70 mm
závitové
hmotnost 1 páru: 63 g
99 Kč

Art. 423136 (30/36) OEM - 10 párů
Art. 423136B (35/42) baleno ve FORCE blistru
gumičky brzd FORCE jednorázové
délka: 70 mm
závitové
hmotnost 1 páru: 71 g
79 Kč

Art. 42311 (42/51)
gumičky brzd FORCE
čep jednorázové
délka: 70 mm
na čep
hmotnost 1 páru: 58 g
89 Kč

Art. 42207 (129/156)
gumičky brzd FORCE silniční
výměnné CNC
délka: 55 mm
závitové, s CNC broušenou botkou
s drážkou pro SHIMANO a další patky
hmotnost 1 páru: 35 g
art náhradní gumičky: 42202, 42203
269 Kč

Art. 42206 (99/120)
gumičky brzd FORCE silniční
výměnné korkové
délka: 55 mm
KORKOVÉ gumičky na karbonové ráfky
s drážkou pro SHIMANO a další patky
závitové
hmotnost 1 páru: 37 g
199 Kč

Art. 42200 (7,9/10) OEM - 10 párů
Art. 42198 (13,9/17)
gumičky brzd FORCE klasické závit
délka: 35 mm
závitové, v plechové botce
hmotnost 1 páru: 40 g
29 Kč

Art. 42201B (84/102)
gumičky brzd FORCE silniční
závit výměnné
délka: 55 mm, černé
závitové
uchycení na inbus šroub
hmotnost 1 páru: 40 g
179 Kč

Art. 42210 (18,5/22) OEM - 10 párů
Art. 42210B (23/22) baleno ve FORCE blistru
gumičky brzd FORCE závit kopie ULTEGRA
kopie SHIMANO ULTEGRA
délka: 50 mm
jednorázové
hmotnost 1 páru: 53 g
49 Kč

Náhradní brzdové gumičky silniční

Art. 42312 (28/34)
gumičky brzd FORCE
čep jednorázové
délka: 70 mm
na čep
hmotnost 1 páru: 65 g
59 Kč

Art. 423135 (39/47) OEM - 10 párů
Art. 423135B (44/53) baleno ve FORCE blistru
gumičky brzd FORCE
jednorázové
délka: 70 mm
závitové
hmotnost 1 páru: 65 g
99 Kč

Art. 423153 (24/29) OEM - 10 párů
Art. 423153B (32/39) baleno ve FORCE blistru
gumičky brzd FORCE mřížka
jednorázové
délka: 60 mm
závitové
hmotnost 1 páru: 60 g
69 Kč

Art. 423152 (19/23) OEM - 10 párů
Art. 423152B (24/29) baleno ve FORCE blistru
gumičky brzd FORCE
jednorázové
délka: 70 mm
závitové
hmotnost 1 páru: 68 g
59 Kč

Art. 42310 (14,9/18) OEM - 10 párů
Art. 42310B (22/27) baleno ve FORCE blistru
gumičky brzd FORCE čep
jednorázové
délka: 70 mm
na čep
hmotnost 1 páru: 73 g
39 Kč

VÝPRODEJ
Art. 42313 (24/29)
gumičky brzd FORCE
výměnné
FORCE pro cantilever
pro gumičky
dlouhé 55 mm, art. 42202
délka: 55 mm
hmotnost 1 páru: 33 g
49 Kč

Náhradní brzdové gumičky MTB / TREK

Art. 42323 (48/58)
gumičky brzd FORCE náhradní
délka: 70 mm
pro všechny vyměnitelné botky FORCE
kompatibilní také pro Shimano a další patky
tři různé směsi - vhodné do každého počasí
hmotnost 1 páru: 15 g
99 Kč
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Art. 423245 (39/47)
gumičky brzd FORCE náhradní
délka: 70 mm + 2 x závlačka
pro všechny vyměnitelné botky FORCE
kompatibilní také pro Shimano a další patky
tři různé směsi - vhodné do každého počasí
hmotnost 1 páru: 12 g
89 Kč

Art. 42199 (89/108)
gumičky brzdové pro karbonové ráfky FORCE
kompatabilní pro Shimano, FORCE i další botky
délka: 55 mm
hmotnost 1 páru: 9 g
199 Kč

Art. 421997 (89/108)
gumičky brzdové pro karbonové ráfky FORCE
kompatabilní pro CAMPAGNOLO botky
délka: 55 mm
hmotnost 1 páru: 9 g
199 Kč

Art. 42202 (32/39)
gumičky brzd FORCE silniční náhradní
náhradní gumičky (špalky) FORCE pro art 42201B a jiné
silniční botky, kompatibilní se SHIMANEM
délka: 55 mm
hmotnost 1 páru: 13 g
69 Kč

Art. 42203 (36/44)
gumičky brzd FORCE silniční náhradní korkové
délka: 55 mm
KORKOVÉ gumičky na karbonové ráfky
s drážkou pro SHIMANO a další patky
hmotnost 1 páru: 11 g
79 Kč

Brzdové destičky s chladičem

Art. 423267 (29/35)
gumičky brzd FORCE náhradní
délka: 70 mm + 2 x závlačka
pro všechny vyměnitelné botky FORCE
kompatibilní také pro Shimano a další patky
hmotnost 1 páru: 13 g
69 Kč

Art. 423265 (29/35)
gumičky brzd FORCE náhradní
délka: 70 mm + 2 x závlačka
pro všechny vyměnitelné botky FORCE
kompatibilní také pro Shimano a další patky
hmotnost 1 páru: 12 g
69 Kč

Art. 42321 (59/71)
gumičky brzd FORCE výměnné,
MAGURA HYDRAULIC
délka: 50 mm
pro hydraulické čelisťové
(ráfkové) brzdy MAGURA
hmotnost 1 páru: 18 g
129 Kč
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Art. 4234923 (149/180)
Art. 42349230 (48/58) náhradní-tenké
destičky brzdové FORCE FORMULA MEGA Fe
železná základna, polymerová směs
včetně hliníkového chladícího panelu
odvádí teplo, zvyšuje brzd. účinek a životnost
rozměr panelu chladiče: š 28mm, v 46mm
tloušťka panelu včetně destičky: 4mm (destička 2,9mm)
chladič kompatibilní pouze s tenkými destičkami!
hmotnost 1 páru včetně pružinky a chladiče: 28,5 g
299 Kč Art. 4234923
99 Kč Art. 42349230

Art. 4234921 (149/180)
Art. 42349210 (48/58) náhradní-tenké
destičky brzdové FORCE SH M07 Fe
železná základna, polymerová směs
včetně hliníkového chladícího panelu
odvádí teplo, zvyšuje brzd. účinek a životnost
pro SHIMANO BRM 535, 585, 775, 975 (XTR do 2011)
rozměr panelu chladiče: š 31mm, v 36mm
tloušťka panelu včetně destičky: 4mm (destička 2,9mm)
chladič kompatibilní pouze s tenkými destičkami!
hmotnost 1 páru včetně pružinky a chladiče: 27 g
299 Kč Art. 4234921
99 Kč Art. 42349210
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Art. 4234926 (149/180)
Art. 42349260 (48/58) náhradní-tenké
destičky brzdové FORCE SH XT/XTR Fe
železná základna, polymerová směs
včetně hliníkového chladícího panelu
odvádí teplo, zvyšuje brzd. účinek a životnost
pro SHIMANO XT/ XTR/ SLX
rozměr panelu chladiče: š 31,5mm, v 37mm
tloušťka panelu včetně destičky: 4mm (destička 2,9mm)
chladič kompatibilní pouze s tenkými destičkami!
hmotnost 1 páru včetně pružinky a chladiče: 26,5 g
299 Kč Art. 4234926
99 Kč Art. 42349260

Art. 4234924 (149/180)
Art. 42349240 (48/58) náhradní-tenké
destičky brzdové FORCE SH SAINT/ZEE Fe
železná základna, polymerová směs
včetně hliníkového chladícího panelu
odvádí teplo, zvyšuje brzd. účinek a životnost
SHIMANO SAINT/ ZEE
rozměr panelu chladiče: š 38mm, v 40mm
tloušťka panelu včetně destičky: 4mm (destička 2,9mm)
chladič kompatibilní pouze s tenkými destičkami!
hmotnost 1 páru včetně pružinky a chladiče: 34,5 g
299 Kč Art. 4234924
99 Kč Art. 42349240

Art. 4234925 (149/180)
Art. 42349250 (48/58) náhradní-tenké
destičky brzdové FORCE AVID ELIXIR Fe
železná základna, polymerová směs
včetně hliníkového chladícího panelu
odvádí teplo, zvyšuje brzd. účinek a životnost
pro Elixir 1,3,5,7,9, R, CR, X0
rozměr panelu chladiče: š 28mm, v 43mm
tloušťka panelu včetně destičky: 4mm (destička 2,9mm)
chladič kompatibilní pouze s tenkými destičkami!
hmotnost 1 páru včetně pružinky a chladiče: 24,5 g
299 Kč Art. 4234925
99 Kč Art. 42349250

Art. 4234927 (149/180)
Art. 42349270 (48/58) náhradní-tenké
destičky brzdové FORCE SH RS405-805 Fe
železná základna, polymerová směs
včetně hliníkového chladícího panelu
odvádí teplo, zvyšuje brzd. účinek a životnost
pro SHIMANO silniční hydraulické třmeny (Flat Mount)
BR-RS305 (Sora), BR-RS405 (Tiagra), BR-RS505 (105),
BR-RS805/ BR-R8070 (Ultegra) a BR-R9170 (Dura Ace)
rozměr panelu chladiče: 22,2 x 36,8 x 10mm
tloušťka panelu včetně destičky: 4mm (destička 2,9mm)
chladič kompatibilní pouze s tenkými destičkami!
hmotnost 1 páru včetně pružinky a chladiče: 22,5 g
299 Kč Art. 4234927
99 Kč Art. 42349270

Kompatibilní s brzdami SHIMANO

Art. 42351 (99/120)
destičky brzdové FORCE SH M08 sinter,
s pružinou
železná základna, železná směs
(sinter - spékané)
pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO BR-M 415, 416, 475, 486,
495, 515, 525, 575 + TEKTRO DRACO
hmotnost 1 páru: 28 g
249 Kč

Art. 423698 (129/156)
destičky brzdové FORCE SH
XTR/XT sinter, s pružinou
železná základna
železná směs (sinter-spékané)
pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO XTR 2011, XT, SLX
hmotnost 1 páru: 23 g
289 Kč

Art. 42350 (79/96)
destičky brzdové FORCE SH M08
Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO BR-M 415, 416, 475, 486,
495, 515, 525, 575 + TEKTRO DRACO
hmotnost 1 páru: 21 g
199 Kč
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Art. 4236965 (99/120)
destičky brzdové FORCE
SH SAINT/ZEE Fe sinter
železná základna
železná směs (sinter-spékané)
pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO SAINT/ ZEE
hmotnost 1 páru s pružinou: 27,2 g
249 Kč

Art. 423681 (99/120)
destičky brzdové FORCE SH M08
Al, s pružinou
hliníková základna, semi-metalová směs
50% lehčí , rychlejší odvod tepla
pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO BR-M 415, 416, 475, 486,
495, 515, 525, 575 + TEKTRO DRACO
hmotnost 1 páru: 10 g
219 Kč

Art. 423691 (79/96)
destičky brzdové FORCE SH M07
Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO BRM 535, 585, 775, 975
hmotnost 1 páru: 18 g
199 Kč

Art. 423682 (99/120)
destičky brzdové FORCE SH M07
Al, s pružinou
hliníková základna, semi-metalová směs
50% lehčí , rychlejší odvod tepla
pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO XTR, M965, M966, M975,
M800, M775, M765, M585, M535
hmotnost 1 páru: 10 g
219 Kč

Art. 423692 (89/108)
destičky brzdové FORCE SH
XTR/XT Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO XTR, XT, SLX
hmotnost 1 páru: 19 g
199 Kč

KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2019 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační

NOVINKA
Art. 423513 (89/108)
destičky brzdové FORCE SH M08 E-BIKE Fe,s pružinou
železná základna, polymerová směs¨s příměsí syntetických vláken na bázi kevlaru
pro lepší absorpci tepla generovaného těžkými E-biky
pro hydraulické kotoučové brzdy: SHIMANO BR-M 415, 416, 475, 486,
495, 515, 525, 575 + TEKTRO DRACO, hmotnost 1 páru: 23 g
219 Kč

Art. 423685 (99/120)
destičky brzdové FORCE SH XTR/XT
Al, s pružinou
hliníková základna, semi-metalová směs
50% lehčí , rychlejší odvod tepla
pro hydraulické kotoučové brzdy: SHIMANO XTR, XT, SLX,
hmotnost 1 páru: 10 g
219 Kč

Kompatibilní s brzdami AVID

Art. 42359 (89/108)
destičky brzdové FORCE
AVID Elixir Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
pro Elixir 1,3,5,7,9, R, CR, X0
hmotnost 1 páru: 20 g
199 Kč

Art. 42360 (89/108)
destičky brzdové FORCE
AVID Juicy Fe, s pružinou
Fe železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
AVID Juicy 7 / 5 / 3, BB7, PROMAX DSK-950
hmotnost 1 páru: 21 g
199 Kč

Art. 423572 (129/156)
destičky brzdové F AVID X0 Trail sinter,s pružinou
železná základna, železná směs (sinter - spékané)
pro hydraulické kotoučové brzdy:
AVID/SRAM X0 Trail, 7/9 Trail, Guide
hmotnost 1 páru: 24,5 g
289 Kč

Art. 423571 (89/108)
destičky brzdové FORCE
AVID X0 Trail Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
AVID/SRAM X0 Trail, 7/9 Trail, Guide
hmotnost 1 páru: 20 g
119 Kč

Art. 423697 (129/156)
destičky brzdové FORCE AVID Juicy sinter, s pružinou
Fe železná základna, železná směs (sinter-spékané)
pro hydraulické kotoučové brzdy:
AVID Juicy 7 / 5 / 3, BB7, PROMAX DSK-950
hmotnost 1 páru: 25 g
289 Kč

Art. 42358 (89/108)
destičky brzdové FORCE
AVID BB5 Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro mechanické kotoučové brzdy: AVID BB5
hmotnost 1 páru: 13 g
199 Kč

Art. 423683 (99/120)
destičky brzdové FORCE AVID Elixir Al, s pružinou
hliníková základna, semi-metalová směs
50% lehčí , rychlejší odvod tepla
pro hydraulické kotoučové brzdy:
pro Elixir 1,3,5,7,9, R, CR, X0
hmotnost 1 páru: 10 g
219 Kč

Kompatibilní s brzdami MAGURA
Art. 42352 (89/108)
destičky brzdové F MAGURA Julie Fe se závlačkou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
MAGURA Julie
hmotnost 1 páru: 21 g
199 Kč

Art. 42353 (89/108)
destičky brzdové FORCE MAGURA Clara Fe
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
MAGURA Clara 2001, Louise, Louise FR
hmotnost 1 páru: 16 g
199 Kč

VÝPRODEJ
Art. 42357 (49/59)
destičky brzdové FORCE
AVID Code Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
AVID Code + Code 5
hmotnost 1 páru: 23 g
99 Kč

Art. 423684 (99/120
destičky brzdové FORCE AVID Juicy Al, s pružinou
Al hliníková základna, semi-metalová směs
50% lehčí , rychlejší odvod tepla
pro hydraulické kotoučové brzdy:
AVID Juicy 7 / 5 / 3, BB7, PROMAX DSK-950
hmotnost 1 páru: 11 g
219 Kč

Art. 423686 (89/108)
destičky brzdové FORCE MAGURA
MT 2, 4, 6, 8 Fe
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
MAGURA MT 2/ 4/ 6/ 8
hmotnost 1 páru: 20 g
199 Kč
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Art. 423687 (129/156)
destičky brzdové FORCE
MAGURA MT 2, 4, 6, 8 sinter
železná základna
železná směs (sinter - spékané)
pro hydraulické kotoučové brzdy:
MAGURA MT 2/ 4/ 6/ 8
hmotnost 1 páru: 25 g
289 Kč

Art. 42354 (89/108)
destičky brzdové FORCE
MAGURA Louise Fe
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
MAGURA Clara 2000 a Louise
hmotnost 1 páru: 13 g
199 Kč

Art. 42361 (39/47)
destičky brzdové FORCE
MAGURA Gustav M Fe
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
MAGURA Gustav M
hmotnost 1 páru: 16 g
99 Kč

VÝPRODEJ
Art. 423688 (129/156)
destičky brzdové FORCE
MAGURA MT 7 Fe
železná základna, polymerová směs
pro 4 pístové hydraulické kotoučové brzdy:
MAGURA MT 7
hmotnost 1 páru: 26 g
289 Kč

Art. 423689 (129/156)
destičky brzdové FORCE
MAGURA MT 5 Fe
železná základna, polymerová směs
pro 4 pístové hydraulické kotoučové brzdy:
MAGURA M5
hmotnost 1 páru: 23 g
289 Kč

VÝPRODEJ
Art. 42362 (89/108)
destičky brzdové FORCE
MAGURA Marta/Marta SL Fe
Fe železná základna
polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
MAGURA Marta + Marta SL
hmotnost 1 páru: 16 g
199 Kč

NOVINKA
Art. 42363 (89/108)
destičky brzdové FORCE HAYES Dominion Fe
Fe železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy: HAYES Dominion
hmotnost 1 páru: 22 g
199 Kč

Art. 423699 (129/156)
destičky brzdové F FORMULA
Oro sinter, s pružinou
železná základna, železná směs
(sinter-spékané)
pro hydraulické kotoučové brzdy:
FORMULA Oro
hmotnost 1 páru: 23 g
289 Kč
Art. 423695 (89/108)
destičky brzdové FORCE TEKTRO
Novela Fe
železná základna, polymerová směs
pro mechanické kotoučové brzdy:
TEKTRO Novela, IOX
hmotnost 1 páru: 15 g
199 Kč

Art. 423696 (89/108)
destičky brzdové FORCE TEKTRO Volans
Fe,s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
TEKTRO Volans, TWIN a Suntour DB8
hmotnost 1 páru: 19 g
199 Kč

Art. 4236963 (89/108)
destičky brzdové FORCE TEKTRO
LYRA Fe
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
TEKTRO LYRA
hmotnost 1 páru: 14 g
199 Kč

VÝPRODEJ
Art. 4236964 (89/108)
destičky brzd. F TEKTRO Dorado
E-bike Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
Tektro Dorado (D40.11) pro elektrokola
hmotnost 1 páru: 24 g
199 Kč

Kompatibilní s brzdami HAYES

Art. 42364 (89/108)
destičky brzdové FORCE HAYES MAG/X9/X1 Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické + mech. kotoučové brzdy:
HAYES HFX1, HFX9, HFX-MAG, Promax MX1
hmotnost 1 páru: 21 g
199 Kč
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Art. 42367 (89/108)
destičky brzdové FORCE HAYES Ryde Fe, s pružinou
Fe železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
HAYES Stroker, Ryde, Radar, Dyno
hmotnost 1 páru: 18 g
199 Kč

VÝPRODEJ
Art. 42368 (49/59)
destičky brzdové FORCE HAYES Ace Fe, se závlačkou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
HAYES Stroker Ace
hmotnost 1 páru: 24 g
99 Kč

Art. 42365 (89/108)
destičky brzdové FORCE HAYES Sole Fe
železná železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
HAYES Sole, GC-X a MX2-XC
hmotnost 1 páru: 13 g
199 Kč
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VÝPRODEJ
Art. 42369 (49/59)
destičky brzdové FORCE HAYES Prime Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:HAYES Prime Pro a Expert
hmotnost 1 páru: 22 g
99 Kč

Kompatibilní s brzdami FORMULA

Kompatibilní s brzdami TEKTRO

Art. 42350 (79/96)
destičky brzdové FORCE SH M08
Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO BR-M 415, 416, 475, 486,
495, 515, 525, 575 + TEKTRO DRACO
hmotnost 1 páru: 21 g
199 Kč

Art. 42366 (89/108)
destičky brzdové FORCE HAYES Trail Fe, se závlačkou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy: HAYES Stroker Trail
hmotnost 1 páru: 23 g
199 Kč

Art. 423693 (89/108)
destičky brzdové FORCE FORMULA
Oro Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs,
pro hydraulické kotoučové brzdy:
FORMULA Oro
hmotnost 1 páru: 20 g
199 Kč

Art. 423694 (89/108)
destičky brzdové FORCE FORMULA
Mega Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
FORMULA Mega
hmotnost 1 páru: 19 g
199 Kč

Brzdové adaptéry

Art. 40240 (59/71) černý
Art. 40246 (69/83) červený
adaptér přední FORCE POST/ STAND 160mm
přední adaptér pro kotoučové brzdy
postmount/ standard, pro brzdové kotouče: 160 mm
včetně 2 inbusových šroubů pro montáž
hmotnost: 30 g, materiál: Al hliník
129 Kč černý
149 Kč červený

Art. 40242 (72/87) černý
Art. 40248 (99/120) červený
adaptér přední FORCE POST/ POST 180mm
přední adaptér pro kotoučové brzdy
postmount/ postmount, pro brzdové kotouče: 180 mm
včetně 2 inbusových šroubů pro montáž
hmotnost: 40 g, materiál: Al hliník
159 Kč černý
199 Kč červený

Art. 40241 (59/71) černý
Art. 40247 (62/75) červený
adaptér zadní FORCE POST/ STAND 160mm
zadní adaptér pro kotoučové brzdy
postmount/ standard, pro brzdové kotouče: 160 mm
včetně 2 inbusových šroubů pro montáž
hmotnost: 36 g, materiál: Al hliník
129 Kč černý
139 Kč červený

Art. 40243 (59/71)
adaptér přední FORCE POST/ STAND 180mm
přední adaptér pro kotoučové brzdy
postmount/ standard, pro brzdové kotouče: 180 mm
včetně 2 inbusových šroubů pro montáž
hmotnost: 35 g, materiál: Al hliník
129 Kč

Art. 40244 (79/96)
adaptér přední FORCE POST/ POST 203mm
přední adaptér pro kotoučové brzdy
postmount/ postmount, pro brzdové kotouče: 203 mm
včetně 2 inbusových šroubů pro montáž
hmotnost: 38 g, materiál: Al hliník
169 Kč

Art. 40245 (59/71)
adaptér zadní FORCE POST/STAND 180mm
zadní adaptér pro kotoučové brzdy
postmount/ standard, pro brzdové kotouče: 180 mm
včetně 2 inbusových šroubů pro montáž
hmotnost: 42 g, materiál: Al hliník
129 Kč
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NOVINKA
Art. 402451 (79/96)
adaptér zadní FORCE FLAT/POST 160mm, 34mm
zadní adaptér pro kotoučové brzdy
flatmount/ postmount, rozteč: 34mm
pro brzdové kotouče: 160 mm
včetně 2 inbus. šroubů M5x30mm pro montáž
materiál: Al hliník
169 Kč

NOVINKA
Art. 402452 (79/96)
adaptér přední FORCE FLAT/POST 140mm,34-70mm
přední adaptér pro kotoučové brzdy
flatmount/ postmount, rozteč: 34 na 70mm
pro brzdové kotouče: 140 mm
materiál: Al hliník
169 Kč

NOVINKA
Art. 402453 (79/96)
adaptér přední FORCE FLAT/POST 160mm,34-70mm
přední adaptér pro kotoučové brzdy
flatmount/ postmount, rozteč: 34 na 70mm
pro brzdové kotouče: 160 mm
materiál: Al hliník
169 Kč

Art. 44000 (319/386)
bowden brzdový FORCE ROLE
průměr: 5 mm
materiál: teflon
cena za 50 m = 1 role
999 Kč

Lanka / bowdeny / dorazy / šrouby

Art. 42433 (72/87) červené
Art. 42434 (72/87) zelené
Art. 424345 (72/87) modré
šrouby FORCE na kotouče TORX 25
sada 12 modrých eloxovaný torx šroubů FORCE
na závitu pojistné lepidlo proti uvolnění šroubu
maximální moment síly dotažení 5 Nm
materiál: nerezová ocel, závit: M5x10mm
hmotnost 12 ks: 24 g
149 Kč

Art. 43027 (1159/1402) 2 m - nerez
Art. 42904 (479/580) 2 m - ocel
Art. 430285 (3399/4113) 2 m - nerez, teflon NOVINKA
lanko řadící FORCE BOX
koncovka: 4 x 4 mm
použití: univerzální MTB, CROSS, atd.
průměr: 1,2 mm
baleno v odvíjecím kartonovém boxu = 100ks
2 990 Kč
1 500 Kč
7 999 Kč
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Art. 42435 (4,5/5)
šrouby na kotouče TORX 25
na závitu pojistné lepidlo proti uvolnění šroubu
maximální moment síly dotažení: 5 Nm
materiál: nerezová ocel, závit: M5x12mm
hmotnost 6 ks: 18 g
10 Kč

Art. 42903 (549/664) 2 m - ocel
1 900 Kč
Art. 42905 (589/713) 2,5 m - ocel
2 419 Kč
Art. 42901 (289/350) 0,75 m - ocel
999 Kč
Art. 43020 (1299/1572) 2 m - nerez 2 900 Kč
Art. 430235 (569/688) 0,75 m - nerez 1 500 Kč
lanko brzdové FORCE MTB BOX
koncovka: 6 x 7 mm
použití: MTB, CROSS, atd.
průměr: 1,5 mm
baleno v odvíjecím kartonovém boxu = 100ks

Art. 42423 (1,8/2)
koncovka řadícího bowdenu 4 mm CNC
vnitřní průměr: 4 mm
vnější průměr: 4,7 mm
délka: 12 mm
materiál: mosaz
4 Kč

Art. 43036 (499/604) 2 m - ocel
Art. 430385 (1599/1935) 2 m - nerez NOVINKA
lanko brzdové FORCE silniční BOX
koncovka: kopie SHIMANO
použití: silniční kola
průměr: 1,5 mm
baleno v odvíjecím kartonovém boxu = 100ks
1 200 Kč ocel
5 989 Kč nerez

Art. 42422 (1,1/1)
koncovka řad.bowdenu 4 mm plast
koncovka řadícího bowdenu
vnitřní průměr: 4 mm
vnější průměr: 5,5 mm
délka: 15 mm
materiál: plast
3 Kč

Art. 42424 (1,8/2) stříbrná, 5 mm, 6 mm
Art. 42425 (0,7/1) stříbrná, 5 mm, 5,4 mm
Art. 42426 (2/2) stříbrná, 5,5 mm, 6 mm
koncovka brzdového bowdenu CNC
délka: 10 mm
4 Kč Art. 42424
2 Kč Art. 42425
5 Kč Art. 42426

Art. 44011 (599/725) stříbrný
1 299 Kč
Art. 44012 (629/761) černý
1 499 Kč
Art. 44013 (599/725) bílý
1 499 Kč
Art. 44014 (599/725) červený
1 499 Kč
Art. 44015 (599/725) fluo
1 499 Kč
Art. 44017 (749/906) černý - PRO 1 799 Kč NOVINKA
bowden řadící FORCE BOX
průměr: 4 mm
materiál: teflon
cena za 1 BOX = 50 m = 1 role

Art. 44003 (349/422) černý
999 Kč
Art. 44004 (399/483) černý 1 600 Kč
Art. 44005 (349/422) bílý
1 000 Kč
Art. 44006 (399/483) červený 1 000 Kč
Art. 44007 (399/483) fluo
1 000 Kč
bowden brzdový FORCE BOX
průměr: 5 mm
materiál: teflon
cena za 1 BOX = 50 m = 1 role

KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2019 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační

NOVINKA
Art. 423872 (1599/1935) 2,3x5 mm
Art. 423873 (1599/1935) 2,1x5 mm
hadička hydraulická
FORCE BOX
kvalitní hydraulická hadička
pro kotoučové brzdy
cena za 1 BOX = 30 m
3 600 Kč

Art. 43038 (26/31) nerez
Art. 43039 (39/47) nerez, teflon
lanko brzdové FORCE silniční
koncovka: kopie SHIMANO
použití: silniční kola
délka: 2,0 m, průměr: 1,5 mm
59 Kč nerez
89 Kč nerez, teflon

Art. 43021 (42/51) 2,0 m - nerez, teflon 89 Kč
Art. 43024 (26/31) 0,75 m - nerez, teflon 59 Kč
Art. 43022 (25/30) 2,0 m - nerez
59 Kč
Art. 43023 (18/22) 0,75 m - nerez
39 Kč
lanko brzdové FORCE MTB
koncovka: 6 x 7 mm
použití: univerzální MTB, CROSS, atd.
průměr: 1,5 mm

Art. 43037 (5,5/7)
lanko brzdové silniční
koncovka: kopie SHIMANO
použití: silniční kola
délka: 2,0 m, průměr: 1,5 mm
materiál: ocel
12 Kč

Art. 43061 (3,7/4)
lanko brzdové silniční
pro cantilever čelisti
délka: 38 cm
9 Kč

Art. 43060 (9/11)
lanko brzdové, spojovací
spojovací lanko
cantilever čelistí
tvar Y
20 Kč

Art. 42420 (0,7/1)
koncovka lanka FORCE 2,0
hliníková koncovka lanka
pro všechny lanka
vnitřní průměr: 2 mm
délka: 12 mm
materiál: Al hliník
2 Kč

Art. 42429 (8/10)
šroub stavitelný lanka měniče
na řadící lanko (do rámu, do měniče...)
možné použít jako doraz do rámu
Dual Control
závit M5
materiál: Al hliník/ plast
19 Kč

Art. 42436 (6/7)
šroub pro uchycení MTB
brzdových gumiček
pro špalíky s provedením na čep
včetně podložky a matice
14 Kč

Art. 42427 (4,5/5)
šroub napínací lanka,
rovný M10
na brzdové lanka
závit M10
10 Kč

Art. 42428 (7,9/10)
šroub napínací lanka,
kužel M10
na brzdové lanka
závit M10
19 Kč

Art. 42406 (24/29)
objímka-doraz řazení místo
dvojpáčky, do max.29m
objímka-doraz řaďících bowdenů, stříbrná
nahrazuje dvojpáčkové řazení
na rámovou trubku
pro rámovou trubku
do max. průměru: 29 mm (28,6 mm)
49 Kč

Art. 42430 (2,4/3)
šroubek M5 s dírkou
na lanko, s matičkou
včetně kloboukové matice
a podložky
délka šroubu: 16 mm
matice: 8 mm
6 Kč

Art. 43102 (39/47)
lanko brzdové BMX
rotor - brzda
celková délka: 965 mm
průměr kovového lanka: 1,5 mm
vnější průměr bowdenu: 5 mm
matice dorazu pro klíč č. 10
89 Kč
Art. 42437 (8/10)
čep přední silniční brzdy
51 mm kompletní
komplet šroub-osa brzdové čelisti
s podložkami a matkou
délka: 51 mm
19 Kč

Art. 43025 (22/27) nerez
Art. 43028 (42/51) nerez, teflon
lanko řadící FORCE
koncovka: 4 x 4 mm
použítí: univerzální MTB, CROSS, atd.
délka: 2,0 m, průměr: 1,2 mm
49 Kč nerez
89 Kč nerez, teflon

Art. 43040 (36/44)
lanko brzdové FORCE-CAMPA
lanko je potaženo teflonem
koncovka: 5,5 x 11 mm
použití: pouze silniční brzdy
CAMPAGNOLO
délka: 2,0 m, průměr: 1,5 mm
materiál: nerez, teflon
hmotnost: 27 g
79 Kč

Art. 42407 (4,5/3)
úchyt lanka brzdy
- trojúhelník
trojúhelníkový úchyt lanka
se šroubem s dírkou
10 Kč

Art. 43103 (119/144)
lanko brzdové BMX
komplet + rotor
sada komplet + rotor:
43101 + 43102 + rotor
hmotnost: 323 g
249 Kč

NOVINKA
Art. 42409 (9/11)
držák FORCE bowdenů 4.0-5.5
dvojitý-otočný
univerzální spojka
zabraňuje klepání bowdenů
pro řadící, brzdové bowdeny
i brzdové hadičky
pro průměr 4.0-5,5mm
otočný kloub o 360 stupňů
materiál: plast
20 Kč

Art. 43101 (39/47)
lanko brzdové pro BMX,
páčka - rotor
celková délka: 420 mm
89 Kč

Art. 42438 (8/10)
čep přední silniční brzdy
51 mm kompletní
komplet šroub-osa brzdové čelisti
s podložkami a matkou
délka: 31 mm
19 Kč
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Vidlice MTB a trekking - odpružené
ø 4 mm
ø 3,5 mm
29 mm

Art. 42431 (72/87) černé
Art. 42432 (72/87) červené
Art. 424325 (72/87) zelené
šrouby stavitelné řadícího lanka
možné použít do rámu i do měniče
vnitřní průměr pro doraz bowdenu: 5,8 mm
závit M5
materiál: Al hliník
hmotnost 1 páru: 6 g
149 Kč

Art. 424291 (69/83) černé
Art. 424293 (49/59) červené VÝPRODEJ
šrouby stavitelné na řadící lanka sada
doštelování lanka měniče
(neslouží jako doraz do rámu)
materiál: Al hliník/ plast
149 Kč
99 Kč červené

VÝPRODEJ
Art. 424211 (1/1) černé
Art. 424212 (1/1) bílé
Art. 424213 (1/1) červené
koncovka lanka UNI gumová
krytka koncovky lanka
délka: 29 mm, vnější průměr: 3,5 mm
nasazuje se na hliníkovou koncovku lanka
zabraňuje klepání koncovky lanka o rám
materiál: guma
2 Kč

ø 5,6 mm

VÝPRODEJ
Art. 424267 (199/241) zelené
Art. 424268 (199/241) černé
Art. 424269 (199/241) červené
koncovky řadícího bowdenu FORCE
délka: 18 mm
vnitřní průměr: 4 mm
vnější průměr: 5,6 mm
materiál: Al hliník CNC
hmotnost 1 ks: 0,9 g
400 Kč

23 mm

VÝPRODEJ
Art. 424261 (149/180) černé
Art. 424262 (149/180) červené
Art. 424263 (149/180) zelené
koncovky brzdového bowdenu FORCE
délka: 23 mm
vnitřní průměr: 5 mm
vnější průměr: 5,6 mm
materiál: Al hliník CNC
hmotnost 1 ks: 0,8 g
300 Kč

ø 2 mm

ø 2 mm
12 mm

Art. 42419 (0,8/1) černé
Art. 424191 (0,8/1) zelené
Art. 42421 (0,8/1) červené
Art. 424210 (0,8/1) modré
koncovka lanka FORCE
pro všechny lanka
vnitřní průměr: 2 mm
délka: 12 mm
materiál: Al hliník
2 Kč
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ø 5,6 mm

ø 5 mm

18 mm

10 mm

Art. 42481 (89/108) 2,1 mm / pro AVID / SRAM
Art. 42480 (89/108) 2,3 mm / pro SHIMANO
koncovky a olivy 5mm
montážní sada pro servis
pro hadičky vnitřního průměru 5mm,
sada obsahuje:10 ks oliv 5 mm
+10 ks koncovek (pin)
materiál: mosaz
199 Kč

Art. 42457 (125/151) černý
Art. 42458 (99/120) červený VÝPRODEJ
Art. 42459 (99/120) bílý VÝPRODEJ
chránič bowdenu silikonový FORCE sada
sada 20 silikonových korálků na bowden
délka: 10 mm
vnitřní průměr: 4 mm
vhodný pro řadící i brzdový bowden
300 Kč černý
199 Kč červený
299 Kč bílý

Art. 42418 (1,8/2)
Art. 42447 (7/8) černý / montážní balení a prodej po 5 ks / 4 mm 19 Kč
Art. 42448 (7/8) bílý / montážní balení a prodej po 5 ks / 4 mm 19 Kč VÝPRODEJ korálky gumové na lanka - válec
gumový kroužek proti klepání lanka o rám
Art. 42450 (24/29) černý / prodej a balení po 1 páru/ 5 mm
49 Kč
Art. 42451 (24/29) bílý / prodej a balení po 1 páru / 5 mm
49 Kč VÝPRODEJ vnitřní průměr: 2 mm
délka: 10 mm
Art. 42452 (24/29) černý / prodej a balení po 1 páru / 4 mm
49 Kč
Art. 42453 (24/29) bílý / prodej a balení po 1 páru / 4 mm
49 Kč VÝPRODEJ 4 Kč
Art. 42445 (7/8) černý / montážní balení a prodej po 5 ks / 5 mm 19 Kč
Art. 42446 (7/8) bílý / montážní balení a prodej po 5 ks/ 5 mm 19 Kč
chránič brzdového bowdenu FORCE
gumový ochraný kryt řadícího bowdenu
délka: 60 mm
vnitřní průměr: 4 / 5 mm

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Art. 42484 (189/229) pro AVID / SRAM
Art. 42483 (189/229) pro SHIMANO
koncovka brzdové páky
montážní sada pro servis
hydraulických brzd
pro hadičky vnitřního průměru 5mm
sada obsahuje: 10 ks koncovky (matice)
M8x0,75x8,5mm brzdové páky (Art. 42484)
M8x0,75x10,5mm brzdové páky ((Art. 42483)
materiál: hliník 6061
399 Kč

Art. 42486 (219/265) 2,3 mm / pro SHIMANO
Art. 42487 (219/265) 2,1 mm / pro AVID / SRAM
koncovka banjo
montážní sada pro servis
hydraulických brzd
pro hadičky vnitřního průměru 5mm
sada obsahuje: 4 ks koncovky banjo M08x0,75
s trnem vnitřního průměru 2,3mm (Art. 42486)
s trnem vnitřního průměru 2,1mm (Art. 42487)
pro montáž hydraulické hadičky pod úhlem 90°
materiál: nerez
460 Kč

Art. 42488 (88/106)
matice banjo
montážní sada pro servis hydraulických brzd
pro systémy SHIMANO/AVID/SRAM/
MAGURA/FORMULA
pro hadičky vnitřního průměru 5mm
sada obsahuje: 4 ks matice banjo koncovky
M08x0,75 (protikus 42487/488)
materiál: nerez
199 Kč

Art. 40290 (40/48) 20 ks
podložky pro třmeny kotoučové brzdy
montážní sada pro kotoučové brzdy
umožňuje přesné nastavení pozice
třmene ke kotouči
20 ks vymezovacích podložek
s koncovkou pro instalaci
tloušťka: 0,2mm, vnitřní průměr: 6,2mm
materiál: nerez
100 Kč

Art. 40291 (49/59) 10 ks
vložka distanční do třmene brzdy
zabraňuje stlačení pístů třmene
během přepravy/ servisu
10 ks distančních vložek
vhodné pro třmeny SHIMANO:
BR-M9020, BR-M9000, BR-M987, BR-M985,
BR-M785, BR-M675, BR-S700,BR-T785
velikost: 30x46mm, tloušťka: 3mm
materiál: plast
110 Kč
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Art. 143946 (999/1209)
vidlice FORCE BASIC X.9 HLO 29“
sloupek: železný, 1 1/8‘‘ AHEAD
délka 260 mm
pružení: pružina, zdvih: 100 mm
vnější nohy: Al hliník
vnitřní nohy: 28,6 mm
pro kotoučové / PM úchyt
regulace předpětím pružiny
blokace z korunky vidlice
černá mat, hmotnost: 2776 g
1 699 Kč

Art. 143640 (899/1088)
vidlice FORCE BASIC X.6 HLO 26“
sloupek: železný, 1 1/8‘‘ AHEAD
délka 260 mm
pružení: pružina, zdvih: 80 mm
vnější nohy: Al hliník
vnitřní nohy: 25,4 mm
pro kotoučové / IS úchyt / i V-brzdy
regulace předpětím pružiny
blokace z korunky vidlice
černá mat, hmotnost: 2544 g
1 599 Kč

Art. 143620 (599/725) 1“ / 2 159 g, černá lesklá
Art. 143630 (599/725) 1 1/8“ / 2 223 g, černá mat
vidlice FORCE BASIC X.6 26“
sloupek: železný
210 mm / závit 60 m (Art. 143620)
260 mm AHEAD (Art.143630)
pružení: pružina, zdvih: 80 mm
vnější nohy: Al hliník
vnitřní nohy: 25,4 mm
pro kotoučové / IS úchyt / i V-brzdy
1 099 Kč

Art. 143420 (599/725) 1“ / 1 968 g
Art. 143430 (599/725) 1 1/8“ / 2 098 g
vidlice FORCE BASIC X.4 24“
sloupek: železný
150 mm / závit 60 mm (Art.143420)
220 mm AHEAD (Art. 143430)
pružení: pružina, zdvih: 50 mm,
vnější nohy: Al hliník
vnitřní nohy: 25,4 mm
pro kotoučové / IS úchyt / i V-brzdy
černá lesklá
1 099 Kč

Art. 14440 (799/967)
vidlice FORCE BASIC C5.6 MLO 28“
sloupek: železný, 1 1/8‘‘ AHEAD
délka 260 mm
pružení: pružina, zdvih: 50 mm
vnější nohy: Al hliník
vnitřní nohy: 28,6 mm
pro kotoučové / IS úchyt / i V-brzdy
regulace předpětím pružiny
blokace z korunky vidlice
černá mat, hmotnost: 2478 g
1 399 Kč

Art. 14430 (699/846) 1“ / 2 295 g, černá lesklá
Art. 14434 (699/846) 1 1/8“ / 2 357 g, černá mat
vidlice FORCE BASIC C5.6 28“
sloupek: železný
210 mm / závit 60 mm (Art.14430)
260 mm AHEAD (Art. 14434)
pružení: pružina, zdvih: 50 mm,
vnější nohy: Al hliník
vnitřní nohy: 28,6 mm
pro kotoučové / IS úchyt / i V-brzdy
regulace předpětím pružiny
1 199 Kč

Vidlice MTB a trekking - pevné

Art. 13960 (4499/5444)
vidlice FORCE MTB 29“ TAPER
sloupek karbon TAPER 1 1/8“ - 1 1/2“
délka karbonových noh: 490 mm (řízení - osa náboje)
nahrazuje odpruženou vidlici zdvihu cca 100 mm
s 15 mm pevnou osou, pouze pro Post Mount
materiál vidlice: UD karbon lesklý
hmotnost bez osy: 750 g, hmotnost s osou: 838 g
7 999 Kč

Art. 13958 (4499/5444)
vidlice FORCE MTB 29“ TAPER
sloupek karbon TAPER 1 1/8“ - 1 1/2“
délka karbonových noh: 470 mm (řízení - osa náboje)
nahrazuje odpruženou vidlici zdvihu cca 80 mm
s 15 mm pevnou osou, pouze pro Post Mount
materiál vidlice: lesklý UD karbon
hmotnost bez osy: 735 g, hmotnost s osou: 823 g
7 999 Kč

Art. 13950 (2499/3024) 26“ / délka noh: 445 mm, 823 g
Art. 13951 (2699/3266) 26“ / délka noh: 465 mm, 835 g
Art. 13955 (2699/3266) 29“ / délka noh: 485 mm, 848 g
vidlice FORCE MTB
sloupek 1 1/8“ AHEAD
pro standardní osu, pouze pro Post Mount
nohy: lesklý UD karbon
korunka a koncovky černý lesk
materiál sloupku: Al 7075
materiál korunky a koncovky: Al 6061
4 999 Kč

Art. 14015 (1649/1996) karbon lesklá
Art. 140155 (1649/1996) karbon matná
vidlice FORCE trekking / cross 28“
sloupek 1 1/8“ AHEAD
pro V-brzdy i diskové brzdy (STANDARD)
délka nohou: 415 mm (řízení - osa náboje)
průměr spodního kroužku řízení na vidlici: 30 mm
materiál nohou: karbon UD
materiál sloupku: Al hliník
hmotnost: 760 g
2 999 Kč
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Vidlice silniční

Art. 14615 (899/1088) černá lesklá
Art. 146151 (899/1088) černá matná
vidlice FORCE MTB 29“
sloupek Al AHEAD 1 1/8“
délka 260 mm
vnější průměr korunky: 50 mm
pouze pro kotoučové brzdy (POST MOUNT)
délka nohou: 475 mm (řízení - osa náboje)
materiál: Al 6061, hmotnost: 835 g
1 699 Kč

Art. 14610 (799/967) černá lesklá
Art. 146101 (799/967) černá matná
vidlice FORCE MTB 26“
sloupek Al AHEAD 1 1/8“
délka: 260 mm
vnější průměr korunky: 50 mm
pro kotoučové brzdy (STANDARD) i V-brzdy
délka nohou: 440 mm (řízení - osa náboje)
materiál: Al 6061, hmotnost: 840 g
1 499 Kč

Art. 14611 (799/967) černá lesklá
Art. 146111 (799/967) černá matná
vidlice FORCE MTB 26“
sloupek Al AHEAD 1 1/8“
délka 260 mm
vnější průměr korunky: 50 mm
pouze pro kotoučové brzdy (STANDARD)
délka nohou: 440 mm (řízení - osa náboje)
materiál: Al 6061, hmotnost 798 g
1 499 Kč

Art. 14608 (799/967) 790 g / pro kot. brzdy, i V-brzdy
Art. 14609 (799/967) 750 g / pouze pro kotoučové brzdy
vidlice FORCE MTB 24“
sloupek Al AHEAD 1 1/8“
délka: 260 mm
vnější průměr korunky: 50 mm
délka nohou: 400 mm (řízení - osa náboje)
materiál: Al 6061, černá lesklá
1 499 Kč

Art. 14618 (759/919) černá lesklá
Art. 146181 (759/919) černá matná
vidlice FORCE TREK 28“
sloupek Al AHEAD 1 1/8“
délka 260 mm
vnější průměr korunky: 50 mm
pro kotoučové brzdy (STANDARD) i V-brzdy
délka nohou: 435 mm (řízení - osa náboje)
materiál: Al 6061, hmotnost 854 g
1 399 Kč

Art. 14011 (1299/1572) černá lesklá
Art. 140115 (1299/1572) černá matná
vidlice FORCE silniční
sloupek 1 1/8“ AHEAD
šířka korunky: 45 mm, ofset: 43 mm
průměr spodního kroužku řízení na vidlici: 30 mm
hliníkové spodní černé koncovky
materiál sloupku: Al hliník
délka 300 mm, materiál noh: karbon UD
hmotnost: 527 g
2 499 Kč

Art. 14620 (899/1088)
vidlice FORCE silniční
sloupek AHEAD 1 1/8“
délka: 260 mm, šířka korunky: 45 mm
průměr spodního kroužku řízení na vidlici: 30 mm
délka nohou: 370 mm (řízení - osa náboje)
materiál: Al 6061/6066, černá lesklá
hmotnost: 710 g
1 699 Kč

Art. 14622 (999/1209)
vidlice FORCE silniční
sloupek AHEAD 1 1/8“
délka: 300 mm, šířka korunky: 50 mm
průměr spodního kroužku řízení na vidlici: 30 mm
délka nohou: 370 mm (řízení - osa náboje)
materiál: Al 6061/6066, černá matná
hmotnost: 830 g
1 899 Kč

Vidlice BMX

Art. 14601 (249/302)
vidlice FORCE BMX 20“
pro V-brzdy, černá lesklá, sloupek 1“, délka: 135 mm/ 70 mm závit
pro průměr kužele řízení: 26,4 mm
materiál: Fe železo
hmotnost: 1032 g, černá lesklá
499 Kč

VÝPRODEJ
Art. 14603 (249/302)
vidlice 20“ nelakovaná
pro diskové-brzdy, sloupek 1 1/8“, délka: 365 mm
pro průměr kužele řízení: 30 mm, VHODNÉ pro stavbu koloběžek
materiál: Fe železo
hmotnost: 1326 g
399 Kč

Redukce
Art. 14008 (249/302) sloupek 1 “ / délka: 200 mm /1090 g
Art. 14009 (249/302) sloupek 1 1/8“ AHEAD / délka: 250 mm /1235 g
vidlice FORCE MTB 26“
pro V-brzdy
kované koncovky se závity na blatníky
materiál: Fe železo, černá lesklá
499 Kč
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Art. 12501 (249/302) sloupek 1“, délka: 200 mm / 100 mm závit / 1017 g
Art. 12502 (249/302) sloupek 1“, délka: 250 mm / 100 mm závit / 1062 g
Art. 12503 (249/302) sloupek 1 1/8“ AHEAD / délka: 250 mm / 1002 g
vidlice FORCE MTB 24“
pro V-brzdy
kované koncovky se závity na blatníky
materiál: Fe železo, černá lesklá
499 Kč

Art. 13001 (249/302)
vidlice FORCE trekking 28“
pro V-brzdy
sloupek 1“
délka: 200 mm/ 100 mm závit
pro průměr kužele řízení: 26,4 mm
kované koncovky se závity na blatníky
materiál: Fe železo, černá lesklá
hmotnost: 1134 g
499 Kč

Art. 13002 (249/302)
vidlice FORCE trekking 28“
pro V- brzdy
sloupek 1 1/8“ AHEAD
délka: 250 mm
pro průměr kužele řízení: 30 mm
kované koncovky se závity na blatníky
materiál: Fe železo, černá lesklá
hmotnost: 1243 g
499 Kč
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Art. 30754 (144/175)
redukce FORCE ECO-nástavec vidlice 1 1/8‘‘
prodloužení vidlice 1 1/8“ maximálně o 65 mm
celková délka tohoto nástavce: 117 mm
podložky: 2x5 mm, 2x10 mm, víčko černé s logem FORCE
délka šroubu: 130 mm, délka závitu: 42 mm
REDUKCE JE BEZ JEŽKA, pouze šroub do ježka
materilál: Al hliník, černý matný bez loga
hmotnost: 190 g
299 Kč

Art. 30755 (249/302)
redukce FORCE nástavec vidlice 1 1/8‘‘
prodloužení vidlice 1 1/8“ maximálně o 65 mm
celková délka tohoto nástavce: 117 mm
podložky: 4x5 mm, 1x10 mm
délka šroubu 109 mm, délka závitu: 42 mm
materilál: Al hliník, černý matný
hmotnost: 190 g
499 Kč

Art. 30752 (109/132)
redukce vidlice závitové
nádstavec/ redukce sloupku vidlice
z klasického 1“ závitu na 1 1/8“ AHEAD
materiál: Al hliník, hmotnost: 190 g
229 Kč
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Rámy - MTB 29“

Rámy - silniční / trekking 28“

Art. 146573 (1999/2419) černý mat-červený
Art. 146574 (1999/2419) černý mat-modrý
Art. 146575 (1999/2419) černý mat-šedý
rám FORCE TARANIS silniční
pro řízení: polointegrované: 44 mm
pro objímku sedlovky: 31,8 mm, pro sedlovku: 27,2 mm
pro objímku přesmykače: 31,8 mm
pro středovou osu: 68 mm, BSA závit
materiál: Al 6061 DB
/čela mufen nejsou frézované/
3 999 Kč

TARANIS

460
500
540

A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

140

370

612,0

407

979,1

460

514,4

533,0

74,0

72,0

45

70

1 465 g

160
180

370
370

629,2
637,1

407
407

985,0
999,9

500
540

537,9
559,6

557,9
578,3

73,5
73,0

73,5
73,5

45
45

70
70

1 505 g
1 545 g

MIDAS

Art. 146591 (1599/1935) stříbrno-modrý lesklý
Art. 146594 (1599/1935) černý matný
rám FORCE MIDAS trekking 28“
včetně čepů na V-brzdy a navářek na DISC brzdy-IS
pro řízení: polointegrované: 44 mm
pro objímku sedlovky: 34,9 mm, pro sedlovku: 31,6 mm
pro objímku přesmykače: 34,9 mm
pro středovou osu: 68 mm, BSA závit
materiál: Al 6061
/čela mufen a závity na diskové brzdy nejsou frézované/
3 199 Kč

148

A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

S - 15“

120

460

602,8

442

1040

381

530,3

538

74

71

42

50

1 830 g

M - 17,5“

135

460

612,9

442

1050

444

538,5

560

73

71

42

50

1 880 g

L - 20“

150

460

632,8

442

1070

508

556

581

73

71

42

50

1 930 g
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Art. 146606 (2499/3024) černý matný
Art. 146605 (2499/3024) bílý lesklý
rám FORCE GRANNUS MTB 29“
pouze pro DISC brzdy-PM
pro řízení: Taper polointegrované
pro objímku sedlovky: 31,8 mm
pro sedlovku: 27,2 mm
pro objímku přesmykače: 31,8 mm
pro středovou osu: 73 mm, BSA závit
materiál: Al 6061 DB
/čela mufen a závity na diskové brzdy nejsou frézované/
4 999 Kč

Art. 146602 (1799/2177) černo-fluo matný
Art. 146603 (1799/2177) černo-bílo matný
Art. 146604 (1799/2177) šedo-červeno lesklý
rám FORCE EPIGONI MTB 29“
pouze pro DISC brzdy-IS
pro řízení: polointegrované: 44 mm
pro objímku sedlovky: 34,9 mm
pro sedlovku: 31,6 mm
pro objímku přesmykače: 34,9 mm
pro středovou osu: 68 mm, BSA závit
materiál: Al 6061
/čela mufen a závity na diskové brzdy nejsou frézované/
3 599 Kč

GRANNUS
A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

16“

100

490

654,8

442

1090

406

560,6

580,5

73°

70°

46

60

1 836 g

18“

110

490

669,8

442

1105

457

584,5

611,7

72,5°

71°

46

60

1 918g

20“

120

490

689,7

442

1125

508

604,2

631,4

72,5°

71°

46

60

1 996 g

22“

130

490

709,6

442

1145

559

627,8

651,2

72,5°

71°

46

60

2 092 g

EPIGONI
A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

M - 17,5“

100

490

656,2

445

1095

444

571,6

595,4

73

70

42

58

1 750 g

L - 20“

120

490

676,1

445

1115

508

598,4

625,8

72,5

70,5

42

58

1 800 g

XL - 22,5“

140

490

696,1

445

1135

571

630,7

656,9

72

71

42

58

1 850 g
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Art. 146600 (1799/2177) bílý lesklý
Art. 146601 (1799/2177) černý matný
rám FORCE GALATEIA MTB 29“
pouze pro DISC brzdy-IS
pro řízení: polointegrované: 44 mm
pro objímku sedlovky: 34,9 mm
pro sedlovku: 31,6 mm
pro objímku přesmykače: 34,9 mm
pro středovou osu: 68 mm, BSA závit
materiál: Al 6061
/čela mufen a závity na diskové brzdy nejsou frézované/
3 599 Kč

GALATEIA
A
17“
19“

100
110

B
490
490

C

D

627,4
647,3

445
445

E
1065
1085

F
432
483

H
542,7
567,1

I

J

563
593,7

73
72,5

K
70
70,5

L
46
46

M
62
62

Hmotnost
1 790 g
1 850 g

Art. 146550 (1799/2177) bílý lesklý
Art. 146551 (1799/2177) černý matný
Art. 146552 (1799/2177) modrý lesklý
rám FORCE BELLONA MTB 27,5“
pouze pro DISC brzdy-IS
pro řízení: polointegrované: 44 mm
pro objímku sedlovky: 34,9 mm
pro sedlovku: 31,6 mm
pro objímku přesmykače: 34,9 mm
pro středovou osu: 68 mm, BSA závit
materiál: Al 6061
/čela mufen a závity na diskové brzdy nejsou frézované/
3 599 Kč

BELLONA
A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

16“

110

483

610

430

1 035

406

5 34,4

546

74

71

42

50

1 760 g

18“

120

483

6 26,9

430

1 052

457

5 51,2

574

73

71

42

50

1 810 g

Rámy - MTB 26“

Rámy - MTB 27,5“

TRON

Art. 146540 (1599/1935) bílý Výprodej
Art. 146543 (1799/2177) černý
rám FORCE TRON MTB 27,5“
pouze pro DISC brzdy-POSTMOUNT
pro řízení: polointegrované: 44 mm
pro objímku sedlovky: 34,9 mm
pro sedlovku: 31,6 mm
pro objímku přesmykače: 34,9 mm
pro středovou osu: 68 mm, BSA závit
materiál: Al 6061
/čela mufen a závity na diskové brzdy nejsou frézované/
2 999 Kč bílý
3 599 Kč černý
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A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

M - 17,5“

115

483

641,1

428

1065

444

564

587

73

71

42

46

1 860 g

L - 20“

130

483

676

428

1100

508

596,9

621

73

71

42

46

1 910 g

TRON design 2018
A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

S - 15“

110

483

616,2

428

1040

381

542,8

552

74

71

42

46

1 750 g

M - 17,5“

115

483

641,1

428

1065

444

564

587

73

71

42

46

1 860 g

L - 20“

130

483

676

428

1100

508

596,9

621

73

71

42

46

1 910 g
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Výprodej
Art. 146520 (1799/2177)
rám FORCE VIRTUS MTB 26“
včetně čepů na V-brzdy a navářek na DISC brzdy-IS
pro řízení: polointegrované: 44 mm
pro objímku sedlovky: 34,9 mm
pro sedlovku: 31,6 mm
pro objímku přesmykače: 34,9 mm
pro středovou osu: 68 mm, BSA závit
materiál: Al 6061
/čela mufen a závity na diskové brzdy nejsou frézované/
3 599 Kč

VIRTUS
A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

S - 15“

115

465

612,5

420

1030

381

535,7

549

74

71

40

35

1 790 g

M - 17,5“

125

465

638,4

420

1056

444

560,4

585

73

71

40

35

1 840 g
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Rámy - MTB 24“

Art. 146521 (1799/2177) černo-fluo matný (pro V-brake a DISC brzdy-IS)
Art. 146523 (1799/2177) černo-fluo červený (pro V-brake a DISC brzdy-IS)
Art. 146524 (1799/2177) černo-fluo matný (pro DISC brzdy-IS)
Art. 146525 (1799/2177) černo-fluo červený (pro DISC brzdy-IS)
Art. 146526 (1799/2177) černo-oranžový lesklý (pro DISC brzdy-IS)
rám FORCE VIRTUS MTB 26“
pro řízení: polointegrované: 44 mm
pro objímku sedlovky: 34,9 mm
pro sedlovku: 31,6 mm
pro objímku přesmykače: 34,9 mm
pro středovou osu: 68 mm, BSA závit
materiál: Al 6061
/čela mufen a závity na diskové brzdy nejsou frézované/

VIRTUS design 2018
A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

S - 15“

115

465

612,5

420

1030

381

535,7

549

74

71

40

35

1 790 g

M - 17,5“

125

465

638,4

420

1056

444

560,4

585

73

71

40

35

1 840 g

L - 20“

140

465

672,4

420

1090

508

594,3

618

73

71

40

35

1 890 g

3 599 Kč

Art. 14642 (1399/1693) fluo lesklý (pro V-brake a DISC brzdy-IS)
Art. 14641 (1399/1693) červený lesklý (pro V-brake a DISC brzdy-IS)
Art. 14640 (1399/1693) bílý lesklý (pro V-brake a DISC brzdy-IS)
Art. 14645 (1399/1693) modrý lesklý (pro DISC brzdy-IS)
Art. 14646 (1399/1693) oranžový lesklý (pro DISC brzdy-IS)
rám FORCE FORKYS MTB 24“
pro řízení: polointegrované 44 mm
pro objímku sedlovky: 31,8 mm
pro sedlovku: 27,2 mm
pro objímku přesmykače: 31,8 mm
pro středovou osu: 68 mm, BSA závit
materiál: Al 6061
/čela mufen a závity na diskové brzdy nejsou frézované/

FORKYS

12“

A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

105

405

571,1

405

975

305

498,4

517,4

72°

70

40

23

1519 g

2 599 Kč

Rámové koncovky

Art. 146533 (1799/2177) černo-růžový lesklý (pro DISC brzdy-IS)
Art. 146536 (1799/2177) černo-růžový lesklý (pro V-brake a DISC brzdy-IS)
Art. 146534 (1799/2177) modro-šedý lesklý (pro DISC brzdy-IS)
Art. 146537 (1799/2177) modro-šedý lesklý (pro V-brake a DISC brzdy-IS)
Art. 146535 (1799/2177) bílo-růžový lesklý (pro DISC brzdy-IS)
Art. 146538 (1799/2177) bílo-růžový lesklý (pro V-brake a DISC brzdy-IS)
rám FORCE AMELIA MTB 26“
pro řízení: polointegrované: 44 mm
pro objímku sedlovky: 34,9 mm
pro sedlovku: 31,6 mm
pro objímku přesmykače: 34,9 mm
pro středovou osu: 68 mm, BSA závit
materiál: Al 6061
/čela mufen a závity na diskové brzdy nejsou frézované/

AMELIA MTB 26“
A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

S - 14,5“

110

465

603,2

425

1025

368

521,4

530

74

71

40

40

1 700 g

M - 17,5“

130

465

620,2

425

1042

444

544,6

561

73

71

40

40

1 750 g

Art. 14766 (76/92)
koncovka rámu
FORCE ROAD TARANIS
UNIVERZÁLNÍ koncovka
včetně šroubu
materiál: hliník
169 Kč

Art. 14760 (66/80)
koncovka rámu
FORCE TREKKING MIDAS
UNIVERZÁLNÍ koncovka
konstruovaná pouze pro V-brzdy
včetně šroubů
materiál: Al hliník
149 Kč

Art. 14761 (86/104)
koncovka rámu
FORCE TRON A GRANNUS
UNIVERZÁLNÍ koncovka
včetně šroubů
materiál: Al hliník
189 Kč

Art. 14754 (66/80)
koncovka rámu FORCE MTB
24“, 26‘‘, atd.
UNIVERZÁLNÍ koncovka
včetně šroubu
materiál: hliník
149 Kč

Art. 14752 (59/71)
koncovka rámu FORCE univerzální
UNIVERZÁLNÍ koncovka měniče
do jakéhokoliv rámu
materiál: Al hliník
129 Kč

Art. 42442 (4/5)
průvlak na bowdeny plastový
10 Kč

Art. 42440 (2,9/4) M 6 - 8 mm
Art. 42441 (6/7) M 8 - 10 mm
záslepka na čepy V-brzdy
materiál: plast
6 Kč M 6 - 8 mm
12 Kč M 8 - 10 mm

3 599 Kč
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Řídítka MTB
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NOVINKA
Art. 330234 (849/1028)
řídítka FORCE MTB TEAM 2.0
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 800 mm, 5° zahnutí směrem vzhůru
materiál: UD karbon lesklý, hmotnost 184 g
1 399 Kč

Art. 33021 (1499/1814)
řídítka FORCE TEAM ULTRA LIGHT
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 760 mm, 9° zahnutí směrem k jezdci
0° zahnutí směrem vzhůru
materiál: UD karbon lesklý, hmotnost: 128 g
2 799 Kč

Art. 33023 (999/1209)
řídítka FORCE BASIC rovné
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 780 mm, 9° zahnutí směrem k jezdci
7 mm zdvih: osa - osa
materiál: UD karbon matný, hmotnost: 207 g
1 999 Kč

Art. 33022 (999/1209)
řídítka FORCE TEAM prohlé
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 780 mm, 7° zahnutí směrem k jezdci
5° zahnutí směrem vzhůru
materiál: UD karbon lesklý, hmotnost: 238 g
1 999 Kč

Art. 33024 (269/326)
řídítka FORCE SPEED rovné
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 780 mm, 7° zahnutí směrem k jezdci
5 mm zdvih: osa - osa
materiál: Al 6061 T6 hliník dvojitě zeslabovaný,
černý matný, hmotnost: 342 g
549 Kč

Art. 33025 (249/302)
řídítka FORCE SPEED rovné
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 640 mm, 7° zahnutí směrem k jezdci
0° zahnutí směrem vzhůru
materiál: Al 6061 T6 hliník dvojitě zeslabovaný,
černý matný, hmotnost: 212 g
499 Kč

Art. 33027 (289/350)
řídítka FORCE FLIGHT prohlé
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 780 mm, 7° zahnutí směrem k jezdci
25 mm zdvih: osa - osa
materiál: Al 6061 T6 hliník dvojitě zeslabovaný,
černý matný, hmotnost: 341 g
599 Kč

Art. 33026 (279/338)
řídítka FORCE FLIGHT prohlé
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 680 mm, 7° zahnutí směrem k jezdci
25 mm zdvih: osa - osa, materiál: Al 6061 T6 hliník
dvojitě zeslabovaný, černý matný
hmotnost: 278 g
549 Kč

Art. 33034 (169/205)
řídítka FORCE BASIC H4.2 rovné
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 680 mm, 6° zahnutí směrem k jezdci
0° zahnutí směrem vzhůru
materiál: Al hliník zeslabovaný, černý matný
hmotnost: 253 g
369 Kč

Art. 33038 (169/205) 680 mm / 268 g - černý matný
Art. 33040 (169/205) 780 mm / 343 g - černý matný
Art. 33042 (189/229) 780 mm / 365 g - bílý lesklý
řídítka FORCE BASIC H4.4 rovné
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
9° zahnutí směrem k jezdci
0° zahnutí směrem vzhůru, 5 mm zdvih: osa - osa
materiál: Al hliník zeslabovaný
369 Kč
399 Kč 365 g

Art. 33230 (179/217) černý matný, 340 g
Art. 33232 (199/241) bílý lesklý, 358 g
řídítka FORCE BASIC H6.6 prohlé
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 740 mm, 9° zahnutí směrem k jezdci
5° zahnutí směrem vzhůru, 30 mm zdvih: osa - osa
materiál: Al hliník zeslabovaný
379 Kč černý matný
399 Kč bílý lesklý

Art. 33235 (179/217)
řídítka FORCE BASIC H6.8 prohlé
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 700 mm, 6° zahnutí směrem k jezdci
6° zahnutí směrem vzhůru, 45 mm zdvih: osa - osa
materiál: Al hliník zeslabovaný, černý matný
hmotnost: 297 g
379 Kč

Art. 33030 (109/132)
řídítka FORCE BASIC H4.1 rovné
průměr řidítek pro představec: 25,4 mm
šířka: 600 mm, 5° zahnutí směrem k jezdci
0° zahnutí směrem vzhůru
materiál: Al hliník, černý matný
hmotnost 243 g
229 Kč ø 25,4 mm

Art. 33031 (119/144)
řídítka FORCE BASIC H4.1 rovné
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 600 mm, 7° zahnutí směrem k jezdci
0° zahnutí směrem vzhůru
materiál: Al hliník, černý matný
hmotnost 259 g
259 Kč ø 31,8 mm

Art. 33225 (179/217)
řídítka FORCE BASIC H6.4 prohlé
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 740 mm, 15° zahnutí směrem k jezdci
3° zahnutí směrem vzhůru, 20 mm zdvih: osa - osa
materiál: Al hliník zeslabovaný, černý matný
hmotnost: 336 g
379 Kč

Art. 33220 (179/217)
řídítka FORCE BASIC H6.2 prohlé
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 740 mm, 6° zahnutí směrem k jezdci
4° zahnutí směrem vzhůru
12 mm zdvih: osa - osa
materiál: Al hliník zeslabovaný, černý matný
hmotnost: 342 g
379 Kč
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Art. 33250 (129/157)
řídítka FORCE BASIC H8.2 prohlé
průměr řidítek pro představec: 25,4 mm
šířka: 620 mm, 10° zahnutí směrem k jezdci
0° zahnutí směrem vzhůru, 30 mm zdvih: osa - osa
materiál: Al hliník, černý matný, hmotnost: 278 g
269 Kč

Art. 33210 (124/151)
řídítka FORCE BASIC H8.4 prohlé
výrazně prohnutá řidítka
průměr řidítek pro představec: 25,4 mm
šířka: 600 mm, 24° zahnutí směrem k jezdci
0° zahnutí směrem vzhůru, 45 mm zdvih: osa - osa
materiál: Al hliník, černý matný, hmotnost: 349 g
259 Kč

Art. 310097 (299/362) 420 mm/314 g
Art. 310098 (299/362) 440 mm/326 g
řídítka FORCE ROAD H9.2
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka měřená osa-osa
materiál: Al 6061 zeslabovaný, černý matný
599 Kč

Řídítka BMX
Art. 33048 (136/165)
řídítka FORCE BMX
průměr řidítek pro představec: 22,2 mm, pouze pro půlený představec
šířka horní části: 700 mm, střed: 200 mm, spodní: 140 mm
materiál: Fe železo, černé lesklé, hmotnost: 1420 g
299 Kč

Art. 310091 (399/483) 420 mm/294 g černé matné
Art. 310092 (399/483) 440 mm/323 g černé matné
Art. 310094 (399/483) 420 mm/327 g bílé lesklé VÝPRODEJ
Art. 310095 (399/483) 440 mm/339 g bílé lesklé VÝPRODEJ
řídítka FORCE ROAD H9.6
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka měřená osa-osa
materiál: Al 6061 zeslabovaný
799 Kč

Hrazdy - triatlon / časovka

Řídítka silniční
NOVINKA
Art. 31007210 (2849/3448) 31,8/420/100 mm/445 g
Art. 31007211 (2849/3448) 31,8/420/110 mm/377 g
Art. 31007212 (2849/3448) 31,8/420/120 mm/407 g
Art. 31007412 (2849/3448) 31,8/440/120 mm/448 g
řídítka FORCE ROAD INTEGRA
řídítka s integrovaným představcem
pro průměr vidlice: 1 1/8‘‘
hloubka: 76 mm
drop: 130 mm
materiál: UD karbon lesklý
5 499 Kč

NOVINKA
Art. 310064 (1999/2419) 31,8/400 mm/278 g
Art. 310065 (1999/2419) 31,8/420 mm/280 g
Art. 310067 (1999/2419) 31,8/440 mm/282 g
řídítka FORCE ROAD AIRFLOW karbon
hloubka: 76 mm
drop: 130 mm
materiál: UD karbon lesklý
3 999 Kč
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NOVINKA
Art. 310061 (1999/2419) 31,8/420 mm/270 g
Art. 310062 (1999/2419) 31,8/440 mm/281 g
řídítka FORCE ROAD PLAIN karbon
hloubka: 76 mm
drop: 130 mm
materiál: UD karbon lesklý
3 999 Kč

Art. 36003 (689/834)
řidítka nástavce FORCE CRONO spodní
triatlonová hrazda se spodním úchytem na řidítka
vhodné pouze pro kulatá řidítka 25,4 - 31,8 mm
materiál: Al hliník
hmotnost: 618 g
1 299 Kč

Art. 36004 (699/846)
řídítka nástavce FORCE CRONO horní
triatlonová hrazda s horním úchytem na řidítka
vhodné pouze pro kulatá řidítka 25,4 - 31,8 mm
materiál: Al hliník
hmotnost: 479 g
1 399 Kč

Art. 36006 (599/725)
řídítka nástavce FORCE FLAT rovné
triatlonová hrazda s horním úchytem na řidítka
vhodné pouze pro kulatá řidítka 25,4 - 31,8 mm
materiál: Al hliník
hmotnost: 490 g
1 099 Kč

Art. 36005 (359/434) vhodné pouze pro kulatá řidítka 25,4 -22,2mm
Art. 360055 (399/483) vhodné pouze pro kulatá řidítka 31,8-25,4 -22,2mm
řídítka nástavce FORCE TRI
triatlonová hrazda s horním úchytem na řidítka
materiál: Al hliník
hmotnost: 659 g
699 Kč Art.36005
779 Kč Art.360055

Art. 36007 (68/83)
nástavec propojovací na řídítka FORCE CRONO
149 Kč

Art. 31002 (1599/1935) 400 mm/216 g
Art. 31004 (1599/1935) 420 mm/221 g
Art. 31005 (1599/1935) 440 mm/226 g
řídítka FORCE TEAM ROAD
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
prosím zkontrolujte rozměry v připojeném manuálu
materiál: UD karbon černý matný
2 999 Kč
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Představce

Art. 306011 (469/568) 50 mm/82 g
Art. 306021 (469/568) 70 mm/82 g
Art. 306031 (469/568) 90 mm/89 g
Art. 306041 (469/568) 110 mm/98 g
Art. 306051 (469/568) 130 mm/106 g
představec FORCE TEAM light 6°
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
úhel: +/- 6°
materilál: 3D forged AL7050, černý matný
899 Kč

Art. 306061 (469/568) 80 mm/82 g
Art. 306071 (469/568) 90 mm/88 g
Art. 306081 (469/568) 100 mm/97 g
Art. 306091 (469/568) 110 mm/97 g
představec FORCE TEAM light 17°
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
úhel: +/- 17°
materilál: 3D forged AL7050, černý matný
899 Kč

Art. 30610 (329/399) 80 mm/118 g
Art. 30611 (329/399) 100 mm/131 g
Art. 30612 (329/399) 120 mm/146 g
představec FORCE TEAM SPRY
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
úhel: +/- 6°
materilál: Al hliník 6061 T6, černý matný
649 Kč
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Gripy

Art. 306134 (192/233) 70 mm/137 g
Art. 306135 (192/233) 80 mm/145 g
Art. 306136 (192/233) 90 mm/150 g
Art. 306137 (192/233) 100 mm/156 g
Art. 306138 (192/233) 110 mm/161g
Art. 306139 (192/233) 120 mm/164 g
představec FORCE BASIC S4.6
pro průměr řidítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“, úhel: +/- 7°
materiál: Al hliník, černý matný
399 Kč

Art. 30615 (129/157) 45 mm/154 g
představec FORCE BASIC S4.5
pro průměr řídítek: 31,8 mm
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“,
úhel: +/- 3°
materilál: Al hliník, černý matný
279 Kč

Art. 30649 (299/362) 105 mm/265 g
Art. 30650 (299/362) 125 mm/281 g
představec FORCE BASIC S6.4
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
nastavení v rozsahu: 0° / +60°
materiál: Al hliník, černý matný
599 Kč
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PŘIPRAVUJEME
Art. 306415 (149/181) 75 mm
Art. 306417 (149/181) 90 mm
Art. 306419 (149/181) 105 mm
představec FORCE BASIC S4.2
pro průměr řidítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“, úhel: +/- 10°
materiál: Al hliník, černý matný
299 Kč

Art. 306392 (192/233) 60 mm/121 g
Art. 306394 (192/233) 80 mm/136 g
Art. 306396 (192/233) 100 mm/140 g
Art. 306398 (192/233) 120 mm/148 g
představec FORCE BASIC S4.6
pro průměr řídítek: 25,4 mm
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
úhel: +/- 7°
materilál: Al hliník, černý matný
399 Kč

Art. 306385 (112/136) 80 mm/295 g
Art. 306387 (112/136) 100 mm/307 g
představec FORCE BASIC S4.1
pro průměr řídítek: 25,4 mm
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
úhel: + 40°
materilál: Fe železo, černý matný
229 Kč

Art. 30647 (196/238) 100 mm/324 g
Art. 30648 (196/238) 120 mm 356 g
představec FORCE BASIC S6.2
pro průměr řídítek: 25,4 mm
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
nastavení v rozsahu: - 10° / +50°
materiál: Al hliník, černý matný
399 Kč

Art. 306164 (192/233) 70 mm/140 g
Art. 306166 (192/233) 90 mm/146 g
Art. 306168 (192/233) 110 mm/162 g
představec FORCE BASIC S4.3
pro průměr řidítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“, úhel: + 35°
materiál: Al hliník, černý matný
399 Kč

PŘIPRAVUJEME
Art. 306465 (229/278) 90 mm, pro průměr řídítek 25,4 mm
Art. 306466 (229/278) 110 mm, pro průměr řídítek 25,4 mm
Art. 306485 (229/278) 90 mm, pro průměr řídítek 31,8 mm
Art. 306486 (229/278) 110 mm/, pro průměr řídítek 31,8 mm
představec FORCE BASIC S6.3
pro průměr vidlice: 1 1/ 8‘‘
nastavení v rozsahu: 0 - 90°
materiál: Al hliník, černý matný
449 Kč

PŘIPRAVUJEME
Art. 306405 (192/233)
představec FORCE BASIC S4.7
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
délka: 60 mm, úhel: +30°
materilál: Al hliník, černý matný
399 Kč

Art. 30702 (219/265)
představec FORCE S6.1
pro průměr řídítek: 25,4 mm
pro průměr vidlice: 1“ (22,2 mm)
délka: 90 mm, délka sloupku: 180 mm
nastavení v rozsahu: 0° / +60°,
materiál: Al hliník, černý matný
hmotnost: 443 g
449 Kč

Art. 30640 (192/233) 50 mm/207 g
představec FORCE BASIC S4.4
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
úhel: +/- 10°
materilál: Al hliník, černý matný
399 Kč

Art. 30653 (349/423) 90 mm/267 g, pro průměr řídítek 25,4 mm
Art. 30654 (349/423) 105 mm/275 g, pro průměr řídítek 25,4 mm
Art. 30656 (349/423) 90 mm/264 g, pro průměr řídítek 31,8 mm
Art. 30657 (349/423) 110 mm/281 g, pro průměr řídítek 31,8 mm
představec FORCE TORO
pro průměr vidlice: 1 1/8‘‘
nastavení v rozsahu: - 48° / +60°
materilál: Al 6061 T6 hliník, černý matný
699 Kč

Art. 30711 (124/151)
představec FORCE BASIC S2.2
pro průměr řídítek: 25,4 mm
pro průměr vidlice: 1“ (22,2 mm)
délka: 80 mm, délka sloupku: 160 mm
úhel: 25°
materiál: Al hliník, černý matný
hmotnost: 389 g
259 Kč
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Art. 38215 (144/174)
madla FORCE GEL
s integrovanými rohy 113mm
gelová madla FORCE s rohy a zátkami
jištěné hliníkovou objímkou s logem FORCE
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka od osy po vrch: 80 mm
celková délka: 113 mm
šířka: 140 mm, hmotnost 1 páru: 276 g
299 Kč

Art. 38330 (154/186) černá
Art. 38331 (154/186) červená
Art. 38332 (154/186) fluo zelená
madla FORCE HEX silikon-pěna, hranatá
silikonová hranatá madla se zátkami FORCE
vynikající absorbce nárazů
redukují únavu a brnění rukou
tvarová paměť úchopu jezdce
nelepí a nekloužou i za mokra
vnější průměr madel: 32mm, délka: 130mm
materiál: 100% silikon-pěna
hmotnost 1 páru včetně zátek: 65 g
299 Kč

Art. 38287 (114/138) černá
Art. 382873 (114/138) fluo
Art. 38288 (114/138) bílá
madla FORCE LOGO jištěná
gumová kulatá madla se zátkami FORCE
mřížkovaný vzorek, oboustranně jištěná
vnitřní průměr: 22,2 mm, délka: 128 mm
hmotnost 1 páru: 106 g
249 Kč

Art. 38216 (169/204)
madla FORCE GEL
s integrovanými rohy 102mm
jištěné hliníkovou objímkou
s logem FORCE
vnitřní průměr: 22,2 mm
výška rohů od osy po vrch: 75 mm
užitková délka madla: 102 mm
celková délka: 140 mm
hmotnost 1 páru: 300 g
349 Kč

VÝPRODEJ
Art. 38291 (149/180)
madla FORCE ERGO jištěná
gumová dvousložková madla se zátkami
ergonomicky tvarovaná
oboustranně jištěná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 138 mm
hmotnost 1 páru: 190 g
299 Kč

Art. 38284 (119/144)
madla FORCE pěnová tvrzená jištěná
pěnová madla tvrzená se zátkami FORCE
oboustranně jištěná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm, hmotnost 1 páru: 99 g
249 Kč

Art. 38217 (146/177)
madla FORCE ANATOMIC jištěná
gumová jištěná madla bez zátek
ergonomicky tvarovaná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 140 mm
(vnitřní délka: 110 mm)
hmotnost 1 páru: 270 g
299 Kč

Art. 38300 (146/177) černá
Art. 38301 (99/120) žlutá VÝPRODEJ
Art. 38302 (99/120) zelená VÝPRODEJ
Art. 38303 (99/120) oranžová VÝPRODEJ
Art. 38304 (146/177) růžová
madla FORCE SLICK silikonová
dobře absorbují nárazy, nelepí
tloušťka materiálu madla: 5 mm
délka: 125 mm, materiál: 100% silikon
hmotnost 1 páru: 95 g
299 Kč černá, růžová
199 Kč žlutá, zelená, oranžová

Art. 383271 (119/144) černá
Art. 383272 (119/144) fluo
madla FORCE BOND jištěná silikonová
oboustranně jištěná
dobře absorbují nárazy, nelepí
vnější průměr madel: 32 mm
délka: 130 mm
materiál: rubber - silikon
hmotnost 1 páru: 142 g
259 Kč

Art. 38286 (149/180)
madla FORCE pěnová jištěná
tvrzená pěnová madla se zátkami FORCE
ergonomicky tvarovaná
hranatá s vylisovaným logem FORCE
oboustranně jištěná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 128 mm
hmotnost 1 páru: 198 g
299 Kč

Art. 38277 (129/156)
madla FORCE s omotávkou jištěná
madla s omotávkou EVA se zátkami FORCE
možnost výměny omotávky v případě opotřebení
oboustranně jištěná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm
hmotnost 1 páru: 102 g
259 Kč

Art. 38310 (109/132) černo-šedá
Art. 38311 (109/132) černo-červená
madla FORCE MOLY pěnová, jištěná
pěnová madla se zátkami FORCE
oboustranně jištěná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm
hmotnost 1 páru: 80 g
229 Kč

Art. 38292 (109/132)
madla FORCE ERGO jištěná
gumová madla se zátkami,
ergonomicky tvarovaná
oboustranně jištěná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm, hmotnost 1 páru: 190 g
229 Kč

Art. 38293 (119/144) černo-šedá
Art. 38295 (119/144) černo-červená
madla FORCE WIDE jištěná
gumová madla se zátkami FORCE,
ergonomicky tvarovaná
oboustranně jištěná, vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm, hmotnost 1 páru: 180 g
249 Kč

Art. 38263 (114/138) černo-šedá
Art. 38264 (114/138) černo-fluo
madla FORCE ROSS jištěná
gumová madla se zátkami FORCE
dvousložková jištěná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka 130 mm, hmotnost 1 páru: 132 g
239 Kč
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Art. 38268 (52/63) černo-šedá
Art. 38270 (52/63) fluo-černá
madla FORCE ROSS
gumová madla se zátkami FORCE
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka 125 mm
hmotnost 1 páru: 99 g
119 Kč

Art. 38218 (74/90) černo-šedá
Art. 38219 (74/90) černo-červená
Art. 38220 (74/90) černo-modrá
Art. 38221 (74/90) černo-zelená
madla FORCE ERGO gumová
gumová madla se zátkami
ergonomicky tvarovaná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 125 mm
hmotnost 1 páru: 160 g
159 Kč

Art. 38289 (90/109)
madla FORCE gumová jištěná
gumová kulatá madla se zátkami FORCE
mřížkovaný vzorek
oboustranně jištěná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 128 mm
hmotnost 1 páru: 122 g
199 Kč

Art. 382121 (62/75) černo-zelená
Art. 382123 (62/75) černo-červená
Art. 382124 (62/75) černo-modrá
madla FORCE ERGONOMIC
gumová madla se zátkami FORCE
ergonomicky tvarovaná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 135 mm
hmotnost 1 páru: 166 g
129 Kč

NOVINKA
Art. 382865 (99/120)
madla FORCE EVA jištěná
tvarovaná madla se zátkami FORCE
jištěné hliníkovou objímkou s logem FORCE
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm
materiál: EVA
hmotnost 1 páru: 82 g
199 Kč
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Art. 38280 (78/94) modrá
Art. 38281 (78/94) červená
Art. 38282 (78/94) zelená
Art. 38285 (78/94) černá
madla FORCE pěnová tvrdá
tvrzená pěnová madla se zátkami
hranatá s vylisovaným logem FORCE
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 122 mm
hmotnost 1 páru: 66 g
159 Kč

Art. 38211 (27/33) tvrzená / hmotnost 1 páru: 35 g
Art. 38210 (12,9/16) měkká / hmotnost 1 páru: 20 g
madla pěnová
madla se zátkami
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm
uvedená cena je za 1 pár
prodej a balení po 5 párech
59 Kč tvrzená
29 Kč měkká

Art. 382161 (58/70) černo-šedá
Art. 382163 (58/70) černo-červená
madla FORCE BOW tvarovaná
gumová madla se zátkami FORCE
ergonomicky tvarovaná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm
hmotnost 1 páru: 129 g
119 Kč

Art. 382971(46/56) černá
Art. 382972 (46/56) fluo
Art. 382973 (46/56) modrá
Art. 382974 (46/56) růžová
Art. 382975 (46/56) červená
madla FORCE LOX silikonová
silikonová madla se zátkami FORCE
dobře absorbují nárazy, nelepí
vnější průměr madel: 31 mm
délka: 135 mm, materiál: rubber - silikon
hmotnost 1 páru: 31 g
99 Kč

Art. 38273 (39,5/48)
madla FORCE gumová
gumová madla se zátkami FORCE
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka 120 mm
hmotnost 1 páru: 74 g
89 Kč

NOVINKA
Art. 382913 (59/71)
madla FORCE TROY nejištěná
gumová madla bez zátek
ergonomicky tvarovaná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 136 mm
hmotnost 1 páru: 178 g
129 Kč

Art. 383261 (149/180) černá NOVINKA
Art. 383262 (149/180) fluo zelená NOVINKA
Art. 383263 (149/180) modrá NOVINKA
Art. 383264 (149/180) červená NOVINKA
madla FORCE LUCK silikonová
silikonová madla se zátkami FORCE, vynikající absorbce nárazů
redukují únavu a brnění rukou, nelepí a nekloužou i za mokra
vnější průměr madel: 28mm, délka: 130mm
materiál: 100% silikon-pěna, hmotnost 1 páru včetně zátek: 83 g
299 Kč

Art. 38214 (62/75) černo-šedá
Art. 382141 (62/75) černo-zelená
Art. 382142 (62/75) černo-červená
Art. 382143 (62/75) černo-modrá
madla FORCE gumová tvarovaná
gumová madla se zátkami FORCE
ergonomicky tvarovaná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm
hmotnost 1 páru: 190 g
129 Kč

NOVINKA
Art. 382071 (32/39) černá
Art. 382072 (32/39) zelená
Art. 382073 (32/39) modrá
Art. 382074 (32/39) červená
madla FORCE BMX130 gumová
gumová BMX madla bez zátek, vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm, hmotnost 1 páru: 113 g
69 Kč

NOVINKA
Art. 382081 (34/41)
madla FORCE BMX135 gumová
gumová BMX madla bez zátek
měkčí materiál pro příjemnější úchop, vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 135 mm, hmotnost 1 páru: 105 g
79 Kč

NOVINKA
Art. 382059 (21/25)
madla pro GRIP SHIFT gumová
gumová madla bez zátek
pro systém řazení GRIP SHIFT, vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 100 mm, hmotnost 1 páru: 52 g
49 Kč

NOVINKA
Art. 382091 (38/46)
madla FORCE pěnová celokulatá
pěnová madla se zátkami, vnitřní průměr: 20 mm
délka: 130 mm, hmotnost 1 páru: 35 g
79 Kč

NOVINKA
Art. 382914 (99/144)
madla FORCE TROY jištěná
gumová madla se zátkami FORCE
ergonomicky tvarovaná
jištěné hliníkovou objímkou s logem FORCE
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 136 mm, hmotnost 1 páru: 225 g
199 Kč

NOVINKA
Art. 38246 (29/35)
madla FORCE GROOVE gumová
gumová madla bez zátek
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 123 mm
hmotnost 1 páru: 90 g
69 Kč
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Omotávky

Art. 380351 (189/229) černá+černý silikonový potisk
Art. 380352 (189/229) černá+bílý silikonový potisk
omotávka FORCE EVA
samolepící, vzor plástve
včetně zátek FORCE do řidítek
materiál: EVA se silikonovým potiskem
hmotnost 1 páru včetně zátek: 70 g
339 Kč

Rohy

Art. 380361 (249/301) černá
Art. 380362 (219/265) bílá
Art. 380363 (219/265) modrá
Art. 380364 (219/265) červená
Art. 380365 (219/265) zelená
Art. 380367 (219/265) růžová
omotávka FORCE silikon-pěna
včetně zátek FORCE do řidítek, dobře tlumí vibrace a nárazy,
snadná údržba, snadná instalace bez lepidla, oboustranná
materiál: 100% silikon-pěna, pružný
hmotnost 1 páru včetně zátek: 200 g
499 Kč černá
399 Kč bílá, modrá, červená, zelená, růžová

Art. 38022 (129/156) černá
Art. 38023 (129/156) bílá
Art. 38024 (129/156) modrá
Art. 38025 (129/156) červená
Art. 38026 (129/156) žlutá
Art. 38027 (129/156) zelená
Art. 38028 (129/156) oranžová
Art. 38029 (129/156) růžová
omotávka FORCE PU s vytláčeným logem
samolepící s vytláčeným logem FORCE
včetně zátek FORCE do řidítek, materiál: PU - polyuretan
hmotnost 1 páru včetně zátek: 70 g
259 Kč

Art. 380092 (119/144) černá
Art. 380093 (119/144) bílá
Art. 380094 (119/144) modrá
Art. 380095 (119/144) červená
omotávka FORCE korková s vytláčeným logem
samolepící s vytláčeným logem FORCE
včetně zátek FORCE do řidítek
materiál: EVA/ přírodní korek
hmotnost 1 páru včetně zátek: 60 g
249 Kč

VÝPRODEJ
Art. 35117 (359/434)
rohy FORCE ZAP 10,7 cm karbon lesklý
ergonomicky tvarované, délka od osy po vrch: 7,5 cm
celková délka: 10,7 cm, materiál: černý lesklý karbon
hmotnost: 64 g
699 Kč

Art. 35126 (146/177)
rohy FORCE FREN 15 cm
kruhové prohnuté, délka od osy po vrch: 15 cm
materiál: Al hliník, hmotnost: 139 g
299 Kč
Art. 38015 (109/132) černá
Art. 38016 (89/108) stříbrná VÝPRODEJ
Art. 38017 (109/132) bílá
omotávka FORCE karbon
samolepící, včetně zátek FORCE do řidítek
materiál: PU - polyuretan,
hmotnost 1 páru včetně zátek: 66 g
229 Kč černá, bílá
199 Kč stříbrná

Art. 38201 (5/6)
koncovka-zátka do řidítek s PVC
plastová koncovka s PVC logem FORCE
průměr do řidítek: 20 mm
použití do řidítek, bulhornů, madel atd.
prodej a balení po balení 10 ks
12 Kč
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Art. 38030 (106/128) černá
Art. 38031 (106/128) bílá
Art. 38032 (106/128) modrá
Art. 38033 (106/128) červená
Art. 38034 (106/128) žlutá
omotávka FORCE EVA perforovaná
samolepící, velmi pohodlný úchop
včetně zátek FORCE do řidítek
materiál: EVA s perforovaným střed. pásem
hmotnost 1 páru včetně zátek: 55 g
219 Kč

Art. 35135 (2,2/3)
koncovka-zátka plastová UNI do řidítek / rohů
černá horní a boční plastová zátka do řidítek a rohů
vhodné např. pro rohy art 35112, 35114, 35126
prodej a balení po 10 ks
5 Kč

Art. 38010 (96/116) černá
Art. 38011 (96/116) bílá
Art. 38012 (96/116) modrá
Art. 38013 (96/116) červená
omotávka FORCE korková
samolepící, včetně zátek FORCE do řidítek
materiál: EVA/ přírodní korek
hmotnost 1 páru včetně zátek: 60 g
199 Kč

Art. 38275 (14/17)
objímka madla FORCE otevřená
hliníková objímka na inbus
prodej a balení po 2 ks
29 Kč

Art. 35092 (199/241) černá
Art. 35093 (229/277) bílá
rohy FORCE B4.6 11,5 cm
ergonomicky tvarované
délka od osy po vrch: 11,5 cm
materiál: Al hliník, hmotnost: 131 g
399 Kč černá
459 Kč bílá

Art. 35115 (209/253)
rohy FORCE ZAP 10,7 cm
oválné s ergonomickým zakončením
délka od osy po vrch: 7,5 cm
celková délka: 10,7 cm
materiál: Al hliník, hmotnost: 85 g
449 Kč

Art. 350963 (199/241)
rohy FORCE METS 12 cm
oválné, s ergonomickým zakončením
délka od osy po vrch: 12 cm
materiál: Al hliník, hmotnost: 168 g
399 Kč

Art. 35121(149/180)
rohy FORCE FIT 8 cm
oválné širší
délka od osy po vrch: 8 cm
materiál: Al hliník, hmotnost: 140 g
299 Kč

Art. 351213 (149/180)
rohy FORCE FIT 11 cm
oválné širší
délka od osy po vrch: 11 cm
materiál: Al hliník, hmotnost: 164 g
299 Kč

Art. 351205 (142/172)
rohy FORCE GOR 11 cm
kruhové drážkované, délka od osy po vrch: 11 cm
materiál: Al hliník,hmotnost: 134 g
299 Kč

Art. 38005 (59/71) černá 129 Kč
Art. 380051 (69/83) žlutá 149 Kč
Art. 38006 (59/71) bílá
129 Kč
Art. 380062 (69/83) růžová 149 Kč
Art. 38007 (59/71) červená 129 Kč
Art. 380073 (69/83) zelená 149 Kč
Art. 38008 (59/71) modrá 129 Kč
omotávka FORCE EVA
samolepící, pěnová, včetně stříbrných zátek do řidítek
materiál: EVA, hmotnost 1 páru včetně zátek: 50 g

Art. 351165 (5/6)
zátka horní pro rohy ZAP
gumová zátka horní
pro rohy 35115, 35116
prodej a balení po 10ks
10 Kč

Art. 351215 (5/6)
zátka horní pro rohy FIT/ KARM
plastová zátka pro rohy
určeno pro rohy art 351213, 35121
balení a prodej po 10 ks
10 Kč
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Art. 35094 (136/165)
rohy FORCE TOR 7 cm
kruhové drážkované , délka od osy po vrch: 7 cm
materiál: Al hliník, hmotnost: 98 g
289 Kč

Art. 35114 (119/144)
rohy FORCE TECH 13 cm
kruhové prohnuté, délka od osy po vrch: 13 cm
materiál: Al hliník, hmotnost: 139 g
249 Kč

Art. 35112 (96/116)
rohy FORCE DUO 11cm
prohnuté, vyrobené ze dvou kusů - stříbrná objímka
délka od osy po vrch: 11 cm, materiál: Al hliník
hmotnost: 189 g
199 Kč

Art. 35108 (199/241)
rohy FORCE KRATON 11,3 cm
elipsovitý tvar, pogumovaný povrch
délka od osy po vrch: 8 cm, celková délka: 11,3 cm
materiál: Al hliníkový vnitřní rám, povrch guma
hmotnost: 135 g
399 Kč

Art. 35120 (142/172)
rohy FORCE BET 9 cm
kruhové drážkované
délka od osy po vrch: 9 cm
materiál: Al hliník, hmotnost: 121 g
299 Kč

Art. 35109 (98/119) černá
Art. 351091 (98/119) červená
rohy FORCE RAB 12 cm
ergonomický tvar, pogumovaný povrch
délka od osy po vrch: 7,5 cm, celková délka: 12 cm
materiál: Al hliníkový vnitřní rám
povrch guma, hmotnost: 148 g
199 Kč
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Hlavové složení (řízení) - integrované 1 1/8“

Art. 15101 (279/338) červené
Art. 15102 (289/350) bílé
Art. 15103 (279/338) černé
Art. 151035 (279/338) černé / dolní průmyslové ložisko 51,8 x 36° x 45° NOVINKA
řízení FORCE TAPER 1 1/8“-1 1/2“ integrované
průmyslová ložiska, 45 x 45°
výška horního kuželu: 8 mm
pro horní průměr hlavové trubky: 42 mm
pro dolní průměr hlavové trubky: 52,2 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 39,8 mm
s redukcí na průměr: 30 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 118 g
599 Kč

Art. 15093 (179/217) černé
Art. 150935 (179/217) bílé
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘ integrované
průmyslová ložiska, 45 x 45°
výška horního kuželu: 15 mm
pro průměr hlavové trubky: 42 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 30 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 109 g
369 Kč

Art. 15099 (242/293)
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘‘ polointegrované
průmyslová ložiska
výška horního kuželu: 5 mm
pro průměr hlavové trubky: 44 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 30 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 99 g
499 Kč

NOVINKA
Art. 150928 (129/157)
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘‘ polointegrované
průmyslová ložiska
výška horního kuželu: 5 mm
pro průměr hlavové trubky: 44 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 30 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 95 g
259 Kč

+ redukce

Art. 15092 (154/187) černé
Art. 150925 (179/217) bílé
Art. 150926 (154/187) červené
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘ polointegrované
utěsněné věnečkové ložiska
výška horního kuželu: 15 mm
pro průměr hlavové trubky: 44 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 30 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 119 g
359 Kč bílé
329 Kč černé
319 Kč červené

Hlavové složení (řízení) - polointegrované 1 1/8“

Art. 15104 (339/411) černé
Art. 151047 (339/411) červené
Art. 15105 (339/411) bílé
Art. 15107 (339/411 černé, pro dolní průměr hlavové trubky: 56 mm
řízení FORCE TAPER 1 1/8“-1 1/2“ polointegrované
průmyslová ložiska
výška horního kuželu: 5 mm
pro horní průměr hlavové trubky: 44 mm
pro dolní průměr hlavové trubky: 55 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 39,8 mm
s redukcí na průměr: 30 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 134 g
699 Kč

Art. 15110 (169/205)
řízení FORCE TAPER 1 1/8“-1 1/2“ polointegrované
průmyslová ložiska
výška horního kuželu: 10 mm
pro horní průměr hlavové trubky: 44 mm
pro dolní průměr hlavové trubky: 55 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 39,8 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 130 g
349 Kč

Art. 15091 (96/117) černé / 149 g
Art. 150914 (114/138) bílé / 150 g
Art. 150915 (114/138) červené/ 122 g
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘ polointegrované
utěsněné věnečkové ložiska
výška horního kuželu: 15 mm
pro průměr hlavové trubky: 44 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 30 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 149 g
199 Kč černé
239 Kč červené, bílé

Art. 150927 (59/72)
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘ polointegrované
kuličková ložiska
výška horního kuželu: 5 mm
pro průměr hlavové trubky: 44 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 30 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 130 g
129 Kč

+ redukce
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Hlavové složení (řízení) - AHEAD

Art. 15090 (79/96)
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘
utěsněné věnečkové ložiska
pro průměr hlavové trubky: 34 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 30 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 162 g
169 Kč

Hlavové složení (řízení) - závitové

Art. 15095 (59/72) černé
Art. 15096 (74/90) červené
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘
utěsněné věnečkové ložiska
pro průměr hlavové trubky: 34 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 30 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 169 g
139 Kč černé
169 Kč červené

Art. 15066 (44/54)
řízení FORCE závitové 1 1/8‘‘
věnečkové ložisko
pro průměr hlavové trubky: 34 mm
vnitřní průměr kroužků: 30 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 163 g
99 Kč

NOVINKA
Art. 15067 (39/48)
řízení FORCE závitové 1 1/8‘‘
věnečkové ložisko
pro průměr hlavové trubky: 34 mm
vnitřní průměr kroužků: 30 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 163 g
89 Kč

Art. 15062 (44/54)
řízení FORCE závitové 22,2mm utěsněné,1“
věnečkové ložisko
pro průměr hlavové trubky: 30 mm
vnitřní průměr spodního kroužku na vidlici: 26,4 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 132 g
99 Kč

Art. 15060 (27/33)
řízení FORCE závitové 22,2mm 1“
věnečkové ložisko
pro průměr hlavové trubky: 30 mm
vnitřní průměr spodního kroužku na vidlici:
26,4 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 122 g
59 Kč

Hlavové složení (řízení) - náhradní díly

NOVINKA
Art. 15094 (39/48)
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘
utěsněné věnečkové ložiska
pro průměr hlavové trubky: 34 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 30 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 145 g
89 Kč

Art. 15100 (57/69)
řízení FORCE AHEAD 1‘‘
věnečkové ložiska
pro průměr hlavové trubky: 30 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 27 mm
materiál: Al hliník/ Fe železo, hmotnost: 136 g
119 Kč

Art. 14731 (189/229) 52 mm / 64 g
Art. 14730 (96/117) 32 mm / 52 g
ježek FORCE do karbonového sloupku
pro průměr sloupku vidlice 1 1/8“
karbonové víčko
399 Kč 52 mm
199 Kč 32 mm

Art. 15492 (9/11) 1“/ 9 g
Art. 15493 (9/11) 1 1/ 8“-9,5 g
ježek řízení FORCE s dírou
samostatný ježek řízení bez víčka a šroubu
materiál: hliník/ železo
19 Kč
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Art. 14732 (96/117)
ježek FORCE do karbonové sloupku 1“
pro průměr sloupku vidlice 1“
délka: cca 32 mm
hliníkové víčko
199 Kč

Art. 14800 (5/7) stříbrná
Art. 14801 (6,50/8) černá
matice řízení horní 1“
horní šestihranná matice
materiál: chrom/ Fe železo
hmotnost: 11,5 g
12 Kč stříbrná
15 Kč černá

Art. 15495 (24/30)
ježek řízení FORCE AHEAD 1 1/8“ kompletní
včetně hliníkového víčka a šroubu
materiál: Al hliník
49 Kč

Art. 14810 (4/5) 27 mm
Art. 14811 (4/5) 26,4 mm
spodní kroužek řízení na vidlici
materiál: Fe železo
hmotnost: 14,5 g
10 Kč

Art. 15494 (24/30)
ježek řízení FORCE s dírou BMX 1 1/8“
dutý šroub pro provlečení bowdenu přední brzdy
pro BMX a Freestyle kola
materiál: Al hliník
49 Kč

Art. 1510301 (109/132)
ložisko spodní pro řízení TAPER
integrované 51.8*36*45*
pro arty: 15103, 15102 a 15101
pro vidlice s 36° úhlem spodní misky
materíál: železo, hmotnost: 33 g
229 Kč

Art. 16199 (3,20/4) 1“ - 16 kuliček
Art. 16200 (4,70/6) 1 1/8“ - 22 kuliček
věneček do hlavového složení
věneček s klecí a kuličkama
do klasického řízení
7 Kč 16 mm
10 Kč 22 mm

Art. 154991 (84/102) černý
Art. 154992 (84/102) červený
Art. 154993 (84/102) zelený
víčko řízení FORCE 1 1/8“ AHEAD
včetně černého Al šroubu M6 x 30mm
materiál: CNC Al hliník
hmotnost: 10,5 g
169 Kč

Art. 15106 (49/60)
redukce vidlice z TAPER 1 1/2‘‘ na 1 1/8‘‘
materiál: Al hliník
hmotnost: 12 g
99 Kč
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Hlavové složení (řízení) - podložky

Klaksony / zvonky

Art. 15570 (14,50/18) 5 mm/3 g
Art. 15571 (19,50/24) 10 mm/4,8 g
Art. 15572 (25/31) 15 mm/7,56 g
podložka FORCE 1 1/8“ AHEAD KARBON
vnitřní průměr: 29 mm
vnější průměr: 34 mm
vnitřní průměr: 28,8 mm
29 Kč 5 mm, 45 Kč 10 mm, 55 Kč 15 mm

Art. 15580 (16/20) černá
Art. 15581 (16/20) červená
Art. 15582 (25/31) bílá
Art. 15583 (16/20) zelená
Art. 15584 (16/20) modrá
podložka FORCE 1 1/8“ AHEAD 5 mm
kruhový rádius: 1 x 5 mm
vnitřní průměr: 29 mm
vnější průměr: 34 mm
výška: 5 mm
materiál: Al hliník
35 Kč
49 Kč bílá

Art. 15551 (14/17) 5 mm/4,6 g
Art. 15552 (14/17) 10 mm/9,6 g
Art. 15553 (17/21) 15 mm/14,5 g
podložka FORCE 1 1/8“ AHEAD
černá matná
vnitřní průměr: 29 mm
vnější průměr: 36 mm
materiál: Al hliník
29 Kč 5 mm
30 Kč 10 mm
35 Kč 15 mm
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Art. 15561 (12/15) 5 mm/3 g
Art. 15562 (17/21) 10 mm/4,8 g
Art. 15563 (23/28) 15 mm/7,56 g
podložka FORCE 1 1/8“ AHEAD KARBON
vnitřní průměr: 29 mm
vnější průměr: 34 mm
vnitřní průměr: 28,8 mm
25 Kč 5 mm, 36 Kč 10 mm, 49 Kč 15 mm

Art. 15585 (19/23) černá
Art. 15586 (19/23) červená
Art. 15587 (28/34) bílá
Art. 15588 (19/23) zelená
Art. 15589 (19/23) modrá
podložka FORCE 1 1/8“ AHEAD 10 mm
kruhový rádius: 2 x 5 mm
vnitřní průměr: 29 mm
vnější průměr: 34 mm
výška: 10 mm
materiál: Al hliník
39 Kč
59 Kč bílá

Art. 155512 (6/8) 5 mm/3,3 g
Art. 155524 (14/17) 10 mm/9,6 g
Art. 155525 (9/11) 15 mm/14,5 g
podložka 1 1/8“ AHEAD
černá matná
vnitřní průměr: 29 mm
vnější průměr: 34 mm
materiál: Al hliník
15 Kč 5 mm
18 Kč 10 mm
20 Kč 15 mm

Art. 15590 (24/30) černá
Art. 15591 (24/30) červená
Art. 15593 (24/30) zelená
Art. 15594 (35/43) modrá
podložka FORCE 1 1/8“ AHEAD 15 mm
kruhový rádius: 3 x 5 mm
vnitřní průměr: 29 mm
vnější průměr: 34 mm
výška: 15 mm
materiál: Al hliník
49 Kč
83 Kč modrá

Art. 15549 (7/9) 5 mm/4,5 g
Art. 15550 (9/11) 10 mm/7,8 g
podložka 1“ AHEAD
černá matná
vnitřní průměr: 25,8 mm
vnější průměr: 32 mm
materiál: Al hliník
15 Kč 5 mm
19 Kč 10 mm

Art. 23001 (66/80) spirálový
Art. 23003 (46/56) rovný
klakson chromovaný
chromovaný klakson s balónkem
pro řídítka: 25,4 mm
materiál: Fe železo/ guma
139 Kč spirálový
99 Kč rovný

Art. 23025 (28/34) černý
Art. 23027 (59/71) diamant
Art. 23028 (35/42) kopací míč
zvonek FORCE
rozsah objímky: 22,2 mm
materiál: Fe železo/ plast
59 Kč černý
119 Kč diamant
79 Kč kopací míč

Art. 23005 (26/31) tygr
Art. 23006 (26/31) kaček
Art. 23008 (26/31) slon
Art. 23009 (26/31) želva
Art. 23011 (26/31) pes
klakson dětský
dětské gumové pískací zvířátko
na řídítka, objímka: 22,2 mm
materiál: plast
59 Kč

Art. 230318 (54/65)
zvonek ZRCÁTKO
sklopné a otočné zrcátko o 360 °
objímka: 22,2 mm
materiál: Fe železo/plast
109 Kč

Art. 23056 (13,5/16) černý
Art. 23057 (13,5/16) stříbrný
Art. 23058 (13,5/16) modrý
Art. 23059 (13,5/16) červený
Art. 23060 (13,5/16) zelený
Art. 23061 (13,5/16) bílý
zvonek FORCE MINI
objímka: 22,2 mm
materiál: Fe železo/ plast
29 Kč

Art. 230311 (24/29) ROSNIČKA
Art. 230312 (24/29) PRASÁTKO
zvonek ZVÍŘÁTKA
objímka: 22,2 mm
materiál: Fe železo/ plast
49 Kč

Art. 23021 (18/22)
zvonek KORUNKA
klasický celokovový zvonek
objímka: 22,2 mm
materiál: Fe železo
39 Kč

Art. 23040 (96/116) silver
Art. 23041 (99,5/120) rose
Art. 23042 (99,5/120) flower
Art. 23043 (99,5/120) hearts
zvonek BIG
celokovový zvonek
průměr zvonku: 83 mm
materiál: Fe železo
199 Kč

Art. 23050 (15,5/19) černý
Art. 23051 (15,5/19) červený
Art. 23053 (15,5/19) modrý
Art. 23054 (15,5/19) růžový
zvonek FORCE KLASIK
objímka: 22,2 mm
materiál: Fe železo/plast
34 Kč

NOVINKA
Art. 23070 (43/52) černý
Art. 23071 (43/52) žlutý
Art. 23072 (43/52) růžový
zvonek FORCE DIGI elektrický
1 melodie, 90 decibelů, jednoduché ovládání stiskem
uni silikonová objímka pro řidítka, představec atd.
včetně mincové baterie 2xCR2032
materiál: plast, vodělodolný, rozměr: 42x39 mm
hmotnost: 35 g
89 Kč

Zrcátka

Art. 46299 (66/88)
zpětné zrcátko FORCE na řídítka levé
rozměr: 75 mm x 110 mm
pro průměr řidítek: 22,2 mm
odrazka na zadní straně,
možnost nastavení úhlu
hmotnost: 139 g
139 Kč

Art. 46297 (52/63)
zpětné zrcátko FORCE
na řídítka oboustranné
rozměr: 115 x 80 mm
pro vnitřní průměr řidítek: 18 - 20 mm
možnost nastavení úhlu
hmotnost: 84 g
119 Kč

NOVINKA
Art. 462975 (65/79)
zpětné zrcátko FORCE otočné
zpětné zrcátko oboustranné
otočné o 360°, průměr: 65mm
možnost nastavení úhlu
univerzální silikonový držák
pro rovná i silniční řidítka
hmotnost: 29 g
149 Kč

Art. 462965 (26/31)
zpětné zrcátko FORCE MINI
na řídítka oboustranné
zpětné zrcátko do řidítek – oboustranné,
rozměr: 80 x 54 mm
pro vnitřní průměr řidítek: 18 - 20 mm
možnost nastavení úhlu
hmotnost: 45 g
59 Kč

Art. 46298 (38/46)
zpětné zrcátko FORCE do řidítek
zpětné zrcátko do řidítek
rozměr: 70 x 50 mm
pro průměry řidítek: 19 - 22 mm
možnost nastavení úhlu
hmotnost: 38 g
79 Kč
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Odrazky/ reflexní prvky

Art. 46330 (14/17)
odrazky FORCE 2 ks do drátů
oranžové oválné
rozměr: 28 x 110 mm
uprostřed na otočný čep
29 Kč

Art. 46329 (5,6/7)
odrazka do drátů 80 x 40 mm
oválná
s plíšky na zacvaknutí do drátů
rozměr: 80 x 40 mm
15 Kč

Art. 46320 (4,5/5) na vidlici
Art. 46321 (4,5/5) na řídítka
držák odrazky přední
(pro odrazky art 46310)
průměr: cca 23 mm
materiál: tvrzený plast
10 Kč

Art. 46323 (4,5/5)
Art. 46324 (4,5/5) ø 27,2 mm
Art. 46325 (4,5/5) ø 31,6 mm
držák odrazky zadní na rám
(pro odrazky 46311)
materiál: tvrzený plast
10 Kč

Art. 46450 (48/58)
náramek reflexní FORCE SHINE 3 LED, fluo
nastavitelná velikost na ruku - 7 poloh
jednoduché zapínání na silikonový pásek
univerzální použití při sportu
vhodné např. pro běh, turistiku, cyklistku
funkce: blikání - zapnuto / vypnuto, výdrž 60 h
včetně 2ks mincových baterií CR2016
99 Kč
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Art. 46310 (3,5/4)
odrazka přední hranatá
lomený obdélníkový tvar 55 x 35 mm
na zacvaknutí do držáku (art 46320,
46321 - není součástí balení)
8 Kč

Art. 46340 (23/28)
klipy na nohavice FORCE reflexní plastové
3M reflexní materiál
proti ušpinění nohavic od řetězu / převodníku
délka: 23 cm, šířka: 1 cm
hmotnost 1 páru: 65 g
49 Kč

Art. 46409 (43/52)
pásek reflex FORCE s LED diodami
uchycení na suchý zip, s potiskem FORCE
celková délka: 42 cm
včetně baterie 1x CR2032 (3V)
89 Kč

Art. 46327 (15,5/19)
odrazka zadní na nosič
uchycení na zadní nosič UNIVERZÁLNÍ
rozpětí šroubů 8 cm (osa - osa)
s matičkama na šrouby
35 Kč

Art. 46311 (3,5/4)
odrazka zadní hranatá
lomený obdélníkový tvar 55 x 35 mm
na zacvaknutí do držáku (art 46323,
46324, 46325 - není součástí balení)
8 Kč

Art. 46350 (79/96)
klip /pásek FORCE FLARE
3M reflexní materiál
klip/pásek FORCE FLARE na boty při sportování
vhodné pro běh, cyklistiku, turistiku a jiné sporty..
maximální roztažení klipu je 8 cm
2 funkce: svícení a blikání
mincové baterie 2x CR2032
149 Kč

Art. 46400 (39/47)
pásek reflexní FORCE LUN
reflexní pásek FORCE LUN na suchý zip, fluo
3M reflex
délka bez natáhnutí: 31 cm
možnost natažení až na 50 cm
šířka: 4 cm
materiál: 100% polyester

Art. 16350 (32/39) stříbrné
Art. 16351 (32/39) žluté
Art. 16352 (32/39) červené
Art. 16354 (32/39) černé
nálepky FORCE reflexní sada 6 ks
sada 6 ks reflexních nálepek obsahuje:
2 ks nálepek rozměru: 4 x 4 cm
4 ks nálepek rozměru: 4 x 1,5 cm
materiál: REFLEKTON - R3000
69 Kč

Art. 46342 (28/34)
klip reflexní FORCE na oděv 3M magnetický
3M reflexní materiál
pro zvýšení viditelnosti při jízdě
délka jedné strany: 6,5 cm, šířka: 5 cm
59 Kč

Art. 46401 (12/14) žlutý
Art. 46402 (12/14) stříbrný
pásek reflexní FORCE samonavíjecí
reflexní pásek FORCE samonavíjecí
s potiskem FORCE
délka: 38 cm
šířka: 3 cm
29 Kč

Art. 46411 (24/29)
sada nálepek FORCE DIVERSE
sada 15 ks reflexních nálepek
3M reflex, různé tvary
49 Kč

VÝPRODEJ
Art. 46410 (9/11)
sada nálepek reflexních stříbrných FORCE
sada 12 ks reflexních nálepek, různé tvary
(10cm x 17cm celková velikost)
s potiskem FORCE
19 Kč

Art. 46412 (19,5/24)
sada nálepek FORCE SMILE
sada 6 ks kulatých reflexních žlutých nálepek
průměr 1 reflexní nálepky: 50 mm
s potiskem FORCE
49 Kč

Art. 46334 (42/51) 10 ks
Art. 46335 (119/144) 36 ks
klipy FORCE na špice, stříbrné
3M reflexní plastové „trubičky“
nacvakávací na špice
délka: 70 mm, průměr: 5 mm
89 Kč 10 ks
249 Kč 36 ks

Art. 899601 (46/56)
vesta FORCE reflex - V tvar
nasazuje se přes hlavu na ramena
rozměr 2 x (37 x 30 cm)
99 Kč

Art. 899605 (99/120) sport - fluo
Art. 899606 (99/120) safe - černá
vesta reflex FORCE do pasu
odvětraná záda
kapsa na zip
reflexní prvky
možnost nastavení šířky pomocí suchých zipů
pro obvod pasu 80- 120 cm
199 Kč

89 Kč
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Přední osvětlení

Art. 45168 (499/604)
světlo přední FORCE PAX 300LM USB
přední vysoce výkonné světlo FORCE PAX-300
1 x CREE XP-G2 extra svítivá led dioda - 300Lumen
8 funkcí: 4 x intenzity svícení (300/200/100/50LM) + 4 x blikání
3. bezpečnostní režim blikání 20/400LM + 4. denní blikání
funkce paměti zvoleného režimu po vypnutí světla
držák na řídítka: 22-31,8mm
+ držák na přilbu, včetně USB kabelu
velikost: délka: 7cm, šířka: 4,8cm, výška: 2,8cm
integrovaný baterie Li-Pol 3,7 V 1200mAh, nabíjení USB
výdrž baterie: 300LM:1,5h/ 100LM:4,5h, blikání: 48h-12h
indikace zvoleného režimu, stavu baterie a nabíjení
materiál: plast/ hliník, voděodolné IPX4
hmotnost včetně držáku: 84 g
999 Kč

NOVINKA
Art. 45209 (209/253)
světlo přední FORCE SHARK 500LM USB
1 x vysoce výkonná bílá 5W LED dioda 500Lumen
4 funkce svícení: 100% svícení (1,5h), 75% (2h),
50% (3,5h), 25% (9h)
4 f. blikání: pomalé 100% (3h), 75% (4h),
25% (7h), rychlý 50% (4h)
přepínaní mezi funkcemi: krátký stisk tlačítka
přepínámí mezi režimy svícení/ blikání: dvojitý stisk tlačítka
baterie Li-Pol 18500 3.7V 1400mAh, nabíjení přes USB
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 3h
velikost: délka 90mm, šířka 29mm, výška 37mm
materiál: plast/ hliníkové tělo čočky
hmotnost včetně držáku: 100g
439 Kč
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Art. 45210 (289/350) 1000LM
Art. 452103 (289/350) 700LM NOVINKA
světlo přední FORCE SHARK USB
1 x vysoce výkonná bílá CREE XML dioda
3 funkce svícení: 100% svícení(2h), 50% svícení(4h), 25% svícení(8h)
3 funkce blikání: pomalé s normálním svitem(8h),
pomalé s vysokým svitem(4h),rychlé s normálním svitem(4h),
přepínaní mezi funkcemi: krátký stisk tlačítka
přepínámí mezi režimy svícení/ blikání: dlouhý stisk tlačítka (3 vteřiny)
pro vypnutí světla: delší stisk tlačítka (2 vteřiny)
baterie Li-Pol 18650 3.7V 2400 mAh vyjímatelná, nabíjení přes USB
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 4h
(oranžová LED bliká - nabíjí se, oranžová LED svítí - nabito)
velikost: délka 105 mm, šířka 36 mm, výška 40 mm
materiál: plast/ hliníkové tělo čočky
hmotnost včetně držáku: 130 g
599 Kč

Art. 45602 (599/725) GLOW2 - 1000LM CREE XM-L2 U3 LED/ 4x 2200 mAh/2/ 7,4V Li-on baterie 1199 Kč
Art. 45603 (699/846) GLOW3 - 1000 LM CREE XM-L2 U3 LED / 4x 2200 mAh/2/ 7,4V Li-on baterie 1399 Kč
světlo přední FORCE GLOW
baterie a LED čočka, přední světlo FORCE CREE XM-L2 U3 LED,
Li-on baterie v pouzdře, (Art.45603 baterie Samsung)
plastový obal na baterku s 1 popruhem do rámu/ pod představec/ na sedlovku
včetně 2 silikonových vložek proti oděru rámu
s 2 gumovými poutky pro uchycení světla na řidítka/ držáky
kabel s voděodolnými závitovými konektory (IP65)
délka kabelu: 35 cm + prodlužovací kabel: 110 cm
2 režimy svícení: vysoký 100% a nízký 30% + 1 režim blikání
s třístupňovým indikátorem stavu baterie v tlačítku ovládání
včetně držáku na hlavu-čelovky s 2 poutky a držáku na helmu,
hrubý reflektor (orange peel),
včetně volitelné širokoúhlé čočky,
nabíječka 1A/230V EUR s indikátorem, doba nabíjení: 3-4 h
výdrž: 3h-vysoký režim, 10h-nízký režim, 8h-režim blikání
materiál světla: hliník, délka: 55 mm, průměr: 42 mm, hmotnost s baterkou: 320 g
*pro úsporu baterie rozpojte kabel baterie a světla po každé jízdě

Art. 45207 (189/229)
světlo přední FORCE BUG 400LM USB
1 x vysoce výkonná bílá CREE XPG-R5 dioda 400 Lumen
3 funkce svícení: 100% svícení(2h), 50% svícení(4h), 25% svícení(8h)
3 funkce blikání: pomalé s normálním svitem(8h), pomalé s vysokým svitem(3h),
rychlé s normálním svitem(3h), přepínaní mezi funkcemi: krátký stisk tlačítka
přepínámí mezi režimy svícení/ blikání: dlouhý stisk tlačítka (3 vteřiny)
pro vypnutí světla: delší stisk tlačítka (2 vteřiny)
baterie Li-Pol 3.7V 1050 mAh, nabíjení přes Micro USB
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 3h
(zelená LED bliká - nabíjí se, zelená LED svítí - nabito)
velikost: délka 71 mm, šířka 44 mm, výška 30 mm
materiál: plast/ hliníkové tělo čočky, hmotnost včetně držáku: 80 g
399 Kč

NOVINKA
Art. 451715 (289/350)
světlo přední FORCE STREAM 400LM USB
1 x vysoce výkonná LED dioda SAMSUNG
optický reflektor pro široký kužel světla s dostatečným dosvitem
2 funkce svícení: 100%/ 30% + blikání
univerzální silikonový držák na řídítka 22,2 - 31,8 mm
včetně držáku na helmu - kompatibilní s GoPro držáky!
integrovaná baterie Li-Pol 3,7V 1200mAh, nabíjení Micro USB
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 2-3h
výdrž baterie: 100% 2,5h/ 30% 7h/ blikání 6h
velikost: délka 78 mm, šířka 43 mm, výška 27 mm
materiál: plast/ Al hliníkový přední panel pro odvod tepla
hmotnost včetně držáku: 85 g
599 Kč
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Art. 45172 (289/350)
světlo přední FORCE CASS 300LM USB
1 x vysoce výkonná LED dioda CREE XP-G2 3W
2 funkce svícení: vysoké/ standard + blikání
univerzální silikonový držák na řídítka 22,2 - 31,8 mm
včetně držáku na helmu - kompatibilní s GoPro držáky!
integrovaná baterie Li-Pol 3,7V 1200mAh, nabíjení Micro USB
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 2-3h
výdrž baterie: vysoký režim 3h/ standard 6h/ blikání 12h
velikost: délka 72 mm, šířka 46 mm, výška 24 mm
materiál: plast/ Al hliníkový přední panel pro odvod tepla
hmotnost včetně držáku: 66 g
599 Kč

Art. 45171 (199/241)
světlo přední FORCE PEN 200LM USB
1 x vysoce výkonná bílá CREE XPE-R3 dioda 200 Lumen
3 funkce: 100% svícení, 50% svícení, blikání,
držák s gumovým poutkem,1 x baterie 18650 lithiová 3.7V/ 2400 mAh
nabíjení přes USB, nabíjení: 5,5 - 6 hvčetně dobíjecího USB kabelu,
voděodolné IPX3, 5V rozhraní - lze nabíjet smartphonem
červená indikace slabé baterie (-10%) v tlačítku
výdrž: 100% - 4 h, 50% - 8 h, blikání - 8 h
velikost: délka: 113 mm, průměr: 27 mm
materiál: hliník, hmotnost včetně držáku: 100 g
399 Kč

NOVINKA
Art. 45206 (159/192)
světlo přední FORCE VERT 110LM USB
1 x vysoce výkonná bílá CREE LED XPE2 dioda 110LM/ 30Lux
optický reflektor pro široký kužel světla s dostatečným dosvitem
2 funkce svícení: 100% svícení(5h), 50% svícení(10h)
přepínání mezi režimy svícení: krátký stisk tlačítka (1 vteřina)
zapnutí/ vypnutí světla: delší stisk tlačítka (2 vteřiny)
včetně funkce plynulého přechodu mezi režimy a při zapnutí
baterie Li-Ion 18500 3.7V 1300 mAh, nabíjení přes Micro USB
včetně 5 stupňové indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 3-4h
(zelená LED svítí - nabíjí se, zelená LED nesvítí - nabito)
velikost: délka 90 mm, šířka 33 mm, výška 30 mm
materiál: plast/ hliníkové tělo čočky, hmotnost včetně držáku: 64 g
329 Kč

Art. 45160 (79,9/97)
světlo přední FORCE TRIPLE 3 diody+baterie
3 x bílá LED dioda 19 lumen, 3 funkce: svícení + 2 funkce blikání
držák na řídítka průměr: 22,2 - 31,8 mm
velikost: délka: 80 mm, šířka: 33 mm, výška: 30 mm
včetně 3 x AAA mikrotužkové baterie
hmotnost včetně držáku: 90 g
169 Kč

Art. 45201 (79/96)
světlo přední FORCE RANK 5 diod + baterie
5 bílých LED diod, 2 funkce: svícení + blikání, držák na řídítka: 25,4 - 31,8 mm
baterie: 3 x AAA mikrotužka v balení
velikost: délka: 80 mm, šířka: 40 mm, výška: 40 mm
snadná montáž na řidítka bez nářadí
náhradní držák art 45242, hmotnost včetně držáku: 100 g
169 Kč

VÝPRODEJ
Art. 45396 (34/41)
blikačka přední FORCE TRI 3 diody + baterie
3 LED bílé diody, 3 funkce: svícení + 2 funkce blikání
držák na řídítka 25,4 - 31,8 mm (oversize)
velikost: délka: 65 mm, šířka: 25 mm, výška: 40 mm,
klip na oblečení, brašnu atd.
baterie 2 x AAA mikrotužka v balení, hmotnost včetně držáku: 68 g
79 Kč

Art. 45001 (79/96)
čelovka FORCE FOG 7 LED diod+baterie
7 x bílá LED dioda, 4 funkce: svícení 1 LED,
3 LED, 7 LED, blikání 7 LED, polohovatelná čelovka
nastavitelné elastické popruhy
velikost produktu: délka: 55 mm, šířka: 70 mm
průměr čočky: 32 mm
včetně 3 x AAA baterie, hmotnost: 112 g včetně baterií
169 Kč

Art. 45008 (29/35)
světlo přední FORCE kulaté 7cm + odrazka a držák
přední světlo FORCE 2,4W s odrazkou a držákem
k dynamu 6V (bez kabeláže), průměr: 70 mm
hmotnost: 65 g
59 Kč

Zadní osvětlení

VÝPRODEJ
Art. 45151 (149/180) bílé
Art. 45152 (149/180) zelené
Art. 45153 (149/180) fialové
světlo přední FORCE EXTRA USB 1 dioda
1 x bílá LED dioda 70 lumen, 2 stupně intenzity svícení
optický reflektor pro široký kužel světla
USB nabíjecí baterie 3.7/1050 mAh, včetně dobíjecího USB kabelu
nabíjení: 2,5-3 h, včetně indikace stavu baterie
výdrž akumulátoru na vysoký výkon cca 3 h a na nízký výkon cca 5,5 h
držák na řídítka průměr: 22,2 - 31,8 mm
velikost: délka 85 mm, šířka 45 mm, výška 35 mm
hmotnost včetně držáku: 77 g
299 Kč
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VÝPRODEJ
Art. 45166 (149/180)
světlo přední FORCE ALEX 4 diody+baterie
4ks výkonné LED optické diody, 30 lumen,
výdrž až 80 hodin
3 funkce: 2 intenzity svícení + blikání
velikost: délka: 95 mm, šířka: 40 mm, výška: 40 mm,
držák na řídítka: 22 - 31,8 mm
baterie: 4 x AAA mikrotužka v balení,
hmotnost včetně držáku: 150 g
299 Kč

Art. 451927 (116/140)
světlo přední FORCE REEL 3W 1 dioda + baterie
NAHRAZUJE model art 45192 a 451926 z důvodů vylepšení
1 x 3 WATT bílá LED dioda, funkce svícení + blikání
držák na řídítka: 25,4 - 31,8 mm (360° otočný)
délka: 98 mm, průměr: 27 mm, baterie: 4 x AAA mikrotužka v balení
snadná montáž na řidítka bez nářadí, materiál: hliník,
hmotnost včetně držáku: 138 g
249 Kč
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Art. 45373 (159/192)
blikačka zadní FORCE DEUX 5 LED, USB
2x červená výkonná 0,5W LED+3x červená LED 40 LM
5 funkcí: 2 intenzity svícení + 3 funkce blikání
univerzální silikonový držák na sedlovku
klip na oblečení lze koupit pod artem 4516903
integrovaná Li-Ion baterie 500mah, doba nabíjení: 1,5h
nabíjení přes USB s indikátorem, včetně USB kabelu
výdrž: 1,30h - 8h, hmotnost včetně držáku: 43 g
349 Kč

NOVINKA
Art. 45372 (149/180)
blikačka zadní FORCE COB 16 chip LED, USB
16x červená výkonná COB LED (29 - 4,5LM)
4 funkce svícení + 4 funkce blikání
výborná boční viditelnost díky oblému profilu
integrovaný univerzální silikonový držák na sedlovku
Li-Pol baterie 3,7V 500mAh, nabíjení přes MicroUSB kabel
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 3h
výdrž: 2,5h - 23h, hmotnost včetně držáku: 29 g
299 Kč

Art. 45374 (199/241)
blikačka zadní FORCE RED, 1 CREE LED 60LM, USB
1 x červená CREE XP-E LED dioda 60 lumen
3 funkce: vysoká intenzita, standard, blikání
univerzální silikonový držák na sedlovku
Li-Ion baterie (3,7V 800 mAh), nabíjení přes MicroUSB kabel
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 3h
výdrž: 2,5 - 7 h, hmotnost včetně držáku: 60 g
399 Kč

Art. 45380 (99/120) s baterií 199 Kč
Art. 45381 (169/204) s USB 359 Kč
blikačka zadní FORCE CRYSTAL 3 diody
3 x červená dioda 10 lumen (2 stranové dioidy)
3 funkce: svícení + 2 funkce blikání
2 vnitřní gumové vložky na sedlovku
pro průměr sedlovky/ rám. trubky: 25-32 (S)/32-42mm (L)
baterie: 45380 2x CR2032 3V/ 45381 LIR2477 150 mAh
včetně indikace stavu baterie a nabíjení (45381)
výdrž svícení: 45380 30-60 h/45381 4-20 h
hmotnost: 31/ 54 g
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Sady světel

Art. 45377 (122/148)
blikačka zadní FORCE BALL 2 diody, USB
3 funkce: 2 intenzity svícení + 1 funkce blikání
silikonový držák na sedlovku, nabíjení přes USB
včetně dobíjecího USB kabelu
výdrž: 3 hod dle zvolené funkce
hmotnost včetně držáku: 33 g
249 Kč

Art. 45401 (52/63)
blikačka zadní FORCE TWINKL 3 diody + baterie
1 x 0,5 WATT LED + 2 LED červené diody
2 funkce: stálé svícení + blikání
objímka na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
integrovaný klip na oblečení
baterie 2 x AAA mikrotužka v balení
hmotnost včetně držáku: 66 g
109 Kč
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VÝPRODEJ
Art. 45375 (249/301)
blikačka zadní FORCE RUBY 1 CREE LED 60LM, USB
1 x červená CREE XP-E LED dioda 60 lumen
5 funkcí: vysoký, střední, nízký svit, stroboskop, blikání
optická čočka s vysokou boční svítivostí
nastavitelný držák na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
klip na oblečení, brašnu atd.,
integrovaná Li-Ion baterie (3,7W 700 mAh)
nabíjení přes USB, doba nabíjení 2-3 h
včetně indikace stavu baterie a dobíjecího USB kabelu
výdrž: 60lm/2,5 h, 40lm/3,5 h, 20lm/4,5 h, blikání 7h
velikost: délka 55 mm, šířka 34 mm, výška 23 mm
materiál: vysoce odolný plast, voděodolné IPX4
hmotnost včetně držáku: 57 g (38 g světlo)
499 Kč

NOVINKA
Art. 453875 (52/63)
blikačka zadní FORCE COB 15chip diod + baterie
15 COB LED diod, stálé svícení + funkce blikání
objímka na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
integrovaný klip na oblečení
včetně baterie: 2 x AAA mikrotužka
hmotnost včetně držáku: 57 g
119 Kč

Art. 45388 (59/71)
blikačka zadní FORCE SHAPE 3 diody + baterie
1 x 0,5 WATT LED + 2 LED červené diody
2 funkce: stálé svícení + blikání
objímka na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
objímka na zadní rámovou trubku/ nosič kola
integrovaný klip na oblečení, brašnu atd.
včetně baterie 2 x AAA mikrotužka v balení
hmotnost včetně držáku: 74 g
129 Kč

Art. 45387 (46/56)
blikačka zadní FORCE PAS 5 diod + baterie
5 červených LED diod (3 přední, 2 boční)
stálé svícení + funkce blikání
objímka na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
integrovaný klip na oblečení
včetně baterie: 2 x AAA mikrotužka
hmotnost včetně držáku: 68 g
99 Kč

Art. 45384 (79/96)
blikačka zadní FORCE OPTIC 2 diody + baterie
2 červené 0,5 WATT LED diody
3 funkce: stálé svícení + 2 funkce blikání
objímka na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
integrovaný klip na oblečení, brašnu atd.
včetně baterie 2 x AAA mikrotužka v balení
hmotnost včetně držáku: 74 g
169 Kč

Art. 45386 (44/53)
blikačka zadní FORCE TRI 3 diody + baterie
3 červené LED diody
3 funkce: stálé svícení + 2 funkce blikání
objímka na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
objímka na zadní rámovou trubku/ nosič kola
integrovaný klip na oblečení
včetně baterie: 2 x AAA mikrotužka
hmotnost včetně držáku: 74 g
99 Kč
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Art. 45408 (389/471)
světla sada FORCE EXPRESS USB přední+zadní
sada FORCE EXPRESS obsahuje:
přední světlo FORCE CASS 45172,
1 x výkonná LED dioda CREE XP-G2 3W, 300 LM
2 funkce svícení: vysoké/ standard + blikání,
včetně držáku na helmu - kompatibilní s GoPro držáky!
baterie Li-Pol 1200 mah, nabíjení přes Micro USB kabel
výdrž baterie: vysoký režim 3h/ standard 6h/ blikání 12h
zadní blikačku FORCE DEUX 45373: 2 x červená
výkonná 0,5W LED + 3 x červená LED
5 funkcí: 2 intenzity svícení + 3 funkce blikání,
nabíjení přes USB s indikátorem
doba nabíjení: 1,5h, výdrž: 4 h svícení,
15-30h blikání dle funkce, materiál: plast/ hliník,
hmotnost sady: 145 g
799 Kč

Art. 45407 (159/192)
světla sada FORCE EYES přední+zadní blikačka
sada FORCE EYES obsahuje:
přední světlo FORCE RANK 45201
5 bílých LED diod
2 funkce: svícení + blikání
držák na řídítka průměr: 25,4 - 31,8 mm
snadná montáž na řídítka bez nářadí
zadní blikačka FORCE OPTIC 45384
2 červené 0,5 WATT LED diody
3 funkce: stálé svícení + 2 funkce blikání
objímka na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
součástí blikačky je klip na oblečení, brašnu atd.
baterie 1 x 3 AAA + 1 x 2 AAA mikrotužka v balení
hmotnost předního světla s držákem: 100 g, zadní: 74 g
329 Kč

NOVINKA
Art. 454078 (339/410)
světla sada FORCE GLARE USB přední+zadní
sada FORCE obsahuje:
přední světlo - model BUG 45207
1x výkonná CREE XPG-R5 LED 400LM
3 funkce svícení + 3 funkce blikání
baterie Li-Pol 1050mAh, nabíjení přes MicroUSB kabel
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 3h
výdrž baterie: 100% svícení (2h), 50% svícení (4h), blikání (8h)
zadní blikačku FORCE COB 16 chip Art.45372:
16x červená výkonná COB LED (29 - 4,5LM)
4 funkce svícení + 4 funkce blikání
výborná boční viditelnost díky oblému profilu
Li-Pol baterie 500mAh, nabíjení přes MicroUSB kabel
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 3h
výdrž: 2,5h - 23h dle zvoleného režimu
materiál: plast/ hliník, hmotnost sady: 109g
669 Kč

NOVINKA
Art. 454075 (289/350)
světla sada FORCE DOT USB přední+zadní
sada FORCE obsahuje:
přední světlo FORCE: 1 x výkonná LED dioda , 300 LM
2 funkce svícení: vysoké/ standard + blikání
baterie Li-Pol 200 mah, nabíjení přes Micro USB kabel
výdrž baterie: vysoký režim 2h/ standard 4h/ blikání 8h
velikost: 65x28x23mm
zadní blikačku FORCE : 5 x červená výkonná SMD LED
4 funkce blikání, výdrž: 3-8 h blikání dle funkce
nabíjení přes USB s indikátorem, doba nabíjení: 1,5h
velikost: 70x20x23mm
materiál: plast/ hliník, hmotnost sady: 75g
599 Kč

Art. 45406 (119/144)
světla sada FORCE SHARP přední+zadní blikačka
sada FORCE obsahuje:
přední světlo FORCE TRIPLE 45160
3 bílé LED diody 19LM
3 funkce: svícení + 2 funkce blikání
držák na řídítka 25,4 - 31,8 mm
snadná montáž na řídítka bez nářadí
zadní blikačka FORCE COB15 453875
15 x COB LED červené diody
2 funkce: stálé svícení + blikání
objímka na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
baterie: 3 x AAA + 2 x AAA mikrotužka v balení
hmotnost předního světla s držákem: 90 g, zadní: 57 g
249 Kč

Art. 45445 (192/232)
blikačky sada FORCE POINT USB přední+zadní
výkonné LED diody: přední bílá + červená zadní
viditelnost až 100m, vhodné i pro jízdu ve dne
vyrobeno dle německého standardu - rozsah úhlu svitu 240°
univerzální silikonový držák s nastavitelným úhlem
blikačku lze upnout ve vodorovné i svislé pozici
klip na oblečení lze koupit pod artem 4516903
2 funkce: stálé svícení (4h) + funkce blikání (8h)
integrovaná baterie 3.7V/240mAh, doba nabíjení: 2-3h
nabíjení přes USB s indikátorem, včetně dvojitého
MicroUSB kabelu
velikost: délka 33,5 mm, šířka 24,5 mm, výška 13 mm
hmotnost 1 blikačky včetně držáku: 27 g! materiál: plast
399 Kč

Art. 45405 (129/156)
světla sada FORCE FAME přední+zadní blikačka
sada FORCE FAME obsahuje:
přední světlo FORCE CLASS 45198, 3 bílé LED diody
2 funkce: svícení + blikání, držák na řídítka 25,4 - 31,8 mm
snadná montáž na řídítka bez nářadí
zadní blikačka FORCE SHAPE 45388
1 x 0,5 WATT LED + 2 LED červené diody
2 funkce: stálé svícení + blikání
objímka na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
objímka na zadní rámovou trubku/ nosič kola
klip na oblečení, brašnu atd.
baterie 1 x 3 AAA + 1 x 2 AAA mikrotužka v balení
hmotnost předního světla s držákem: 105 g, zadní: 50 g
269 Kč

Art. 45440 (72/87)
blikačky sada FORCE CAGE přední bílá + zadní červená
sada blikaček FORCE CAGE
přední bílá LED dioda + zadní červená LED dioda
upínání na silikonové poutko 22,2 - 31,8 mm
3 funkce: stálé svícení + 2 funkce blikání
včetně mincové baterie: 2 x 2 CR2032
velikost: délka 30 mm, šířka 35 mm, výška 35 mm
hmotnost: přední 25 g, zadní 25 g
149 Kč
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Art. 45446 (47/57) bílé a červené
Art. 45447 (47/57) černé
blikačky sada FORCE DOUBLE přední + zadní
sada blikaček FORCE DOUBLE, 2 přední bílé LED diody
2 zadní červené LED diody, 2 funkce: stálé svícení + blikání
včetně mincové baterie: 2 x 2 CR2032
hmotnost: přední 25 g, zadní 25 g
99 Kč

Art. 45103 (19,5/24)
světlo zadní FORCE k dynamu + káblík
světlo zadní FORCE na blatník s kabelem
délka kabelu: 2 m, výška: 10 cm, šířka: 3 cm
žárovka: 6 V/ 0,6 W art 46160, hmotnost: 45 g
39 Kč

Art. 45451 (239/289)
blikačky sada FORCE DOUBLE zadní 12 ks, mix barev
sada blikaček FORCE DOUBLE zadní
sada = 12 ks, mix barev
25% úspora proti sadě 2ks ! (45446,45447)
2 zadní červené LED diody
2 funkce: stálé svícení + blikání
včetně mincové baterie: 2 x 2 CR2032
hmotnost 1 blikačky: 25 g
594 Kč

Art. 45450 (239/289)
blikačky sada FORCE DOUBLE přední 12 ks, mix barev
sada blikaček FORCE DOUBLE přední
sada = 12 ks, mix barev
25% úspora proti sadě 2ks ! (45446,45447)
2 přední bílé LED diody
2 funkce: stálé svícení + blikání
včetně mincové baterie: 2 x 2 CR2032
hmotnost 1 blikačky: 25 g
594 Kč

Držáky a příslušenství světel

NOVINKA
Art. 452107 (18/22)
Art. 4516901 (49/59) PAX
držák předního světla FORCE BUG/ SHARK
pro řídítka průměru: 22 - 31,8 mm
univerzální gumový pásek
39 Kč
99 Kč

Art. 4516903 (9,5/11)
držák-klip zadní blikačky FORCE univerzální
klip na popruh batohu/ oblečení
19 Kč

Art. 451725 (24/29)
Art. 451726 (24/29)
držák předního světla FORCE CASS 45172
univerzální silikonový pro řidítka 22,2 - 31,8 mm
49 Kč
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Art. 4516902 (49/59)
držák na helmu svítilny FORCE PAX
držák na helmu svítilny FORCE PAX art. 45169, 45168
polohovatelný úhel, uchycení suchým zipem (délka 27 cm)
99 Kč

Art. 451727 (20/24)
držák předního světla FORCE CASS 45172, na helmu
plastový, nastavitelný úhel sklonu, kompatibilní s držáky GoPro
lze uchytit suchým zipem (není součástí balení), materiál: plast
39 Kč

NOVINKA
Art. 452106 (13/16)
Art. 4520503 (20/24) PAX, SAM, RUBY (MINI USB)
kabel dobíjecí Micro USB univerzální
konektor MicroUSB a USB 2.0
25 Kč
39 Kč MINI USB

Art. 452105 (89/108) 2400 mAh / SHARK 1000 / 56 g
Art. 4520502 (199/241) 2600 mAh / SAM 330/ 44g
baterie FORCE 3,7V
baterie: Lithium-Polymer (Art. 452105)
Lithium-Ion (Art. 4520502)
189 Kč 2400 mAh
399 Kč 2600 mAh
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Art. 45248 (10/12)
držák předního světla UNI, gumový
19 Kč

Art. 45246 (10/12)
držák předního světla FORCE UNI CLIP nasouvací
UNIVERZÁLNÍ držák pro přední světla FORCE
pro průměr řidítek: 25 - 30 mm
19 Kč

Art. 45247 (10/12)
držák předního světla FORCE nasouvací, 25,4 mm
19 Kč

Art. 45244 (10/12)
držák předního světla FORCE REEL 25,4 - 31,8 mm
19 Kč

Art. 45239 (10/12) ø 25 -28 mm
Art. 45240 (10/12) ø 27 - 32 mm
držák zadní blikačky FORCE na sedlovku
malá objímka na zadní vidlici
na oblečení/batoh/ brašničku
19 Kč

Art. 45241 (10/12)
držák zadní blikačky FORCE na sedlovku 31,6 mm
držák s drážkou širokou 20 mm
19 Kč

Art. 45618 (28/34)
držák FORCE na helmu světla GLOW, nastavitelný
nastavitelný držák na helmu s 2 pásky
uchycení na suchý zip přes otvory v helmě
s plastovým držákem, velikost: 60x60 mm
59 Kč

Art. 45614 (23/28)
kabel prodlužovací světla GLOW, 110cm
49 Kč

Art. 45615 (69/83)
nabíječka Li-ion baterie GLOW, 230V s indikací
s indikátorem stavu nabíjení, kabel: 90cm
vstupní proud: 100-240 V (50/60 Hz)
výstupní proud/ napětí: 8.4 V/ 1000mA
149 Kč

Art. 45617 (32/39)
popruh FORCE čelovky světla GLOW, nastavitelný
textilní popruh na hlavu (čelovka)
nastavitelný, včetně plastového držáku
69 Kč

Art. 46149 (29/35)
žárovka do svítilny přední SIGMA HS3
náhradní halogen bajonet. žárovka 6V / 2,4W / 0,4A
do přední svítilny SIGMA CUBELIGHT I + II, VARIO
59 Kč

Art. 45245 (10/12)
držák předního světla FORCE UNI s gumovou objímkou
UNIVERZÁLNÍ držák pro přední světla FORCE
na průměr řídítek: 25,4 - 31,8 mm
19 Kč

Art. 46007 (49,5/60)
dynamo FORCE levé Fe-plast 6V / 3W
na levou stranu vidlice
materiál: Fe železo, potažené černým plastem
bez kabeláže
99 Kč

Art. 45242 (10/12)
držák předního světla FORCE RANK 25,4 - 31,8 mm
19 Kč

Art. 46160 (4,5/5)
žárovka zadního světla ZÁVIT 6 V
klasický závit, do zadních světel
9 Kč

Art. 45610 (289/350)
599 Kč
Art. 45612 (399/483) SAMSUNG 799 Kč
Art. 45613 (39/47)
89 Kč
Art. 45616 (14/17)
29 Kč
baterie GLOW/2 4400 mAh/8,4V
Art. 45613 obal na baterku světla FORCE GLOW
Art. 45616 popruh náhradní baterie FORCE GLOW
náhradní baterie světla FORCE GLOW/2
4400 mAh/ 8,4V (4* 2200 mAh/2) Li-on baterie
pro světla Art. 45600, 45602, 45603
plastový obal na baterku s poutkem pro popruh
včetně popruhu na suchý zip

Art. 45619 (14/17)
poutko a klip pro světla GLOW, sada
2x silikonové poutko malé (4cm)/ velké (6cm)
2x plastový klip na popruh čelovky pro kabel
(lze uchytit za oblečení/ popruh batohu)
29 Kč
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Baterie

Počítače
Art. 39133 (239/289) černý
Art. 39134 (239/289) bílý
Art. 39135 (239/289) fluo žlutý
počítač FORCE WLS 20 funkcí bezdrátový
BEZdrátové provedení, voděodolný
včetně mincové baterie CR2032
nasunovací otočný držák na řidítka/ představec
20 funkcí: nastavení pro 2 obvody kol A/B, teploměr
denní kilometry A/B, celkové kilometry A/B
aktuální rychlost, průměrná rychlost, max. rychlost A/B
doba jízdy A/B, hodiny, stopky, SCAN, KmH/MpH jednotky
auto ON/ OFF funkce (dle signálu), podsvícený displej
5 jazyků v SET UP módu (ENG, NL, ESP, GER, FR)
vhodné i pro 27,5“-29“ kola, materiál: plast
499 Kč

NOVINKA
Art. 39150 (289/350)
počítač FORCE USB 13 funkcí bezdrátový
BEZdrátové provedení, voděodolný
nabíjení přes MicroUSB, výdrž 150h/ 12h s podsvícením
nasunovací otočný držák na řidítka/ představec
12 funkcí: denní kilometry, celkové kilometry
aktuální rychlost, průměrná rychlost, max. rychlost
doba jízdy, hodiny, KmH/ MpH, indikace baterie
auto ON/ OFF funkce (dle signálu), teploměr
LED podsvícení displeje neomezeno časovým intervalem
velký displej 29x33mm, zobrazení 5 funkcí
599 Kč
Art. 46230 (29/35)
baterie FORCE mincové
LR44 A76 / 1,5V 1 x 10 ks
„mincové“ baterie FORCE
1,5V, LR44, A76, V13GA, PX76A
uvedená cena je za blistr
SADA = 10 ks baterií
90 Kč

Art. 46235 (40/48)
baterie FORCE mincové
CR2450 / 3V 1 x 5 ks
„mincové“ baterie FORCE
3V, CR2450, DL2450
uvedená cena je za blistr
SADA = 5 ks baterií
100 Kč
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Art. 46231 (20/24)
baterie FORCE mincové
CR1616 / 3V 1 x 5 ks
„mincové“ baterie FORCE
3V, CR1616, DL1616
například pro počítače CATEYE, atd.
uvedená cena je za blistr
SADA = 5 ks baterií
60 Kč

Art. 46240 (13/16)
baterie FORCE mikrotužkové
AAA / 1,5V 1 x 2 ks
AAA mikrotužkové alkalické baterie FORCE
1,5V LR03 (AM4)
uvedená cena je za blistr
SADA = 2 ks baterií
29 Kč

Art. 46232 (20/24)
baterie FORCE mincové
CR2032 / 3V 1 x 5 ks
„mincové“ baterie FORCE
3V, CR2032, DL2032
např. pro počítače, pulsmetry,
do hrudních pásů, atd.
uvedená cena je za blistr
SADA = 5 ks baterií
60 Kč

Art. 46234 (20/24)
baterie FORCE mincové
CR2025 / 3V 1 x 5 ks
„mincové“ baterie FORCE
3V, CR2025, DL2025
uvedená cena je za blistr
SADA = 5 ks baterií
60 Kč

Art. 46233 (20/24)
baterie FORCE mincové
CR2016 / 3V 1 x 5 ks
„mincové“ baterie FORCE
3V, CR2016, DL2016
například pro pulsmetry SIGMA, atd.
uvedená cena je za blistr
SADA = 5 ks baterií
60 Kč

Art. 46241 (12/15)
baterie FORCE tužkové
AA / 1,5V 1 x 2 ks
AA tužkové alkalické baterie FORCE
1,5V LR6
uvedená cena je za blistr
SADA = 2 ks baterií
28 Kč

Art. 39140 (229/277) černý
Art. 39141 (229/277) černo-bílý
Art. 39142 (229/277) modrý
Art. 39143 (229/277) fluo žlutý
Art. 39144 (229/277) červený
Art. 39145 (229/277) růžový
Art. 39146 (229/277) fluo zelený
počítač FORCE WLS 12 funkcí bezdrátový
BEZdrátové provedení, voděodolný
včetně mincové baterie CR2032
nasunovací otočný držák na řidítka/ představec
12 funkcí: denní kilometry, celkové kilometry
aktuální rychlost, průměrná rychlost, max. rychlost
doba jízdy, hodiny, stopky, SCAN, KmH/ MpH jednotky
auto ON/ OFF funkce (dle signálu), LED podsvícený displej
vhodné i pro 27,5“ - 29“ kola, materiál: plast
velký dvouřádkový displej: 42 x 36 mm!
469 Kč
Art. 46242 (44/53)
baterie FORCE
LR1 / 1,5V 1 x 2 ks
alkalické baterie FORCE 1,5V, LR1, 910A
uvedená cena je za blistr
SADA = 2 ks baterií
90 Kč
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Art. 391100 (48/58)
vedení drátové pro počítač FORCE 39110/11
kompletní drátové vedení (kabeláž) pro počítače FORCE
99 Kč

Art. 39121 (219/265) černý
Art. 39122 (219/265) bílý
Art. 39123 (219/265) fluo zelený
počítač FORCE WLS 10 funkcí bezdrátový
BEZdrátové provedení, voděodolný
včetně mincové baterie CR2032
nasunovací otočný držák na řidítka/ představec
10 funkcí: denní kilometry, celkové kilometry
aktuální rychlost, průměrná rychlost, max. rychlost
doba jízdy, hodiny, stopky, auto ON/ OFF funkce
podsvícený displej, vhodné i pro 27,5“ - 29“ kola
449 Kč

Art. 391220 (69/83)
vysílač pro bezdrátový počítač FORCE univerzální
vylepšená verze vysílače 2018! kompatibilní pouze
s počítači s označením na zadní straně (od června 2018):
ND180106/133/158/182...
149 Kč

Art. 39110 (159/192) černý
Art. 39111 (159/192) bílý
počítač FORCE 10 funkcí drát
drátové provedení, voděodolný
včetně mincové baterie CR2032
nasunovací otočný držák na řidítka/ představec
10 funkcí: denní kilometry, celkové kilometry
aktuální rychlost, průměrná rychlost, max. rychlost
doba jízdy, hodiny, stopky, auto ON/ OFF funkce
podsvícený displej, vhodné i pro 27,5“ - 29“ kola
369 Kč

Art. 391101 (13/16)
sada pro uchycení držáku počítače FORCE
univerzální pro držák/ vysílač/ senzor
29 Kč

Art. 391102 (13/16)
magnet pro počítač FORCE
náhradní magnet pro počítače FORCE
do výpletu kola pro klasické i ploché dráty
šroubovací, montáž bez nářadí
baleno v sáčku, hmotnost: 7 g
29 Kč

Art. 391210 (28/34)
držák pro bezdrátový počítač FORCE univerzální
obsahuje: otočný držák s logem FORCE
univerzální pro bezdrátové modely
59 Kč
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Blatníky

Art. 89921 (329/398)
blatníky FORCE SPLASH, 27,5 - 29“
sada blatníků přední + zadní
vhodné pro MTB 27,5“ / 29“ kola
s redukcemi do různých vidlic
s páčkou pro uvolnění na úchytu
stažení kolečkem k sedlovce
rozsah průměru sedlovky: 22 mm - 31,6 mm
šířka blatníků: 80 mm
materiál: plast, černé
hmotnost: 148 g / 260 g (přední/zadní)
699 Kč

Art. 89901 (94/114) černé
Art. 89903 (49/59) zelené VÝPRODEJ
blatníky FORCE 26 - 28“ s lopatkou
sada blatníků přední + zadní
vhodné pro MTB 24“ / 26“ a TREK 28“
extra pevné držáky, prodloužený zadní blatník
šířka blatníku: 57 mm
materiál: plast, černé
hmotnost: 300 g
199 Kč
179 Kč zelené
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Art. 89904 (129/156)
blatníky FORCE GRAND, 24“- 29“
sada velmi pevných blatníků přední + zadní
zvětšená/prodloužená lopatka zadního a předního blatníku
vhodné pro všechna kola 24“ - 29“
2 možnosti úchytu zadního blatníku: páska/plast. držák
vhodné pro přesmyk s horním vedením
šířka blatníku: 65 mm
materiál: plast, černé
hmotnost: 105,5 g / 170 g (přední/zadní)
držáky blatníků jsou součástí
269 Kč

Art. 89905 (74/90)
blatníky FORCE 26 - 28“ prodloužené
sada blatníků přední + zadní
vhodné pro MTB - TREK kola
vhodné pro „V“ brzdy - dlouhé provedení
uchycení kovovým držákem a šroubem do rámu
šířka blatníku: 60 mm, materiál: plast, černé
hmotnost: 252 g
159 Kč

Art. 89922 (199/241)
blatníky FORCE WARD, 24“- 29“
sada blatníků přední + zadní
vhodné pro všechna kola 24“ - 29“
na odpružené vidlice (vnitřním průměrem 15-30 mm)
na všechny druhy sedlovek s kulatým profilem
šířka střední části blatníků: 77 mm
šířka koncové (šedé) části blatníků: 100 mm
materiál: plast, černo-šedé
hmotnost: 91 g / 86 g (přední/zadní)
449 Kč

Art. 89900 (59/71)
blatníky FORCE 24 - 26“ dlouhý úchyt
sada blatníků přední + zadní
vhodné pro MTB 24“ / 26“ kola
s kovovým držákem, dlouhý úchyt
šířka blatníku: 57 mm
materiál: plast, černé
hmotnost: 226 g
129 Kč

Art. 899042 (82/99) černé
Art. 899045 (49/59) zelené VÝPRODEJ
blatníky FORCE 24 - 28“ SPORT
sada blatníků přední + zadní
vhodné pro MTB 24“ / 26“ a TREK 28“
vhodné pro „V“ brzdy
šířka blatníku: 50 mm
materiál: plast
hmotnost: 225 g
169 Kč
179 Kč zelené

Art. 89933 (56/68)
blatníky FORCE CTB 20“
sada blatníků CTB přední + zadní
vhodné pro 20“ kola, s kovovými úchyty
šířka blatníku: 55 mm
materiál: plast, černé
hmotnost: 178 g
119 Kč
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Art. 89931 (56/68)
blatníky FORCE BMX 16-20“
sada blatníků přední + zadní
vhodné pro BMX 16 - 20“ kola
s kovovými úchyty
šířka blatníku: 65 mm
materiál: plast, černé
hmotnost: 143 g
119 Kč

Art. 899052 (166/201) 20“/470 g
Art. 899054 (189/229) 24“/505 g
Art. 899056 (189/229) 26“/540 g
blatníky FORCE58 Aluflex
sada blatníků přední + zadní
šířka blatníku: 58 mm
materiál: PET ohebný materiál + dvojité kovové
vzpěry
349 Kč 20“
389 Kč 24“ , 26“

Art. 89915 (82/99)
blatník FORCE plast pod rám + gumový úchyt
blatník pod rám
uchycení pomocí gumových pásků
šířka blatníku: 90 mm
hmotnost: 95 g
materiál: plast
169 Kč

Art. 89906 (176/213) černé / 530 g / 48 mm
359 Kč
Art. 89908 (149/180) stříbrné / 415 g / 48 mm
299 Kč
Art. 8990605 (199/241) černé / 590 g / 58 mm
399 Kč
Art. 8990805 (139/168) černé /415 g / 48 mm
289 Kč
blatníky FORCE48 Aluflex trekking + vzpěry
sada blatníků přední + zadní
vhodné pro 28“ trekkingová kola
materiál: PET ohebný materiál
+ dvojité kovové vzpěry (Art. 89906)
PET ohebný materiál + dvojité kovové vzpěry
(Art. 89908, 8990605, 8990805)

Art. 89916 (109/132)
blatník FORCE TROW pod rám + gumový úchyt
blatník pod rám
uchycení pomocí gumových pásků
šířka blatníku min./max: 100/130 mm
hmotnost (včetně pásků) : 111 g
materiál: plast
229 Kč

Art. 89909 (166/201) černé / XL / 525 g
Art. 89910 (166/201) stříbrné / 510 g
blatníky FORCE31 Aluflex silniční+vzpěry
sada blatníků přední + zadní prodloužené
vhodné pro 28“ silniční kola
šířka blatníku: 31 mm
materiál: PET ohebný materiál + dvojité kovové
vzpěry
349 Kč
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Art. 89911 (199/241)
blatníky FORCE36 Aluflex silniční XL+vzpěry
sada blatníků přední + zadní prodloužené
vhodné pro 28“ silniční kola
šířka blatníku: 36 mm
materiál: PET ohebný materiál
+ dvojité kovové vzpěry
399 Kč

Art. 89926 (389/471)
blatníky FORCE WIN38 Aluflex 28 + vzpěry
sada blatníků přední + zadní (s plastovými koncovkami)
IDEÁLNÍ PRO KARBONOVÉ RÁMY
vhodné pro 28“ silniční kola
šířka blatníku: 38 mm
materiál: PET ohebný materiál + dvojité kovové vzpěry
hmotnost (včetně vzpěr a koncovek): 355 g
799 Kč

Art. 899265 (389/471)
blatníky FORCE WIN42 Aluflex 28 + vzpěry
sada blatníků přední + zadní (s plastovými koncovkami)
IDEÁLNÍ PRO KARBONOVÉ RÁMY
vhodné pro 28“ silniční a trekingové kola
šířka blatníku: 42 mm
materiál: PET ohebný materiál + dvojité kovové vzpěry
hmotnost (včetně vzpěr a koncovek): 370 g
799 Kč

Art. 89926509 (79/96)
úchyty pro blatníky FORCE WIN38/42
sada náhradních úchytů pro blatníky
FORCE WIN38 (89926) a WIN42 (899265)
4 x gumový blok (protikus)
4 x zahnutý fixační plast
8 x gumový pásek
159 Kč

Art. 899463 (79/96)
blatník FORCE na sedlovku 25,0-31,6mm 24-29“
blatník FORCE na sedlovku pro 24‘‘ - 29“ kola
pro sedlovku 25,0 - 31,6 (nutné vyměnit za delší šroubek)
s gumovou vložkou, šířka blatníku: 80 mm
materiál: plast
hmotnost: 153 g
169 Kč

Art. 89934 (98/119)
blatníky FORCE 16-20“
sada blatníků přední + zadní
vhodné pro 16‘‘ - 20‘‘ kola, včetně držáků
do maximálního průměru rámové trubky 31mm !
šířka blatníku: 55 mm
materiál: plast
hmotnost: 182 g
199 Kč

Art. 899276 (79/96) přední
Art. 899275 (69/83) zadní
Art. 899277 (129/156) přední + zadní
blatník FORCE
blatníky pod sedlo/ přední vidlici
rozměry blatníků: 239 x 140 mm (přední), 305 x 110 mm (zadní)
hmotnost: 25 g (přední) 18 g (zadní)
materiál: plast
169 Kč přední
149 Kč zadní
279 Kč přední+zadní

Blatníky příslušenství

Art. 89912 (124/150) černý
Art. 89913 (89/108) bílý VÝPRODEJ
Art. 89914 (89/108) zelený VÝPRODEJ
blatník FORCE na odpruženou vidlici
vhodný pro MTB 24“, 26“ a TREK 28“ kola
na přední odpruženou vidlici
s páčkou pro uvolnění na úchytu
šířka blatníku: 80 mm
materiál: plast, bílé
hmotnost: 175 g
259 Kč černý
189 Kč bílý, zelený
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Art. 899461 (79/96)
blatník FORCE na odpruženou vidlici 24-29“
vhodný pro MTB 24‘‘, 26‘‘ a 29“ kola
blatník na odpruženou vidlici
se 3 redukcemi do různých vidlic
šířka blatníku: 75 mm
materiál: plast
hmotnost: 145 g
169 Kč

Art. 89923 (119/144) černý
Art. 89924 (79/96) bílý VÝPRODEJ
Art. 89925 (79/96) zelený VÝPRODEJ
blatník FORCE na sedlovku
vhodný pro MTB 20“ / 24“ / 26“ kola
stažení kolečkem k sedlovce
rozsah průměru sedlovky: 25 mm - 32 mm
šířka blatníku: 75 mm
materiál: plast
hmotnost: 172 g
249 Kč černý
189 Kč bílý, zelený

Art. 89919 (164/198) přední
Art. 89920 (189/229) na sedlovku
Art. 89921 (329/398) přední + zadní
blatník FORCE SPLASH 27,5-29“
vhodné pro MTB 27,5“ / 29“ kola
s redukcemi do různých vidlic
s páčkou pro uvolnění na úchytu
stažení kolečkem k sedlovce
rozsah průměru sedlovky: 22 mm - 31,6 mm
šířka blatníků: 80 mm
materiál: plast, černé
hmotnost: 148 g / 260 g (přední/zadní)

Art. 8990001 (7,9/10)
koncovka blatníku FORCE 36, plastová
20 Kč

Art. 8990002 (7,9/10)
koncovka blatníku FORCE 48, plastová
20 Kč

Art. 898990 (35/42)
držáky blatníku 26“-28“ UNI
69 Kč

Art. 8990003 (7,9/10)
koncovka blatníku FORCE 58, plastová
20 Kč

Art. 8990004 (8,9/11)
koncovka blatníku FORCE 33, plastová
20 Kč

Art. 8990005 (8,9/11)
koncovka blatníku FORCE 36, plastová
20 Kč

Art. 898991 (31/38)
držáky blatníků FORCE 26“-28“ pro 89901
59 Kč

349 Kč přední
389 Kč na sedlovku
699 Kč přední + zadní
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Dílenské hustilky

Art. 75138 (1249/1511)
hustilka velká FORCE AIR TANK BOOSTER 18 bar
hliníkové tělo hustilky s kovovou spodní částí
s oboustrannou hlavicí na všechny typy ventilků
s manometrem do 260 PSI/ 18 bar
možnost volby huštění zásobníku/pláště pomocí uzávěru
se zásobníkem o objemu 215 cm3
pro rychlé huštění TUBELESS plášťů
výška: 69 cm
určeno pro PROFI použití
2 399 Kč

Typy ventilků: AV - moto, FV - galuskový, DV - klasický

Art. 75135 (1099/1330)
hustilka velká FORCE DIGI 16,5 bar
hliníková hustilka s hliníkovou spodní částí
s oboustrannou hlavicí na všechny typy ventilků
s funkcí AIR-BLEED
s digitálním manometrem do 240 PSI/ 16,5 bar
výška: 68 cm, hmotnost: 1500 g
určeno pro PROFI použití
2 199 Kč

Art. 75136 (999/1209)
hustilka velká FORCE ROOT 12,5 bar
kovové tělo hustilky s kovovou spodní částí
s oboustrannou hlavicí na všechny typy ventilků
s digitálním manometrem do 180 PSI/ 12,5 bar
výška: 68 cm, hmotnost: 1833 g
určeno pro PROFI použití
1 899 Kč

Art. 75134 (769/930)
hustilka velká FORCE WORKSHOP 16,5 bar
hliníková hustilka s hliníkovou spodní částí
s oboustrannou hlavicí na všechny typy ventilků
s funkcí AIR-BLEED
s manometrem do 240 PSI/ 16,5 bar
výška: 68 cm, hmotnost: 1220 g
určeno pro PROFI použití
1 499 Kč

Art. 75129 (244/295)
hustilka velká FORCE HORN plast 11 bar
plastová hustilka s plastovou spodní částí, s oboustrannou hlavicí
na všechny typy ventilků, (AV - moto, FV - galuskový, DV - klasický)
s manometrem do 160 PSI/ 11bar, výška: 60 cm, hmotnost: 785 g
499 Kč

Art. 75132 (184/223)
hustilka velká FORCE TOURIST 11 bar
plastová hustilka s plastovou spodní částí
s oboustrannou hlavicí na všechny typy ventilků
(AV - moto, FV - galuskový, DV - klasický)
bez manometru, možný tlak do 160 PSI/ 11bar
výška: 62 cm, hmotnost: 695 g
389 Kč

Art. 75124 (439/531)
hustilka FORCE FORK na odpružené vidlice
s manometrem do 290 PSI/ 20 bar, délka: 25 cm
materiál: Al hliníkové tělo i píst/ plastová rukojeť
hmotnost: 201 g
899 Kč

Minipumpy

Art. 75137 (599/725)
hustilka velká FORCE EXTRA BIG MTB 5,5 bar
kovové tělo hustilky s kovovou spodní částí
EXTRA rychlý výkon huštění
s oboustrannou hlavicí na všechny typy ventilků
s otočným manometrem pro 29“, FATBIKE atd.. (2/5,5 bar)
odolává nižším teplotám (-5°C)
výška: 70 cm
1 199 Kč
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Art. 75130 (549/664) černá
Art. 751305 (499/604) bílá VÝPRODEJ
hustilka velká FORCE PROFI STAR 11 bar
hliníková hustilka s hliníkovou spodní částí
s oboustrannou hlavicí na všechny typy ventilků
s manometrem do 160 PSI/ 11bar
výška: 69 cm, hmotnost: 1650 g
1099 Kč

Art. 75131 (349/422) bílá
Art. 751314 (349/422) černá NOVINKA
hustilka velká FORCE CONEY 11 bar
kovové tělo hustilky s plastovou spodní částí
s oboustrannou hlavicí na všechny typy ventilků
s manometrem do 160 PSI/ 11 bar
výška: 68 cm, hmotnost: 1283 g
699 Kč

Art. 75126 (292/353) černá
Art. 75127 (292/353) stříbrná
Art. 751275 (292/353) bílá
hustilka velká FORCE HOBBY 11 bar
hliníková hustilka s plastovou spodní částí
s oboustrannou hlavicí na všechny typy ventilků
s manometrem do 160 PSI/ 11bar
výška: 60 cm, hmotnost: 895 g
599 Kč
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Art. 75128 (179/217)
hustilka velká FORCE TRAVEL
hliníková hustilka s plastovou spodní částí
s oboustrannou hlavicí na všechny typy ventilků
(AV - moto, FV - galuskový, DV - klasický)
včetně 2 ks redukcí (jehel) na huštění míčů
bez manometru, možný tlak do 160 PSI/ 11bar
výška: 51 cm, hmotnost: 510 g
369 Kč

Art. 751255 (146/177)
hustilka velká FORCE ECON
celoplastová hustilka s plastovou spodní částí
s jednostrannou hlavicí na všechny typy ventilků
(AV - moto, FV - galuskový, DV - klasický)
včetně 2 ks redukcí (jehel) na huštění míčů
bez manometru, možný tlak do 100 PSI/ 7bar
výška: 51 cm, hmotnost: 450 g
329 Kč

Art. 75125 (399/483)
hustilka FORCE SHOCK na odpružené vidlice
s manometrem do 300 PSI/ 20,7 bar, s funkcí AIR-BLEED
délka: 35 cm (včetně hadičky)
materiál: Al hliníkové tělo, píst i rukojeť
hmotnost: 192 g
799 Kč
Typy ventilků: AV - moto, FV - galuskový, DV - klasický

Art. 751061 (259/313) VÝPRODEJ
hustilka FORCE APPOLO L, 24 cm
na všechny druhy ventilků
pomocí univerzální vysouvací hlavice s otočným šroubem
a hadičkou o délce 17 cm, včetně držáku pod košík,
160 PSI/ 11 bar, délka: 24 cm
materiál: Al hliníkové tělo, píst i rukojeť
499 Kč

Art. 751062 (259/313)
hustilka FORCE APPOLO M,18,5 cm
na všechny druhy ventilků
pomocí univerzální vysouvací hlavice s otočným šroubem
a hadičkou o délce 17 cm, včetně držáku pod košík
160 PSI/ 11 bar, délka: 24 cm
materiál: Al hliníkové tělo, píst i rukojeť
499 Kč

Art. 751064 (249/301)
hustilka FORCE BLADE L, 24 cm
na všechny druhy ventilků
vysunovací hadička o délce 16 cm
včetně držáku pod košík, 160 PSI/ 11 bar,
délka: 24 cm, materiál: Al hliníkové tělo
píst i rukojeť, hmotnost: 100 g
549 Kč

Art. 751065(219/265)
hustilka FORCE BLADE S mini 12 cm
na všechny druhy ventilků
vysunovací hadička o délce 4,5 cm
včetně držáku pod košík, 160 PSI/ 11 bar
délka: 12 cm,materiál: Al hliníkové tělo
píst i rukojeť, hmotnost: 55 g
499 Kč
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Art. 751068 (192/232)
hustilka FORCE SPIDER M, 20cm
na všechny druhy ventilků,
pomocí vysouvací hlavice s adaptérem
a hadičkou o délce 9 cm, včetně držáku pod košík,
120 PSI/ 8 bar, délka: 20 cm
materiál: Al hliníkové tělo i píst/ plastová rukojeť
hmotnost: 80 g
399 Kč
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Art. 751060 (126/152) VÝPRODEJ
hustilka FORCE FLY M, 20,5 cm
na všechny druhy ventilků
pomocí vysouvací hlavice s adaptérem
a hadičkou o délce 11,5 cm, včetně držáku pod košík,
120 PSI/ 8 bar, délka: 20,5 cm,
materiál: Al hliníkové tělo i píst/ plastová rukojeť
hmotnost: 70 g
249 Kč

Art. 751069 (149/180) VÝPRODEJ
hustilka FORCE MTB CRAT M, 21cm
na všechny druhy ventilků
pomocí vysouvací hlavice s adaptérem
a hadičkou o délce 11,5 cm, včetně držáku pod košík,
120 PSI/ 8 bar, délka: 20,5 cm,
materiál: Al hliníkové tělo i píst/ plastová rukojeť
hmotnost: 70 g
299 Kč

Art. 75111 (76/92)
hustilka FORCE EASY DUO TELESKOP
DUOPÍST pro všechny druhy ventilků
včetně plastových držáků pod košík
80 PSI/ 5,5 bar, délka: 29 cm
materiál: plast, hmotnost: 108 g
159 Kč

Art. 75122 (289/350) černá
Art. 75123 (289/350) bílá VÝPRODEJ
hustilka FORCE ROAD DUO TELESKOP
DUOPÍST na všechny druhy ventilků
včetně držáku pod košík, 120 PSI/ 8 bar, délka: 17 cm
materiál: Al hliníkové tělo, píst i rukojeť
hmotnost: 132 g
599 Kč

Art. 75107 (219/265)
hustilka FORCE GAN bombičková na CO2
univerzální, závitová - na všechny typy ventilků
ventil + bombička s neoprenovým obalem
přibližný tlak v pneumatice po nafoukání 1 bombičkou:
MTB: cca 2,5 - 3 BAR, ROAD: cca 7 - 8 BAR
délka bez bombičky: 7 cm, s bombičkou: 14 cm
materiál: plastové tělo / Al hlavice, bombička: 16 g CO2
celková hmotnost: 130 g
449 Kč

Art. 751210 (209/253)
hustilka FORCE VOLPE minifloor
na všechny druhy ventilků
120 PSI/ 8 bar, výška: 37 cm
materiál: Al hliníkové tělo / plastový píst a rukojeť
s nášlapnou patkou pro snadnější huštění
hmotnost: 350 g
449 Kč

Art. 75116 (169/204)
hustilka FORCE UNI DUO TELESKOP
DUOPÍST na všechny druhy ventilků
včetně držáku pod košík, 120 PSI/ 8 bar, délka: 29 cm
materiál: Al hliníkové tělo i píst/ plastová rukojeť
hmotnost: 235 g
349 Kč

Art. 75119 (169/204) bílá
359 Kč VÝPRODEJ
Art. 75120 (169/204) černá 359 Kč
Art. 751203 (189/229) zelená 399 Kč VÝPRODEJ
Art. 75121 (169/204) stříbrná 359 Kč
hustilka FORCE TELESKOP
DUOPÍST na všechny druhy ventilků
včetně držáku pod košík, 120 PSI/ 8 bar, délka: 27 cm
materiál: Al hliníkové tělo i píst/ plastová rukojeť
hmotnost: 195,5 g

Art. 75114 (149/180) stříbrná
Art. 751143 (149/180) zelená VÝPRODEJ
Art. 75115 (149/180) černá
hustilka FORCE SPORT DUO TELESKOP
DUOPÍST na všechny druhy ventilků
stříbrno-černá, včetně držáku pod košík
120 PSI/ 8 bar, délka: 21 cm
materiál: Al hliníkové tělo i píst/ plastová rukojeť
hmotnost: 157 g
319 Kč

Art. 75118 (219/265) VÝPRODEJ
hustilka FORCE MANO DUO TELESKOP
DUOPÍST na všechny druhy ventilků
s manometrem, včetně držáku pod košík
100 PSI/ 7 bar, délka: 25 cm
materiál: Al hliníkové tělo i píst
hmotnost: 260 g
399 Kč

Art. 75117 (139/168)
hustilka FORCE MANO BASIC DUO TELESKOP
DUOPÍST na všechny druhy ventilků
s manometrem, včetně držáku pod košík
100 PSI/ 7 bar, délka: 20 cm
materiál: plastové tělo, Al hliníkový píst
hmotnost: 210 g
299 Kč

Art. 75112 (119/144)
hustilka FORCE STAR DUO TELESKOP
DUOPÍST na všechny druhy ventilků
včetně držáku pod košík, 120 PSI/ 8 bar, délka: 25 cm
materiál: plastové tělo, Al hliníkový píst
hmotnost: 187,5 g
259 Kč

Art. 75110 (96/116)
hustilka FORCE POKET DUO TELESKOP
DUOPÍST na všechny druhy ventilků
včetně držáku pod košík, 120 PSI/ 8 bar
délka: 18 cm, materiál: plastové tělo, Al hliníkový píst
hmotnost: 135 g
199 Kč
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Art. 75108 (229/277)
hustilka FORCE SHIELD bombičková na CO2
univerzální, na závitovou/bezzávitovou CO2 bombičku
na všechny typy ventilků
délka: 14 cm, hmotnost (i s bombičkou): 140 g
přibližný tlak v pneumatice po nafoukání 1 bombičkou:
MTB: cca 2,5 - 3 BAR
ROAD: cca 7 - 8 BAR
499 Kč

Art. 75109 (49,9/60)
bombička FORCE 16 g závitová
bombička se závitem pro 75107, 75108, 752145
přibližný tlak v pneumatice po nafoukání 1 bombičkou:
MTB: cca 2,5 - 3 BAR, ROAD: cca 7 - 8 BAR
99 Kč

Art. 751085 (289/350)
hustilka FORCE T-COMB CO2 kombinovaná
kombinace klasické hustilky a hustilky na CO2
120 PSI/ 8 bar, pouze pro bombičky se závitem
délka: 14 cm, materiál: Al hliníkové tělo i píst
hmotnost: 184 g
pro FV (galuskové) ventily
599 Kč

Art. 75160 (72/87)
hustilka FORCE STANDARD s MOTO hadičkou
hadička MOTO s kuličkou
+ redukce na VELO ventil
149 Kč

Art. 75161 (79,5/96)
hustilka FORCE STANDARD s MOTO hadičkou
hadička MOTO s kuličkou
+ redukce na VELO ventil
169 Kč

Příslušenství

Art. 7510112 (92/111)
vložka náhradní pro hlavici hustilek 75134, 75135
z jedné strany pro AV auto a z druhé strany pro FV
galuskový a DV klasický ventilek
179 Kč

Art. 749835 (4,3/5)
těsnící gumička koncovky 7498
pro GALUSKOVÝ ventilek
průměr gumičky: 20 mm
9 Kč

Art. 74978 (76/92)
koncovka hustilky UNI DUAL plastová s hadicí 105 cm
159 Kč

Art. 74983 (22/27)
koncovka hadice hustilky
pro FV galuskový ventil
kovová koncovka do hadice velké hustilky
pro vnitřní průměr hadice hustilky 6 mm
49 Kč

Art. 74975 (59/71)
koncovka hustilky UNI plastová s hadicí 46 cm
129 Kč

Art. 74990 (16/19)
koncovka hadice MOTO průměr 6 mm
35 Kč

Art. 74980 (10,9/13)
koncovka hadice plast, na MOTO ventil, nasunovací
vhodná do hadic vnitřního průměru 5-6 mm
25 Kč

Art. 74991 (24/29)
koncovka hadice Fe MOTO průměr 8 mm
49 Kč

Art. 75000 (18/22) závit M6
Art. 75001 (18/22) závit M8
hadice s koncovkou MOTO 60 cm
39 Kč
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Art. 7510101 (104/129)
hadička náhradní pro hustilku na vidlice 75124
celková délka 19 cm, závit na ventilek AV - auto
199 Kč

Art. 75004 (12,9/16)
hadička hustilky MOTO + redukce VELO
délka: 25 cm
29 Kč

Art. 75006 (9,9/12)
hadička hustilky VELO nástrčná
délka: 25 cm
20 Kč

Art. 75008 (19/23)
hadička hustilky
délka: 25 cm
39 Kč

Art. 75009 (21/25)
hadička hustilky - MOTO s kuličkou
délka: 25 cm
45 Kč

Art. 75013 (18,5/22)
hadička hustilky s jehlou
délka hadičky: 15 cm
délka jehly: 24 mm
39 Kč

Art. 75050 (2,8/3)
ventilek / velovložka KLASIK s čepičkou
mosazné (poniklované) tělo ventilku
+ ventilgumka + černá plastová čepička
7 Kč

Art. 75051 (4,9/6)
ventilek / velovložka s čepičkou
mosazné tělo ventilku, ventilgumička,
plastová černá čepička
12 Kč

Art. 75048 (2,7/3)
ventilek / velovložka s čepičkou
nikl tělo ventilku
těsnící gumička „o“ kroužek
plastová černá čepička
7 Kč

Art. 75052 (15,5/19)
ventilek galuskový
vložka těla ventilu
39 Kč

Art. 75049 (1,9/2)
ventilek / velovložka MOTOVENTIL
6 Kč

Art. 7510100 (102/123)
hadička náhradní pro hustilku na vidlice 75125
možno použít i pro jiné hustilky na odpružené vidlice
199 Kč

Art. 75070 (0,4/0)
čepička ventilku GAL
plastová
1 Kč

Art. 75065 (1,3/2)
matice ventilku VELO horní /6mm/
pro ventilky VELO (klasický DV ventilek)
4 Kč

Art. 7510102 (39/47)
šroub náhradní pro hustilky
umístění do spodní části těla hustilky
plastový šroub s gumovým těsněním
79 Kč

Art. 75016 (1,4/2)
gumička na ventilek
pro ventilky VELO
3 Kč

Art. 7510103 (29,5/36)
šroub náhradní pro hustilky 75128
umístění do spodní části těla hustilky
plastový šroub s gumovým těsněním
69 Kč

Art. 75040 (7,9/10)
gumička ventilková - metráž 1 m
1 kus = 1 m , minimální prodej po 5ks (5 x 1m )
prodejní cena je za 1ks = 1m
19 Kč

Art. 7510104 (39/47)
šroub náhradní pro hustilky 75132
umístění do spodní části těla hustilky
plastový šroub s gumovým těsněním
79 Kč

Art. 75041 (399/483)
gumička ventilková - role 72 m
899 Kč

Art. 75053 (4,9/6)
vložka do ráfku, redukce otvoru z AV na FV
REDUKUJE otvor v ráfku z 8mm na 6mm umožňuje
bezproblémové použití PRESTA-FV galuskového ventilku
u ráfků s otvorem pro SCHRADER / AUTO ventilek
10 Kč

Art. 7510105 (17,9/22)
těsnění, vložka a kryt hlavice pro hustilky
umístění do hlavice hustilky
gumové těsnění, plastová vložka a kryt hlavice
těsnění i vložka je univerzální - z jedné strany na AV auto
a z druhé strany na FV galuskové a DV klasické ventilky
39 Kč

Art. 7510106 (10/12)
těsnění, vložka a kryt hlavice pro hustilky
75110, 75117
umístění do hlavice hustilky
gumové těsnění, plastová vložka a kryt hlavice
těsnění i vložka je univerzální - z jedné strany na AV auto
a z druhé strany na FV galuskové a DV klasické ventilky
22 Kč

Art. 7510109 (16/19)
sada těsnění a krytů hlavice pro hustilku 75116
gumové těsnění, plastová vložka a kryty hlavice
těsnění pro obě strany hlavice hustilky - z jedné strany
na AV auto, z druhé strany pro FV galuskový a DV
klasický ventilek
35 Kč

Art. 7510110 (18/22)
těsnění a kryt hlavice pro hustilky 75122, 75123
umístění do hlavice hustilky
gumové těsnění, plastová vložka
a hliníkový kryt hlavice
těsnění i vložka je univerzální
- z jedné strany na AV auto
a z druhé strany na FV galuskový a DV klasický ventilek
39 Kč

Redukce

Art. 75075 (36/44)
redukce galusková 31 mm
+ galuskový ventil
Fe redukce 41 mm
(tělo 31mm dlouhé + galuskový ventil)
79 Kč

Art. 75057 (9,5/11) mosazová
Art. 75058 (12/15) hliníková
redukce galusková 31 mm
+ galuskový ventil
25 Kč
29 Kč hliníková
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Art. 75076 (49/59) délka 21 mm
Art. 75077 (49/59) délka 28 mm
Art. 75078 (49/59) délka 31 mm
Art. 75079 (74/90) délka 60 mm
redukce galuskového ventilku
hliníková redukce FV galuskového ventilu
slouží k prodloužení stávajícího těla ventilku
celková délka 31,5mm, délka těla 21mm
99 Kč
159 Kč délka 60 mm

Art. 75086 (4,5/5)
redukce - jehla na balón, MOTO závit
závit do AUTOHADIČKY
10 Kč

Art. 75044 (179/217) černé
Art. 750441 (179/217) zelené
Art. 750442 (179/217) modré
Art. 750443 (179/217) červené
ventilky FORCE pro bezdušový systém 2xFV 44mm
sada: 2 ks galuskových (FV) ventilků, těsnící kroužek,
ráfková matka,plastový klíč na vložku FV/AV ventilku,
2 ks (náhradní) těsnících kroužků
délka ventilku bez vložky je 44 mm
hmotnost 1 kompletního ventilku je 5,9 g
369 Kč

Art. 75068 (3,1/4)
redukce - jehla na balón, MOTO závit
kovová čepička MOTO ventilku
s povolovacím „klíčkem“ na ventilek
7 Kč

Art. 75071 (3,5/4)
redukce z VELO na MOTO ventil
výška: 1 cm
8 Kč

Art. 75060 (0,9/1)
matice ventilku VELO ráfková, spodní
pro ventilky VELO (klasický DV ventilek)
3 Kč

Art. 75054 (9,9/12)
redukce z MOTO na VELO závitová
s gumovým těsněním
25 Kč

Art. 75067 (0,6/1)
čepička ventilku MOTO
plastová
2Kč
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Art. 75069 (0,3/0)
čepička ventilku VELO
plastová
1 Kč

Art. 7510107 (10/12)
těsnění, vložka a kryt hlavice pro hustilky
umístění do hlavice hustilky
gumové těsnění, plastová vložka a kryt hlavice
těsnění i vložka je univerzální - z jedné strany na
AV auto a z druhé strany na FV galuskové a DV
klasické ventilky
22 Kč

Art. 75101069 (4,5/5)
těsnění pro hlavici hustilky 75111
umístění do hlavice hustilky
těsnění je univerzální
- z jedné strany na AV auto
a z druhé strany na FV galuskové
a DV klasické ventilky
10 Kč

Art. 7510108 (14/17)
sada těsnění a krytů hlavice UNI DUAL
gumové těsnění, plastové kryty hlavice
těsnění pro obě strany hlavice hustilky - z jedné strany
na AV auto, z druhé strany pro FV galuskový a DV
klasický ventilek
29 Kč

Art. 7510111 (18/22)
sada těsnění a krytů hlavice pro hustilky 75112
umístění do hlavice hustilky
gumové těsnění, plastová vložka a kryty hlavice
těsnění pro obě strany hlavice hustilky
z jedné strany na AV auto,
z druhé strany pro FV galuskový a DV klasický
39 Kč

Art. 75025 (11/13)
držák hustilky pod košík, plastový
montáž pod košík
průměr držáku v úchytu hustilky: 21 mm
(použí pro hustilky o průměru 21 - 30 mm)
25 Kč

VÝPRODEJ
Art. 75024 (1,9/2)
držáky hustilky
23mm pod košík
plastové držáky hustilky
pod košík
pro průměr cca 23 - 26mm
pro více typů hustilek
5 Kč

Art. 89880 (12/15)
závitník pro opravu těla
galuskového ventilku
pro snadnou montáž nového ventilku
délka závitníku M5: 16,5 mm
s klíčem pro povolení těla ventilku
25 Kč

Art. 75159 (4,6/6)
manžeta hustilky kožená
pro 75160 a 75161
10 Kč
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Stojánky
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Art. 48131 (269/325)
stojan FORCE TWO 24-28“
stojan FORCE pod rám
dvounohý s protikusem
stavitelný: 24“ - 28“ kola
maximální délka: 36 cm
minimální délka: 30 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 615 g
499 Kč

Art. 48103 (129/144) stříbrný VÝPRODEJ
Art. 48106 (146/177) černý
Art. 481065 (169/204) bílý
stojan FORCE MANT 26-29“
stojan na zadní vidlici
stavitelný: 26“ - 29“ kola
možnost nastavení úhlu
maximální délka: 38 cm
minimální délka: 34 cm
bez plastové koncovky
materiál: Al hliník, hmotnost: 280 g
299 Kč stříbrný, černý
349 Kč bílý

Art. 48107 (154/186)
stojan FORCE NEO 24-28“
stojan na zadní vidlici
stavitelný: 24“ - 28“ kola
možnost nastavení úhlu
s redukcí na hranatou trubku
maximální délka: 35 cm
minimální délka: 31 cm
bez plastové koncovky
materiál: Al hliník
hmotnost: 320 g
329 Kč

Art. 48108 (69/83)
stojan FORCE 26-27,5‘‘
stojan na zadní vidlici
pro 26-27,5‘‘ kola
délka: 35 cm
bez plastové koncovky
materiál: Al hliník
hmotnost: 410 g
149 Kč

Art. 48102 (122/148)
stojan FORCE VUX 20-28“
stojan na zadní vidlici
stavitelný: 20“ - 28“ kola
maximální délka: 36 cm
minimální délka: 30 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 245 g
249 Kč

Art. 48114 (119/144)
stojan FORCE SKA 26-28“
pouze pro rámy se závity v zadní vidlici
přímá montáž na rám do zadní vidlice
rozteč děr na uchycení: 30 - 45 mm
stavitelný: 26“ - 28“ kola
maximální délka: 36 cm
minimální délka: 34 cm
bez plastové koncovky
materiál: Al hliník
hmotnost: 180 g
249 Kč

Art. 48129 (89/99)
stojan FORCE 22-27,5‘‘
stojan pod rám s protikusem
stavitelný: 22“ - 27,5“ kola
maximální délka: 34 cm
minimální délka: 30 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 340 g
169 Kč

Art. 48098 (149/180) bílý
Art. 48099 (129/156) černý
stojan FORCE LUX 24-29“
stojan pod rám s protikusem
stavitelný: 24“ - 29“ kola
maximální délka: 32 cm
minimální délka: 28 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 340 g
299 Kč bílý
269 Kč černý

NOVINKA
Art. 481085 (82/99)
stojan FORCE 27,5-29‘‘
stojan na zadní vidlici
pro 27,5-29‘‘ kola, délka: 37 cm
bez plastové koncovky
materiál: Al hliník
hmotnost: 425 g
169 Kč

Art. 48015 (86/104)
stojan FORCE KID 16-20“
stojan FORCE pod rám s protikusem
stavitelný: 16“ - 20“ kola
maximální délka: 26,5 cm
minimální délka: 21 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 250 g
179 Kč

Art. 48115 (146/177)
stojan FORCE BAL 24-29“
stojan na zadní hranatou rámovou trubku
stavitelný: 24“ - 29“ kola
s redukcí na kulatou trubku
maximální délka: 36 cm
minimální délka: 32,5 cm
bez plastové koncovky
materiál: Al hliník
hmotnost: 240 g
299 Kč

Art. 48021 (62/75) stříbrný
Art. 48027 (62/75) černý
stojan FORCE TOP 20-28“
stojan FORCE pod rám
s protikusem
stavitelný: 20“ - 28“
maximální délka: 34 cm
minimální délka: 28 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 255 g
129 Kč

Art. 48024 (59/71) stříbrný
Art. 48026 (59/71) černý
stojan FORCE RAF 20-28“
stojan FORCE pod rám
bez protikusu
stavitelný: 20“ - 28“ kola
maximální délka: 34 cm
minimální délka: 28 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 210 g
119 Kč

Art. 48125 (149/180)
stojan FORCE E-BIKE 24-28“
stojan FORCE pro elektrokolo/e-bike
pod rám s protikusem
stavitelný: 24“ - 28“ kola
zvýšená nosnost 25 kg a tuhost pro elektrokolo
maximální délka: 31 cm
minimální délka: 27 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 336 g
299 Kč

Art. 48126 (156/189)
stojan FORCE E-BIKE 26-28“
stojan pro elektrokolo / e-bike
na zadní vidlici s gumovými vložkami
od průměru vidlic 15 mm do průměru 30 mm
stavitelný: 26“ - 28“ kola
zvýšená nosnost a tuhost pro elektrokolo
maximální délka: 33 cm
minimální délka: 28 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 350 g
329 Kč

Art. 48124 (124/150)
stojan FORCE E-BIKE 26-28“
stojan FORCE pro elektrokolo / e-bike
pod rám s protikusem
stavitelný: 26“ - 28“ kola
zvýšená nosnost a tuhost pro elektrokolo
maximální délka: 37 cm
minimální délka: 31 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 322 g
259 Kč

PŘIPRAVUJEME
Art. 48016 (86/104)
stojan FORCE 12-20“ pod rám
stojan FORCE pod rám
bez protikusu
stavitelný: 12" - 20" kola
maximální délka: 25 cm
minimální délka: 19 cm
s plastovou koncovkou
materiál: hliník
hmotnost: 195 g
179 Kč

Art. 48100 (109/132) MTB 26“ / 34cm
Art. 48120 (109/132) TREK 28“ / 35cm
stojan FORCE
stojan na zadní vidlici
bez plastové koncovky
materiál: Al hliník, hmotnost: 244 g
229 Kč
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Balanční kolečka a stupačky
Art. 22233 (116/140)
balanční kolečka FORCE 12-20“ UNI
inovovaná směs měkčeného PVC
pochromované boky koleček
pevný kovový úchyt - pětiděrový
určený pro 12“ až 20“ kola
239 Kč

Art. 22234 (82/99) 12-16“
Art. 22235 (96/116) 16-20“
balanční kolečka FORCE
inovovaná směs měkčeného PVC
plastová kolečka
pevný kovový úchyt - tříděrový
179 Kč 12-16“
199 Kč 16-20“

Art. 22255 (99/120) ø 10 mm / 633 g
Art. 22256 (99/120) ø 14 mm / 654 g
stupačky BMX 38/ 110 Fe, černé
délka: 11 cm
šířka: 3,8 cm
materiál: Fe železo

Art. 22345 (58/70)
guma upínací trojitá
pro nosiče 22319 - 22320
trojitá upínací guma
s plastovou koncovkou
délka gumy: 49 cm
délka s koncovkami: 56 cm
119 Kč

199 Kč

Art. 22346 (38/46)
gumicuk upínací síť, 25 x 25 cm
upínací síť na nosič
rozměr: 25 x 25 cm
na koncích se 4 kovovými háčky
baleno v sáčku s kartou FORCE
79 Kč

Nosiče

NOVINKA
Art. 22331 (349/422)
nosič FORCE s bočnicemi na sedlovku, Al
univerzální pro jízdní kola:
24“ - 26“ - 28“ - 29“
pro průměr sedlové trubky: 25,0 - 31,6 mm
uchycení na sedlovce pomocí 4 šroubů
rozměry horního nosného dílu:
délka: 32 cm, , šířka: 11 cm
se zadním držákem pro uchycení blikačky
materiál: Al hliník
nosnost: 10 kg, hmotnost: 660 g
699 Kč

NOVINKA
Art. 22327 (199/241)
nosič FORCE CARRY na sedlovku Al
univerzální pro jízdní kola:
24“ - 26“ - 28“ - 29“
pro průměr sedlové trubky: 25,0 - 31,6 mm
uchycení na sedlovce pomocí 4 šroubů
rozměry horního nosného dílu:
délka: 33 cm, šířka: 12 cm
materiál rám: Al hliník
nosnost: 10 kg
hmotnost: 540 g
399 Kč

Art. 22319 (299/362) stříbrný
Art. 22320 (299/362) černý
nosič FORCE 26“-29“
zadní s klapákem Al
nosič s pružinovým klapákem
průměr trubičky: 10 mm
pro kola 26“ - 29“, pro V brzdy
lze dokoupit orig. upínací gumu art 22345
materiál: Al hliník, nosnost: 25 kg
hmotnost: 740 g (Art.22319),750 g (Art.22320)
599 Kč
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Art. 22305 (144/174)
nosič MTB 26“ zadní s klapákem Fe
s pružinovým klapákem a boční opěrou
materiál: železná kulatina o průměru 6 mm
nosnost: 30 kg
hmotnost: 895 g
299 Kč
Art. 22328 (209/253)
nosič FORCE na sedlovku Al/ plast
univerzální pro jízdní kola:
24“ - 26“ - 28“ - 29“
pro průměr sedlové trubky:
25,0 - 31,6 mm
uchycení na sedlovce pomocí 4 šroubů
rozměry nosného dílu:
délka: 33 cm, šířka: 13 cm
včetně zadní červené odrazky a gumicuku
materiál rám: Al hliník,
nosný díl: plast, černý
nosnost: 9 kg, hmotnost: 560 g
449 Kč

Art. 22330 (349/422)
nosič FORCE na sedlovku Al
univerzální pro jízdní kola:
24“ - 26“ - 28“ - 29“
pro průměr sedlové trubky:
25,0 - 31,6 mm
uchycení na sedlovce pomocí rychloupínáku
rozměry horního nosného dílu:
délka: 32 cm, šířka: 13 cm, stavitelný
se zadním držákem pro uchycení blikačky
materiál: Al hliník, nosnost: 10 kg
hmotnost: 900 g
699 Kč

Art. 22302 (269/325)
nosič FORCE 26-29“ zadní Al
průměr trubičky: 10 mm
univerzální úchyty: pro 26“ - 29“ kola + šrouby
není vhodný pro 24“ kola a menší!
materiál: Al hliník
nosnost: 20 kg
hmotnost: 635 g
559 Kč

Art. 22323 (299/362)
nosič FORCE 26“-28“ zadní s klapákem DISC Al
vhodný pro „V“ i kotoučové brzdy
s pružinovým klapákem, elox černý mat
pro kola 26“ - 28“
rozměry horního nosného dílu:
délka 39 cm, šířka 15 cm
se zadním držákem pro uchycení blikačky
materiál: Al hliník, nosnost: 25 kg
hmotnost: 860 g
599 Kč

Art. 22301 (219/265)
nosič FORCE 26-29“ zadní Fe
průměr trubičky: 8 mm
univerzální úchyty: pro 26“ - 29“ kola+šrouby
není vhodný pro 24“ kola a menší!
materiál: Fe železo
nosnost: 25 kg
hmotnost: 850 g
459 Kč
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Art. 22307 (126/152)
nosič TREKING 28“ zadní s klapákem Fe
s pružinovým klapákem, bez boční opěry
materiál: železná kulatina o průměru 6 mm
povrchová úprava: černý komaxit
nosnost: 25 kg
hmotnost: 585 g
259 Kč

Art. 22347 (19/23)
gumicuk upínací 8 x 1000 mm
univerzální upínací guma na nosič
na koncích s pevnými kovovými
černými háčky, délka: 1m
průměr: 8 mm
vysoká elasticita
jemná gumová vlákna
40 Kč

Art. 22348 (48/58)
gumicuk upínací „pavouk“ 3 ks, 8 x 600 mm
svazek 3 ks gumicuků na kroužku
- propojeno středem, 3 ks, délka: 0,6 m,
průměr: 8 mm s kovovými háčky
vysoká elasticita - jemná gumová vlákna
99 Kč

Koše

Art. 24075 (139/168)
koš FORCE na zadní nosič velký
délka: 410 mm, šířka: 340 mm, výška: 250 mm
včetně úchytu
materiál: Fe železo, hustá oka
hmotnost: 1210 g
299 Kč

Art. 24077 (112/136)
koš FORCE na zadní nosič malý
délka: 380 mm, šířka: 290 mm, výška: 190 mm
včetně úchytu
materiál: Fe železo, hustá oka
hmotnost: 795 g
249 Kč

Art. 24079 (90,5/110)
koš na zadní nosič velký
drátěný černý košík na nosič
délka: 440 mm
šířka: 250 mm
výška: 190 mm
199 Kč

Art. 24080 (74/90)
koš na zadní nosič malý
drátěný černý košík na nosič
délka: 340 mm
šířka: 250 mm
výška: 190 mm
159 Kč
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Košíky na láhve

levý

Art. 24065 (269/325)
koš FORCE na řídítka plátěný
s plastovým držákem KLICK 22,2 - 31,8 mm
délka: 260 mm, šířka: 380 mm, výška: 240 mm
maximální nosnost: 5 kg
materiál: omyvatelný textil, 100% polyester
hmotnost: 726 g
499 Kč

Art. 24060 (144/174)
koš FORCE na řídítka
s plastovým držákem KLICK 31,8 mm
délka: 250 mm x šířka: 320 mm x výška: 260 mm
maximální nosnost: 5 kg
materiál: Fe železo, hustá oka, černý
hmotnost: 1089 g
299 Kč

Art. 240651 (74/90)
držák KLICK 31,8 mm na přední košík 24065
159 Kč

Art. 240601 (74/90)
držák KLICK 31,8 mm na přední košík 24060
159 Kč

Art. 24040 (42/51) černý
Art. 24041 (42/51) růžový
Art. 24042 (42/51) zelený
koš na řídítka dětský
s plastovým držákem
délka: 120 mm x šířka: 190 mm x výška: 145 mm
maximální nosnost: 1 kg
materiál: plast
hmotnost: 186 g

Art. 24055 (129/156)
koš FORCE na řídítka
s plastovým držákem KLICK 25,4 mm
délka: 250 mm x šířka: 350 mm x výška: 260 mm
maximální nosnost: 5 kg
materiál: Fe železo, hustá oka, černý
hmotnost: 953 g
269 Kč

Art. 24050 (89/108)
koš FORCE přední se vzpěrami
uchycení: držáky pod matici řízení
dva držáky 25,4 a 28,6 mm na sloupek vidlice
vzpěry na osu náboje
délka: 260 mm, šířka: 350 mm, výška: 250 mm
maximální nosnost do 8 kg
materiál: Fe železo, hustá oka, černý
hmotnost: 895 g
199 Kč

pravý

Art. 24097 (439/531) pravý
Art. 24098 (439/531) levý
košík láhve FORCE karbonový, černo-bílý
matný karbonový design s bílou grafikou FORCE
včetně šroubků
materiál: UD karbon
hmotnost: 19 g
799 Kč

Art. 24099 (439/531) černo-šedý
Art. 24100 (439/531) černo-bílý
Art. 24101 (439/531) bílo-černý
Art. 24102 (439/531) černo-bílo-červený
košík láhve FORCE karbonový
s gumovým dorazem
lesklý karbonový design s grafikou FORCE
včetně šroubků
materiál: 3K karbon
hmotnost: 18 g
799 Kč

Art. 24140 (79/96) černý matný
Art. 24142 (79/96) bílý lesklý
košík láhve FORCE UNI Al
boční výsun láhve
možnost zvolit pravá/ levá strana
včetně šroubků
materiál: Al hliník
hmotnost: 55 g
169 Kč

Art. 24175 (119/144) černo-bílý lesklý VÝPRODEJ
Art. 24178 (79/96) bílo-červený lesklý VÝPRODEJ
košík láhve FORCE FOA Al
bez šroubků
materiál: Al hliník
hmotnost: 27 g
249 Kč černo-bílý lesklý
159 Kč bílo-červený lesklý

Art. 240551 (69/83)
držák KLICK 25,4 mm na přední košík 24055
159 Kč

Art. 24081 (79,5/96)
koš na řídítka přední samonosný
drátěný samonosný přední košík
na pověšení za řidítka
délka: 250 mm
šířka: 350 mm
výška: 190 mm
169 Kč

Art. 24127 (79/96) bílý lesklý
Art. 24125 (79/96) černý matný
košík láhve FORCE SIDE Al
s klasickým a bočním výsuvem láhve
bez šroubků
materiál: Al hliník
hmotnost: 40 g
169 Kč

VÝPRODEJ
Art. 24171 (59/71)
košík láhve FORCE STICK plastový, bílý
bílý matný
součástí košíku jsou 3 sety barevných nálepek
pro tvorbu vlastního designu
sady: modré, červené, černé
bez šroubků, materiál: plast
hmotnost: 35 g
149 Kč

Art. 24154 (54/65) stříbrný lesklý
Art. 24155 (54/65) černý lesklý
košík láhve FORCE DOT Al
se 2 kulatými plasty proti špinění láhve
bez šroubků
materiál: Al hliník
hmotnost: 68 g
119 Kč

Art. 24148 (46/56) červený
Art. 24149 (46/56) modrý
Art. 24150 (46/56) černý
Art. 24151 (46/56) stříbrný
Art. 24152 (46/56) bílý
košík láhve FORCE KLAS Al
bez šroubků
materiál: Al hliník
hmotnost: 62 g
99 Kč

89 Kč
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Láhve - 0,5 l / 0,62 l

Art. 24165 (106/128) černý lesklý
Art. 24166 (106/128) bílý lesklý
Art. 24167 (106/128) červený lesklý
Art. 24168 (106/128) fluo lesklý
košík láhve FORCE LIMIT plastový
bez šroubků
materiál: plast
hmotnost: 31 g
229 Kč

Art. 24128 (89/108) zelený lesklý
Art. 24129 (89/108) růžový lesklý
Art. 241291 (89/108) modrý lesklý
Art. 241295 (79/96) bílo-červený lesklý
Art. 241296 (79/96) bílo-růžový lesklý
Art. 24130 (79/96) černý lesklý
Art. 24131 (79/96) bílý lesklý
Art. 24132 (79/96) červený lesklý
Art. 24133 (89/108) fluo lesklý
Art. 24134 (89/108) oranžový lesklý
košík láhve FORCE GET plastový
bez šroubků, materiál: plast
hmotnost: 29 g

189 Kč
189 Kč
189 Kč
169 Kč
169 Kč
169 Kč
169 Kč
169 Kč
189 Kč
189 Kč

Art. 24160 (48/58) černý matný
Art. 24161 (48/58) bílý matný
košík láhve FORCE LENS plastový
bez šroubků
materiál: plast
hmotnost: 35 g
99 Kč

Art. 22087 (2,20/3) stříbrný
Art. 22088 (2,20/3) černý
šroub košíku M5x12mm inbus
šroubek k uchycení košíku, nosiče atd.
závit M5 x 12 mm + podložka
válcová hlava, inbus 4 mm
materiál: Fe železo
prodej a balení po 100 ks v sáčku
5 Kč

NOVINKA
Art. 251951 (39/47) černo-bílá
Art. 251952 (39/47) transparentní-černá
Art. 251953 (39/47) transparentní modro-černá
Art. 251954 (39/47) fluo-černá
Art. 251955 (39/47) transparentní-červená
Art. 251956 (39/47) červeno-bílá
Art. 251957 (39/47) růžovo-bílá
Art. 251958 (39/47) transparentní černá
láhev FORCE STRIPE 0,5 l
výsuvný vršek, průměr hrdla: 45 mm
materiál: polyethylen/ polypropylen
hmotnost: 76 g
79 Kč

Art. 25180 (38/46) černo-šedo-bílá
Art. 25181 (38/46) červeno-bílo-černá
Art. 25182 (38/46) bílo-šedo-černá
Art. 25183 (38/46) zeleno-bílo-černá
Art. 25184 (38/46) modro-bílo-černá
Art. 25186 (38/46) fluo-černo-bílá PŘIPRAVUJEME
Art. 25187 (38/46) transparetní šedá-bílo-černá PŘIPRAVUJEME
Art. 25188 (38/46) čirá-šedo-černá PŘIPRAVUJEME
láhev FORCE SAVIOR 0,5 l
výsuvný vršek, průměr hrdla: 45 mm
materiál: polyethylen/ polypropylen
hmotnost: 76 g
79 Kč

Art. 250750 (34/41) bílo-šedo-černá
Art. 250751 (34/41) černo-šedo-bílá
Art. 250752 (34/41) červeno-bílo-černá
Art. 250754 (34/41) zeleno-bílo-černá
Art. 250755 (34/41) modro-bílo-černá
láhev FORCE SAVIOR ULTRA 0,5 l
širší výsuvný vršek s prachovkou
prachovku lze z láhve oddělat
průměr hrdla: 40 mm, materiál: polyethylen
hmotnost: 65 g
79 Kč

Držáky

NOVINKA
Art. 241991 (42/51)
držák košíku na řídítka
Ø 25.4 mm, Al, černý
držák/adaptér pro upevnění košíku
na řídítka 22.2-25.4 mm
lze kombinovat se standardními košíky na láhev
vhodné na rámy, které neumožňují standardní
montáž košíků
materiál: Al hliník
hmotnost: 42 g
89 Kč
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NOVINKA
Art. 241992 (59/71)
držák košíku na řídítka
Ø 31.8 mm, Al, černý
držák/adaptér pro upevnění košíku
na řídítka 25.4–31.8mm
lze kombinovat se standardními košíky na láhev
vhodné na rámy, které neumožňují standardní
montáž košíků
materiál: Al hliník
hmotnost: 50 g
119 Kč

NOVINKA
Art. 241993 (109/132)
držák 2ks košíků pod sedlo, Al, černý
držák/adaptér pro upevnění košíků pod sedlo
pro dva košíky, s nastavitelným úhlem sklonu
lze kombinovat se standardními košíky na láhev
vhodné na rámy, které neumožňují standardní
montáž košíků
materiál: Al hliník
hmotnost: 125 g
229 Kč

NOVINKA
Art. 241994 (79/96)
držák 1ks košíku pod sedlo, černý
držák/adaptér pro upevnění košíku pod sedlo
pouze pro jeden košík
lze kombinovat se standardními košíky na láhev
vhodné na rámy, které neumožňují standardní
montáž košíků
materiál: nylon / Al hliník
hmotnost: 55 g
159 Kč
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Art. 25077-SKC (34/41)
láhev FORCE-SKC TUFO 0,5 l
širší výsuvný vršek bez prachovky
průměr hrdla: 40 mm
materiál: polyethylen
hmotnost: 60 g
69 Kč

Art. 250725 (29,5/36) čirá/červený potisk
Art. 250726 (29,5/36) čirá/modrý potisk
Art. 250727 (29,5/36) čirá/černý potisk
Art. 250729 (29,5/36) černá / bílý potisk
Art. 250730 (29,5/36) červená/bílý potisk
láhev FORCE „F“ 0,5 l
výsuvný vršek s prachovkou
prachovku lze z láhve oddělat
průměr hrdla: 40 mm,
materiál: polyethylen
hmotnost: 65 g
59 Kč

Art. 25300 (76/92) čirá/černý potisk
Art. 25301 (76/92) tmavě šedá/bílý potisk
Art. 25302 (76/92) šedá/černo-bílý potisk
Art. 25303 (76/92) červená/černo-bílý potisk
Art. 25304 (76/92) fluo/černo-bílý potisk
láhev FORCE SENSATION 0,62 l
výsuvný vršek FLOW
(dávkuje nápoj zmačknutím láhve)
průměr hrdla: 50 mm, materiál: polyethylen
hmotnost: 73 g

NOVINKA
Art. 25078 (34/41)
láhev FORCE-FANY 0,5 l
širší výsuvný vršek bez prachovky
průměr hrdla: 40 mm, hmotnost: 60 g
materiál: polyethylen
69 Kč

149 Kč
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Láhve - 0,75 l

Láhve - ostatní

NOVINKA
Art. 251981 (48/58) černo-bílá
Art. 251982 (48/58) transparentní-černá
Art. 251983 (48/58) transparentní modro-černá
Art. 251984 (48/58) fluo-černá
Art. 251985 (48/58) transparentní-červená
Art. 251986 (48/58) červeno-bílá
Art. 251987 (48/58) růžovo-bílá
Art. 251988 (48/58) transparentní černá
láhev FORCE STRIPE 0,75 l
výsuvný vršek, průměr hrdla: 45 mm
materiál: polyethylen/ polypropylen
hmotnost: 87 g
99 Kč

Art. 25220 (48/58) černo-šedo-bílá
Art. 25221 (48/58) červeno-černo-bílá
Art. 25222 (48/58) bílo-šedo-černá
Art. 25223 (48/58) zeleno-bílo-černá
Art. 25224 (48/58) modro-bílo-černá
Art. 25225 (48/58) růžovo-bílo-černá
Art. 25226 (48/58) fluo-černo-bílá PŘIPRAVUJEME
Art. 25227 (48/58) transparetní šedá-bílo-černá PŘIPRAVUJEME
Art. 25228 (48/58) čirá-bílo-černá PŘIPRAVUJEME
láhev FORCE SAVIOR 0,75 l
výsuvný vršek, průměr hrdla: 45 mm
materiál: polyethylen/ polypropylen
hmotnost: 87 g
99 Kč
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Art. 250901 (36/44) bílo-šedo-černá
Art. 250902 (36/44) černo-šedo-bílá
Art. 250903 (36/44) červeno-černo-bílá
Art. 250904 (36/44) zeleno-bílo-černá
Art. 250905 (36/44) modro-bílo-černá
láhev FORCE SAVIOR ULTRA 0,75 l
širší výsuvný vršek s prachovkou
prachovku lze z láhve oddělat
průměr hrdla: 40 mm
materiál: polyethylen
hmotnost: 70 g
79 Kč

NOVINKA
Art. 253061 (49/59) transparentní
Art. 253062 (49/59) transparentní šedá
Art. 253063 (49/59) transparentní modrá
Art. 253064 (49/59) transparentní fluo
láhev FORCE RAY 0,75 l
výsuvný vršek
průměr hrdla: 50 mm
materiál: polypropylen
hmotnost: 65 g
99 Kč
Art. 25320 (139/168)
láhev časovkářská FORCE QUICK 0,58l s držákem
včetně černého plastového držáku (košíku) na rám
košík je kompatibilní pouze s lahví Force QUICK 0,58l
uchycení košíku na rám je standardní
láhev má výsuvný vršek
materiál: polyethylen/ polypropylen
hmotnost: 124 g
299 Kč

Art. 250765 (32,5/39) čirá-červený potisk
Art. 250766 (32,5/39) čirá-modrý potisk
Art. 250767 (32,5/39) čirá-černý potisk
Art. 250768 (32,5/39) zelená-černý potisk
láhev FORCE „F“ 0,75 l
širší výsuvný vršek s prachovkou
prachovku lze z láhve oddělat
průměr hrdla: 40 mm
materiál: polyethylen
hmotnost: 70 g
69 Kč
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Art. 25045 (36/44) černo-červeno-bílé / 0,5 l
Art. 25046 (39,5/48) černo-šedo-bílé / 0,75 l
pouzdro na nářadí FORCE
plastové pouzdro/ láhev FORCE
na nářadí a jiné drobné předměty
udržuje uschované věci v suchu a bezpečí
průměr hrdla: 65 mm
výška: 15 cm (0,5 l), 19 cm (0,75 l)
hmotnost: 65 g (0,5 l), 70 g (0,75 l)
79 K (0,5 l)
89 Kč (0,75 l)

Art. 25125 (86/104) bílo-černá
Art. 25126 (86/104) černo-šedá
láhev FORCE HEAT 0,5 l termoláhev
výsuvný vršek s prachovkou
prachovku lze z láhve oddělat
nápoj udrží při dané teplotě cca 2 hodiny
průměr hrdla: 50 mm
hmotnost: 140 g
179 Kč

Art. 250705 (94/114) modrý
Art. 250706 (94/114) černý
nosič lahví FORCE pro 6 ks lahví
propagační nosič - dotovaná cena
délka: 27 cm, šířka: 17 cm, výška: 13,5 cm
materiál: plast, hmotnost: 330 g
199 Kč

Art. 250710 (46/56) modrá
Art. 250712 (46/56) růžová
láhev FORCE BEAR 0,5 l školní
NECYKLISTICKÁ láhev
pro každodenní použití - školní láhev
výsuvný vršek s prachovkou
recyklovatelný a pevný materiál
neobsahuje látku BPA (Bisfenol A)
průměr hrdla: 50 mm
hmotnost: 91 g
99 Kč

Art. 25091 (39,5/48) bílá
Art. 25094 (39,5/48) růžová
Art. 25096 (39,5/48) modrá
láhev dětská FORCE ZOO s držákem 0,3 l
včetně černého plastového držáku (košíku) na rám
výsuvný vršek, průměr hrdla: 40 mm
materiál: polyethylen
hmotnost: 75 g včetně držáku
79 Kč

Art. 25175 (57/69) transparentní-černá
Art. 25176 (57/69) transparentní-černo-červená
láhev FORCE LOOP 0,45 l
NECYKLISTICKÁ láhev,
není určena do košíku na kolo
odnímatelná napichovací část na
ovoce k ochucení vody
výsuvný vršek, průměr hrdla: 50 mm
průměr láhve: 64 mm
materiál: polyethylen/ polypropylen
hmotnost: 90 g
119 Kč

Art. 250582 (349/422)
rezervoár FORCE HYDRAPAK SHAPE-SHIFT 1,5L
pro FORCE vyrobil HYDRAPAK
samostatný rezervoár, objem 1,5 l
náústek s otočným kloubem
magnetický klip pro upnutí hadičky k batohu
velký otvor pro plnění a snadnější čištění
SHAPE-SHIFT systém pro lepší ergonomii při nošení
materiál: TPU termoplastický polyuretan, bez obsahu BPA a PVC
může být naplňen vodou o max. teplotě 60 ° C
hmotnost: 139 g
699 Kč
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Zámky

Art. 49164 (229/277)
zámek FORCE DELUXE spirálový
s držákem 180cm/12mm
včetně držáku
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 600 g
449 Kč

Art. 49170 (99/120) šedý
Art. 49171 (99/120) zelený
Art. 49172 (99/120) žlutý
Art. 49173 (99/120) modrý
zámek FORCE spirál. silikonový
120cm/10mm +držák
včetně držáku
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 287 g
199 Kč

Art. 49126 (49,5/60) černý
Art. 491265 (49,5/60) červený
zámek FORCE RON spirálový
s držákem 120cm/8mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 245 g
109 Kč
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Art. 49160 (199/241)
zámek FORCE DELUXE spirálový
s držákem 150cm/10mm
včetně držáku
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 500 g
399 Kč

Art. 49134 (96/116)
zámek FORCE LUX spirálový s držákem
180cm/8mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 344 g
199 Kč

Art. 49124 (49,5/60)
zámek FORCE RON spirálový
s držákem 80cm/12mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 277 g
109 Kč

Art. 49163 (179/217)
zámek FORCE DELUXE spirálový
s držákem 60cm/12mm
včetně držáku
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 400 g
349 Kč

Art. 49132 (96/116)
zámek FORCE LUX spirálový
s držákem 150cm/10mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 398 g
199 Kč

Art. 49130 (76/92)
zámek FORCE článkový
bez držáku 80cm/18mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 415 g
159 Kč

Art. 49115 (99/120)
zámek FORCE LUX spirálový artový
120cm/8mm +držák
4 místný artový zámek
hmotnost: 302 g
199 Kč

Art. 49136 (86/104)
zámek FORCE LUX spirálový s držákem
120cm/8mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 274 g
179 Kč

Art. 49116 (38/46) zelený
Art. 49117 (38/46) čirý
Art. 49118 (38/46) modrý
Art. 49120 (38/46) černý
zámek FORCE ECO spirálový
s držákem 120cm/8mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 192 g
79 Kč

Art. 49114 (99/120)

zámek FORCE LUX spirálový artový
85cm/10mm +držák

4 místný artový zámek
hmotnost: 311 g
199 Kč

Art. 49127 (56/68) čirý
Art. 49128 (56/68) černý
Art. 491285 (56/68) červený
zámek FORCE RON spirálový
s držákem 185cm/8mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 310 g
119 Kč

Art. 48981 (79/96)
zámek FORCE klíčkový silikonový
bez držáku 65cm/10mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 205 g
159 Kč

Art. 48980 (26/31)
zámek FORCE ECO klíčkový
bez držáku 70cm/8mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 95 g
59 Kč

Art. 49151 (199/241)
zámek FORCE MULTI artový 120cm/4mm
multifunkční artový zámek FORCE MULTI
v ochranném látkovém obalu
možnost použití na 2 kola
4 místný artový zámek
hmotnost: 500 g
399 Kč

Art. 49110 (48/58) šedý
Art. 49111 (48/58) modrý
zámek FORCE SMALL spirálový
artový 120cm/3mm
3 místný artový zámek
hmotnost: 47 g
99 Kč

Art. 49150 (379/459)
zámek FORCE řetězový 100cm/10mm
řetězový zámek FORCE v ochranném
látkovém obalu
délka: 100 cm, rozměr oka: 78 mm x 43 mm
průměr/ tloušťka oka: 10 mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 2000 g
699 Kč

Art. 49140 (229/277)
zámek FORCE podkova artový
24,5cm x 18,5cm
průměr kruhových ramen podkovy je 15 mm
4 místný artový zámek
hmotnost: 900 g
449 Kč

Art. 49180 (242/293) černý
Art. 49181 (242/293) stříbrný
zámek v láhvi FORCE BOTTLE LOCK
150cm/7mm
kompatibilní se všemi běžnými košíky na láhve,
průměr 74 mm, uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
přihrádka na klíče nebo jiné drobné předměty
hmotnost: 400 g
499 Kč

Art. 49155 (449/543)
zámek FORCE FOLD skládací 80 cm, 6 článků,
černý+držák
rozměr 1 článku: 22,8 mm x 7,2 mm x 138,5 mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 1000 g
899 Kč

Art. 49156 (89/108)
držák zámku FORCE FOLD
držák skládacích zámků FORCE FOLD
hmotnost: 70 g
179 Kč

Art. 49169 (25/30)
držák zámku FORCE DELUXE
jednoduché upevnění
hmotnost: 40 g
49 Kč

Zámky - dětské
Art. 49121 (48/58) černý
Art. 49122 (48/58) modrý VÝPRODEJ
Art. 49123 (48/58) čirý VÝPRODEJ
zámek FORCE ECO spirálový
bez držáku 80cm/12mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 239 g
99 Kč
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Art. 48975 (69,5/84) růžový
Art. 48977 (69,5/84) modrý
Art. 48978 (69,5/84) zelený
zámek FORCE dětský s držákem 80cm/8mm
uzamykání na klíček, včetně držáku a 2 ks klíčků
hmotnost: 206 g
149 Kč
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Nářadí

Art. 894665 (206/249)
nářadí FORCE sada 19 funkcí s nýtovačem
HOBBY sada s 19 funkcemi obsahuje:
7 x inbus 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8,
nýtovač + spojovací háček
1 x plochý šroubovák, 2 x křížový šroubovák,
montážní páčka
3 x centrklíč, 3 x nástrčný klíč 8/ 9/ 10, torxní klíč T25,
délka: 85 mm, šířka: 42 mm, výška: 23 mm
hmotnost bez obalu: 168 g
399 Kč

Art. 894662 (126/152)
nářadí FORCE sada 11 funkcí s nýtovačem
HOBBY sada s 11 funkcemi obsahuje:
7 x inbus 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8 mm
šroubovák křížový + šroubovák plochý
torxní klíč 25, nýtovač řetězu
délka: 75 mm šířka: 38 mm, výška: 28 mm
hmotnost bez obalu 199 g
269 Kč
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NOVINKA
Art. 894669 (219/265)
nářadí FORCE sada 12 funkcí s nýtovačem, v pouzdře
sada s 12 funkcemi obsahuje:
5 x inbus 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6 mm, šroubovák:
plochý ST5/ křížový PH2, 3x torx klíč 20/ 25/ 30
nýtovač řetězu 6-11r. s vyměnitelným čepem
klíč na galuskový ventilek v těle nýtovače
dvojstraný adaptér s kuličkovou pojistkou
bity lze uchytit ve 3 pozicích pro efektivní práci
plnohodnotný nýtovač, kompaktní velikost
délka: 105 mm šířka: 65 mm, výška: 30 mm
materiál: ocel , odolný látkový obal
hmotnost včetně obalu: 202 g
449 Kč

Art. 894663 (96/116)
nářadí FORCE MINI sada 8 funkcí
HOBBY sada s 8 funkcemi obsahuje:
5 x inbus 2/ 3/ 4/ 5/ 6 mm
šroubovák plochý + šroubovák křížový
torxní klíč 25
délka: 75 mm, šířka: 38 mm, výška: 28 mm
hmotnost bez obalu: 79 g
199 Kč

Art. 894660 (194/235)
nářadí FORCE sada 11 funkcí s nýtovačem
HOBBY sada s 11 funkcemi obsahuje:
7 x inbus 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8 mm
šroubovák křížový + šroubovák plochý
torxní klíč 25, nýtovač řetězu, neoprénový obal
délka: 75 mm šířka: 45 mm, výška: 25 mm
hmotnost bez obalu: 340 g
399 Kč

Art. 894661 (60/73)
nářadí FORCE HOBBY sada 8 funkcí
6 x inbus 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6 mm
šroubovák křížový + torxní klíč 25
délka: 63 mm šířka: 29 mm, výška: 25 mm
hmotnost bez obalu: 119 g
129 Kč

Art. 894664 (189/229)
nářadí FORCE sada 12 funkcí s nýtovačem
HOBBY sada s 12 funkcemi obsahuje:
6 x inbus 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6 mm
šroubovák plochý + šroubovák křížový
torxní klíč 25, nýtovač, 2x centrklíč
délka: 75 mm, šířka: 44 mm, výška: 12 mm
hmotnost bez obalu 147 g
399 Kč

Art. 894667 (122/148)
nářadí FORCE MINI sada 12 funkcí
MINI sada s 12 funkcemi obsahuje:
5 x inbus 2/ 3/ 4/ 5/ 6 mm
šroubovák plochý + šroubovák křížový,
torxní klíč 25
4 x centrklíč 3,2/ 3,3/ 3,5/ 4 mm (l, ll, lll, llll)
šířka: 28 mm, délka: 41 mm, výška: 9 mm
materiál: Fe železo, plast
hmotnost bez obalu: 79 g
249 Kč
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Art. 894668 (38/46)
nářadí FORCE MINI SIX sada 6 funkcí
HOBBY sada s 6 funkcemi obsahuje:
4 x inbus 3/ 4/ 5/ 6 mm
šroubovák plochý + šroubovák křížový
délka: 100 mm, šířka: 350 mm, výška: 200 mm
hmotnost bez obalu: 123 g
určeno k HOBBY použití
79 Kč

NOVINKA
Art. 8946613 (48/58)
nářadí FORCE ECO sada 9 funkcí
ECONOMY sada s 9 funkcemi obsahuje:
6 x inbus 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8 mm (nástavec)
šroubovák křížový, plochý + torxní klíč 25
délka: 72 mm šířka: 37 mm, výška: 25 mm
hmotnost bez obalu: 133 g
materiál: Fe železo, rukojeť: tvrzený plast
99 Kč

NOVINKA
Art. 8946621 (96/116)
nářadí FORCE ECO sada 11 funkcí s nýtovačem
ECONOMY sada s 11 funkcemi obsahuje:
7 x inbus 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8 mm (nástavec)
šroubovák křížový PH1 + plochý 1.0x5 mm
torxní klíč 25, nýtovač řetězu
délka: 72 mm šířka: 43 mm, výška: 27 mm
hmotnost bez obalu: 185 g
materiál: Fe železo, rukojeť: tvrzený plast
199 Kč

Art. 894133 (10/12)
čep náhradní pro nýtovač FORCE WORK 894132
samostatný vytláčecí čep
materiál: Fe kaleno
určeno k PROFI použití
25 Kč
Art. 894132 (149/180)
nýtovač FORCE WORK dílenský
nýtovač pro 6 - 11 rychlostní řetězy
nastavitelný doraz čepu
povrchová úprava pozink, logo FORCE
kalený vytláčecí vyměnitelný čep
samostatný čep art. 894133, s jistícím šroubem
materiál: Fe železo, pogumovaná rukojeť s
dírou pro zavěšení
hmotnost: 150 g
určeno k PROFI použití
299 Kč

Art. 894131 (98/119)
nýtovač řetězu FORCE se sponkou
nýtovač pro 6 - 11 rychlostní řetězy
včetně sponky řetězu pro snadnou montáž řetězu
čep je otočný - oboustranně použitelný
možnost dokoupit náhradní čep art 8941312
materiál: Fe železo, pogumovaná rukojeť s dírou pro
zavěšení
hmotnost: 90 g
určeno k HOBBY použití
199 Kč

Art. 89413 (59/71)
nýtovač FORCE HG
nýtovač pro 6 - 11 rychlostní řetězy
povrchová úprava pozink
kalený vytláčecí čep
s jistícím šroubem
materiál: Fe železo, gumové dorazy na
kličce
hmotnost: 115 g
určeno k HOBBY použití
129 Kč

Art. 8941312 (9/11)
čep náhradní pro nýtovač FORCE 894131
samostatný vytláčecí čep
materiál: Fe kaleno
určeno k HOBBY použití
19 Kč
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5.0

Art. 89700 (739/894)
ráčna momentová FORCE 1/ 4‘‘ 2 - 14 Nm
ráčna dlouhá 22 cm na nástrčky 1/ 4‘‘
rozsah nastavení utahovacího momentu 2 - 14 Nm
OBSAHUJE PŘÍSLUŠENSTVÍ: 9 variant
torx - T20/ 25, inbus 4/ 5/ 6/ 8, nástrčka 8/ 9/ 10
materiál: Fe železo/ plast, hmotnost: 505 g
baleno v neoprenovém vyztuženém pouzdře FORCE
určeno k HOBBY použití
1 499 Kč

Nm

Art. 89704 (172/208) 4Nm
Art. 89705 (172/208) 5Nm
Art. 89706 (172/208) 6Nm
klíč momentový FORCE s T-rukojetí přednastaven
přednastavený klíč na utahovací moment
určeno pro kontrolu utažení spojů komponentů
ergonomicky tvarovaná rukojeť ve tvaru T
obsahuje příslušenství: bity inbus 4, 5 mm a torx 25
celková délka: 85 mm, šířka rukojeti: 80 mm
materiál: železo/ plast, hmotnost: 108 g
určeno pro HOBBY použití
359 Kč

Art. 89509 (136/165)
sada 9 inbusů FORCE 1,5-10 mm, v držáku
sada 9 ks TVRZENÝCH inbusů:
1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
s kuličkou na konci, v plastovém držáku
materiál: Fe železo, hmotnost: 430 g
určeno k PROFI použití
299 Kč

Art. 89510 (349/422)
sada 8 T inbusů FORCE 2-10 mm, se stojanem
sada obsahuje 8ks inbusových klíčů s T rukojetí:
2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
délka rukojeti: 4 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm
s kuličkou na konci , materiál: Fe železo/ plast
železný stojan rozměry:
délka: 215 mm, šířka: 50 mm, výška: 85 mm
hmotnost: 1100 g
určeno k PROFI použití
699 Kč

Art. 894679 (195/239)
pistole na tuk FORCE tvrzený plast
svým tvarem je pistole vhodná pro mazání pedálů
nábojů, středových a hlavových složení atd.
je univerzální pro tuby s otvorem 9/16“ a závitem
materiál: plast/ železná koncovka
hmotnost: 50 g
určeno k HOBBY použití
399 Kč

Art. 89484 (72/87)
stahovák klik FORCE pro Octalink + klasické osy
stahovák klik se Shimano OCTALINK/ klasickou osou
odnímatelný adaptér-váleček-magnet
pro nástrčný plochý klíč 16 mm
materiál: Fe železo/ pozink
hmotnost: 120 g, baleno na kartě FORCE
určeno k HOBBY použití
149 Kč

Art. 895092 (59/71)
sada 9 inbusů FORCE ECO 1,5-10mm, v držáku
sada 9 ks inbusů:
1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
délky klíčů: 180 mm (10) - 75 mm (1,5)
v plastovém držáku, určeno pro HOBBY použití
materiál: Fe železo Cr-V, hmotnost: 350 g
určeno k HOBBY použití
129 Kč
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Art. 895001 (22/27) 1,5 mm x 100 mm/22 g
Art. 895002 (22/27) 2,0 mm x 100 mm/24 g
Art. 895003 (22/27) 2,5 mm x 100 mm/26 g
Art. 895004 (22/27) 3,0 mm x 100 mm/28 g
Art. 895005 (23/28) 4,0 mm x 150 mm/30 g
Art. 895006 (23/28) 5,0 mm x 150 mm/32 g
Art. 895007 (23/28) 6,0 mm x 150 mm/34 g
Art. 895010 (23/28) T25 mm x 150 mm/39 g TORX
klíč inbus FORCE
držák ve tvaru T
materiál: Fe železo
určeno k HOBBY použití

45 Kč
45 Kč
45 Kč
45 Kč
49 Kč
49 Kč
49 Kč
49 Kč

Art. 895095 (29/35)
klíč inbus FORCE trojstranný 4/ 5/ 6
inbusový trojstranný klíč 4 - 5 - 6 mm
rozpětí: 120 mm, síla rukojeti: 15 mm
rokojeť potažená tvrzenou gumou
materiál: Fe železo Cr-V, hmotnost: 83 g
určeno k HOBBY použití
59 Kč

Art. 89470 (28/34)
nářadí inbusy na kroužku 6ks
sada 6 kusů inbusů
velikosti v mm : 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7
určeno k HOBBY použití
59 Kč
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Art. 89687 (28/34)
klíč na matice převodníků FORCE
klíč na převodníky/ prachovky klik
stranový klíč 9/ 10 mm
materiál: Fe železo, pozink
délka: 90 mm
hmotnost: 17 g
určeno k HOBBY použití
59 Kč

Art. 89407 (59/71)
měrka na řetěz FORCE PROFI
měrka opotřebení řetězu
vyměňte řetěz před plným
propadnutí měrky článkem
včetně spojky pro snadné
nýtování nového řetězu
délka: 125mm, tloušťka: 2mm,
s dírou pro zavěšení
materiál: Fe železo, hmotnost: 30 g
129 Kč

NOVINKA
Art. 894275 (219/265)
stahovák FORCE 1/2“ pastorku Bosh Active 2014-17
stahovák nástrčný pro ráčnu 1/2“
na pojistnou matici pastorku (8 zubů) průměru 51 mm
pro e-bike motory BOSH Active/ Performance 2014-17
výška: 255 mm
materiál: uhlíková ocel
určeno k PROFI použití
449 Kč

Art. 89508 (89/108)
kleště FORCE na spojky řetězu multifunkční
vylepšená verze, nahrazuje model 89507
2 funkce pro spojení a rozpojení spojky řetězu
kompatibilní 5-12ti rychlostními řetezy
s pogumovanýmy madly, s pružinou a pojistkou
délka: 160 mm, tloušťka materiálu: 2 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 125 g
baleno v sáčku, určeno pro PROFI použití
material: alloy, Hmotnost: 125 g
189 Kč

Art. 89580 (339/410)
lis FORCE na trny a koncovky hydraulických hadic
ruční lis na trny a koncovky banjo hydraulických hadic
pro hydraulické hadičky do průměru 5mm
rychlo-vyměnitelná oboustranná koncovka:
lisovací hlava průměr 10mm/ kónický pin průměr 1,15mm
průměr těla lisu: 35mm, délka: 75mm
válcovitý tvar těla lisu s drážkováním pro lepší manipulaci
materiál: hliník 6061/ nerez ocel/ plastová klička
hmotnost: 147g
určeno k PROFI použití
699 Kč

Art. 894320 (27/33)
klíč FORCE poj. matice osy SH Hollowtech II
speciální klíč-stahovák FORCE s magnety
pro povolení - dotažení pojistné matice levé kliky
pro kliku integrované středové osy Shimano Hollowtech II
kompatibilní s 8 mm inbusovým klíčem - pro povolování!
možnost přichycení pomocí integrovaných magnetů
vhodné např. pro klíč art. 89515
materiál: nylon a skelné vlákno, hmotnost: 10 g
59 Kč

Art. 89506 (256/310)
kleště FORCE na hydraulické hadičky
dílenské provedení
kvalitní zinková konstrukce
délka: 185 mm
materiál: Fe železo, pozink,
hmotnost: 321 g
určeno k PROFI použití
499 Kč

Art. 25045 (36/44) černo-červeno-bílé / 0,5 l
Art. 25046 (39,5/48) černo-šedo-bílé / 0,75 l
pouzdro na nářadí FORCE
plastové pouzdro/ láhev FORCE na nářadí a
jiné drobné předměty
udržuje uschované věci v suchu a bezpečí
průměr hrdla: 65 mm
79 Kč 0,5 l
89 Kč 0,75 l

Art. 89505 (156/189)
kleště FORCE na lanka a bowdeny
zahnuté, kalené břity s pojistkou
červená pogumovaná rukojeť
délka: 190 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 275 g
určeno k HOBBY použití
329 Kč

NOVINKA
Art. 895063 (85/103)
řezačka FORCE na hydraulické hadičky
uční řezačka-klip pro zkrácení hydraulických hadiček
univerzální pro hydraulické hadičky všech průměrů
kompaktní rozměr, jednoduché a rychlé ovládání
materiál: plast/ ocelový břit
určeno k HOBBY použití
169 Kč
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Art. 89519 (125/151)
klíč kombinovaný FORCE
pro servis kotoučových brzd
multifunkční nástroj pro servis kotoučových brzd
-rovnač ohnutých brzdových kotoučů
2 drážky různých hloubek,
šířka drážek: 2,2 mm
rozevírač třmenů kotoučové brzdy při výměně destiček
čepel zahnutá pod úhlem 30° pro lepší manipulaci,
259 Kč

NOVINKA
Art. 89514 (109/132)
klíč pedálový FORCE 15 s inbusovým klíčem 6/8
kombinovaný klíč 15 + inbus 6/8
pogumovaná rukojeť
tloušťka klíče: 4 mm, délka: 230 mm
materiál: Fe železo
určeno k HOBBY použití
229 Kč

Art. 89686 (96/116)
klíč plochý FORCE 30-32 / 36-40
klíč na matice hlavového složení
tloušťka klíče: 4 mm
s dvěma dírami pro zavěšení
materiál: Fe železo, pozink
hmotnost: 291 g
určeno k HOBBY použití
199 Kč
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Art. 89441 (80/97)
stahovák FORCE pastorků - páka s řetězem
stahovák kazety/ pastorků (bič)
použítí pro 4 -10 kolo
pogumovaná rukojeť s dírou pro zavěšení
tloušťka: 4 mm, délka: 290 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 287 g
určeno k HOBBY použití
169 Kč

Art. 89515 (96/116)
klíč plochý FORCE na misky SHIMANO
Hollowtech II
na misky Shimano HollowTech II
pogumovaná rukojeť s dírou pro zavěšení
tloušťka klíče: 4 mm, délka: 250 mm
klíč pojistné matice lze objednat pod
artem 894320
material: Fe železo, hmotnost: 225 g
určeno k HOBBY použití
199 Kč

Art. 89442 (139/168)
stahovák FORCE kazety HG s trnem a rukojetí
stahovák kazety s rukojetí s vodícím trnem
pro náboje s 9mm osou s rychloupínáky (i pevné osy)
průměr trnu 5mm, délka: 34mm od stahováku
pro kazety: Shimano HG, Sram, Sun Race, Suntour
kompatibilní s maticí brzd. kotoučů Center Lock
pogumovaná rukojeť s dírou pro zavěšení
tloušťka: 4 mm, délka: 255 mm, hmotnost: 282 g
materiál: S50C/ SCM415 uhlíková ocel
určeno k HOBBY použití
289 Kč

NOVINKA
Art. 895153 (279/338)
klíč FORCE na misky SH Hollowtech II,
BB9000/ R6
univerzální trojstranný klíč na misky Shimano:
- HollowTech II standard
- BB9000 Dura-Ace/ XTR M9000 (BB93)
- BBR60 105 5800/ Ultegra 6800
pogumovaná rukojeť, klíč pojistné matice lze
objednat pod artem 894320
material: uhlíková ocel, hmotnost: g
baleno v sáčku, určeno k PROFI použití
549 Kč

NOVINKA
Art. 895713 (47/57) vel.13 / 13,2 mm
Art. 895714 (47/57) vel.14 / 14,2 mm
Art. 895715 (47/57) vel.15 / 15,2 mm
Art. 895717 (47/57) vel.17 / 17,2 mm
Art. 895719 (47/57) vel.19 / 19,2 mm
klíč konusový FORCE
pogumovaná rukojeť s dírou pro zavěšení
tloušťka klíče: 2 mm
materiál: Cr-Mo ocel chromovaná
99 Kč

Art. 89512 (109/132)
klíč pedálový FORCE 15
s nástrčným klíčem 14/15
na šrouby v klice
pogumovaná rukojeť
tloušťka klíče: 4 mm, délka: 230 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 206 g
určeno k HOBBY použití
229 Kč

Art. 89516 (62/75)
klíč plochý FORCE se zobákem
na matici řízení/ kontra středu
pogumovaná rukojeť s dírou pro zavěšení
tloušťka klíče: 4 mm, délka: 200 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 134 g
určeno k HOBBY použití
129 Kč

VÝPRODEJ
Art. 89521 (48/58) vel.13 / 53 g
Art. 89522 (48/58) vel.14 / 55 g
Art. 89524 (48/58) vel.16 / 59 g
Art. 89525 (48/58) vel.17 / 62 g
klíč konusový JV s rukojetí
s plastovou rukojetí
délka: 150 mm, tloušťka: 2 mm
materiál: železo, černěný povrch
99 Kč

NOVINKA
Art. 89513 (189/229)
klíč pedálový FORCE 15mm oboustranný
otvory natočeny pro lepší manipulaci
s dírou pro zavěšení, plastová rukojeť
délka: 350 mm
materiál: uhlíková ocel
určeno k HOBBY použití
399 Kč

Art. 89504 (95/115)
kleště FORCE štípací na stahovací elektropásky
štípací kleště na zkrácení plastových elektropásků
vedou čistý střih přesně zarovnaný se zámkem
zamezuje pořezání o ostré hrany přečnívajícího konce
čepel zahnutá pod úhlem 15°, šířka čepele: 15 mm
kompaktní rozměr 5“, pogumovaná rukojeť
celková délka: 123 mm, šířka: 85 mm, hmotnost: 85 g
materiál: ocel S50C, černěná
určeno k PROFI použití
199 Kč

Art. 89517 (99/120)
klíč konusový FORCE 15-16 / 15-17
univerzální kónusový klíč 15/ 16
druhá strana 15/ 17
pogumovaná rukojeť s dírou pro zavěšení
tloušťka klíče: 4 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 318 g
určeno k HOBBY použití
199 Kč

Art. 89518 (65/79)
klíče konusové FORCE 2 ks
13-15 / 14-16
sada 2 ks kalených kónusových klíčů
tloušťka klíče: 2,5 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 166 g
určeno k HOBBY použití
139 Kč
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Art. 89453 (3,2/4)
montážní páčka kovová, pozink
montážní páka pro sundání pláště
délka: 120 mm
materiál: Fe železo, pozink
hmotnost 1 ks: 25 g
určeno k HOBBY použití
9 Kč

NOVINKA
Art. 89503 (99/120)
kleště FORCE pro nazutí / vyzutí pláště
speciální kleště pro montáž pláště na ráfek
tvrzený plastový materiál
nepoškozuje plášť ani ráfek
snadná a rychlá manipulace, pevný úchop
materiál: tvrzený plast
určeno k HOBBY použití
199 Kč

Art. 89454 (104/126)
montážní páky FORCE s klíčem na ventilky
délka páky/klíče: 110/55 mm
materiál: plast/hliník
zacvaknutelné do sebe
hmotnost 1 sady: 2 páky/klíč - 36,5/10 g
199 Kč

NOVINKA
Art. 89494 (119/144)
centrklíč FORCE dílenský 3,2/ 3,3/ 3,4/ 3
univerzální dílenský centrklíč
pro 3,2/ 3,3/ 3,4/ 3,9 mm niple
pogumovaný povrch a ergonomický tvar
materiál: uhlíková ocel, termoplastická guma
určeno k PROFI použití
249 Kč

Art. 89493 (43/52)
centrklíč FORCE Fe 3,2/ 3,3/ 3,4/ 3,9
univerzální HOBBY centrklíč
pro 3,2/ 3,3/ 3,4/ 3,9 mm niple
materiál: Fe železo
hmotnost: 50 g
určeno k HOBBY použití
89 Kč

Art. 89452 (359/434)
montážní páčky FORCE plastové, box 100 ks
tvrzené plastové profilované pevné montážní páčky
délka: 100 mm, zacvaknutelné do sebe
3 barvy: 40 ks černých, 30 modrých a 30 červených
minimální prodej po celém papírovém boxu = 100 ks
900 Kč

Art. 89533 (78/94)
klíč FORCE na vložky AV/FV ventilků
klíč pro dotažení/uvolnění vložky ventilku
nebo nástavce ventilku
pro AUTO i GALUSKOVÉ ventilky
modrý, hmotnost 10 g
159 Kč

Art. 89492 (139/168)
centrklíč FORCE, nerez,
na niple 3,25 a 3,45 mm
šedý centrklíč, logo čtyřlístku
gravírované logo FORCE
dílenské zpracování
materiál: nerez/ nástrojová ocel
hmotnost: 40 g
určeno k PROFI použití
269 Kč

Art. 75088 (149/180)
montážní páčky FORCE HQ Al-plast
vysoce kvalitní
hliníkové montážní páčky
s plastovým ochraným krytem
délka: 11 cm
299 Kč

Art. 89451 (3,9/5)
montážní páčka plastová
tvrzená, plastová
pevná montážní páčka
délka: 110 mm
zacvaknutelné do sebe
9 Kč

Art. 89534 (6/7)
klíč k dotažení ventilku
i nástavce ventilku
plastový klíč pro dotažení galuskového
ventilku
i pro dotažení galuskového nástavce
hmotnost 20g
15 Kč

Art. 89499 (59/71)
klíč FORCE na držení plochých drátů,
univerzální
klíč k přidržení plochých drátů při centrování
pro rozměry drátů: 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm
materiál: tvrzený plast
určeno k PROFI použití
119 Kč

Art. 89495 (19/23)
univerzální centrklíč TW 6 variant
6 variant rozměrů niplů:
3,25/ 3,45/ 3,8/ 3,9/ 4,6/ 5,0
materiál: nástrojová ocel, chromovaná
určeno k HOBBY použití

Art. 89490 (24,5/30) pro 3,45mm niple, černý
Art. 89491 (24,5/30) pro 3,25mm niple, červený
centrklíč FORCE
s potiskem FORCE
materiál: plast/ Fe
hmotnost 1 ks: 8 g
49 Kč

39 Kč
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Trenažéry

Válce
Art. 95472 (2199/2661)
trenažér FORCE MAGNETIC 650watt
magneticky bržděný trenažér - 6 magnetů,
pro kola 26-28‘‘, 29‘‘ kola pouze se slickovými plášti
manuálně ovládaný, 5 stupňů zátěže
- regulace páčkou z řidítek
skládací hliníkový rám, elastomerem potažený
nastavitelný válec
(doporučeno používat s hladkými plášti pro trenažery)
uchycení zadního kola pomocí rychoupínací páky
Fe zadní rychloupínák (součástí balení)
ODPOR zátěže se určuje kombinací nastavení zátěže
a zařazení převodů na kole v závislosti na otáčkách
maximální zátěž + nejtězší převod + maximální otáčky
(optimum je 90 - 100 otáček/ min)
použití pouze s rychloupínákem (ne pevné osy)
určeno k HOBBY použití, hmotnost: 6200 g
3 999 Kč

Art. 95473 (1599/1935)
trenažér FORCE BASIC MAGNETIC 400watt
MAGNETICKY bržděný trenažer - 6 magnetů, pro kola 26-28‘‘
29‘‘ kola pouze se slickovými plášti
manuálně ovládaný páčkou z řídítek - 5 stupňů zátěže
uchycení zadního kola pomocí 2 aretačních šroubů s dorazy
skládací železný rám, hliníkový bržděný nastavitelný válec
(doporučeno používat s hladkými plášti pro trenažery)
ODPOR zátěže se určuje kombinací nastavení zátěže
a zařazení převodů na kole v závislosti na otáčkách
maximum: nejvyšší zátěž + nejtěžší převod + maximální otáčky
(optimum je 90 - 100 otáček/ min)
použití pouze s rychloupínákem (ne pevné osy)
určeno k HOBBY použití
2 999 Kč

Art. 95479 (209/253)
podložka FORCE pod přední kolo
plastová podložka pod přední kolo
umožňuje dvě výškové úrovně:
30 mm od země, maximální šířka pláště 35 mm
60 mm od země, maximální šířka pláště 50 mm
rozměr: délka 275 x šířka 295 x výška 100 mm
určeno k HOBBY použití
449 Kč
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Art. 95471 (1899/2298)
trenažér FORCE COACH 600watt
magneticky bržděný trenažér - 6 magnetů
pro kola 26-28‘‘, 29‘‘ kola pouze se slickovými plášti
manuálně ovládaný, 5 stupňů zátěže
- regulace páčkou z řidítek
skládací železný rám, samo přítlačná konstrukce
vahou jezdce a kola, hliníkový válec
(doporučeno používat s hladkými plášti pro trenažery)
uchycení zadního kola pomocí 2 aretačních šroubů s dorazy
Fe zadní rychloupínák (součást balení)
ODPOR zátěže se určuje kombinací nastavení zátěže
a zařazení převodů na kole v závislosti na otáčkách
maximum: nejvyšší zátěž + nejtězší převod + maximální otáčky
(optimum je 90 - 100 otáček/ min)
použití pouze s rychloupínákem (ne pevné osy)
určeno k HOBBY použití, hmotnost: 8250 g
3 499 Kč

Art. 95445 (219/265)
guma náhradní hnací na tréninkové válce FORCE SPIN
pro válce FORCE SPIN art. 95443
vysoce kvalitní pružná guma
otěruvzdorná
určeno k HOBBY použití
399 Kč
Art. 95443 (2399/2903)
válce FORCE SPIN tréninkové
plastové válce FORCE SPIN na průmyslových ložiscích
skládací plastový rám
rozměry složených „válců“ : 48,5 x 24 x 72,5 cm
rozměry rozložených „válců“ : 48,5 x 20 x 140 cm
pro max. kola 28‘‘ (pouze s hladkým pláštěm)
pro kola s min./max. vzdáleností os nábojů:
944/1124 mm (závislé na velikosti kola a profilu pláště)
maximální nosnost: 110 kg
hmotnost: 6,7 kg
určeno k HOBBY použití
3 999 Kč

Art. 95441 (2199/2661)
válce FORCE tréninkové
plastové válce FORCE na průmyslových ložiscích
skládací železný rám
rozměry složeného válce: 46 x 70 cm
rozměry rozloženého válce: 46 x 128 cm
max. kola 28‘‘ (pouze s hladkým pláštěm)
pro kola s orientační min./max. vzdáleností nábojů:
990/1060mm (závislé na vel. kola a profilu pláště)
maximální nosnost: 100 kg
hmotnost: 7,3 kg
určeno k HOBBY použití
3 999 Kč

Art. 95476 (259/313)
podložka FORCE FRONTPAD pod přední kolo
plastová podložka FORCE FRONTPAD pod přední kolo na trenažér
možnost volby nastavení výšky (5 úrovní)
rozměr: délka 365 x šířka 117 x výška 100/160 mm
hmotnost: 660 g
vhodné i pro MTB pláště o maximální šířce až 60 mm / 2,35“
určeno k PROFI použití

Art. 90680 (149/180)
návlek-potítko FORCE trenažér
univerzální velikost
ochrana řidítek proti potu
při jízdě na trenažéru
určeno k HOBBY použití
délka ochranné plochy: 45 cm,
max. šířka: 25 cm
připevnění k řidítkům a k sedlovce
pomocí elastických popruhů
materiál: 100 % polyester
299 Kč

499 Kč

Art. 95475 (129/156)
podložka FORCE pod přední kolo
plastová podložka FORCE pod přední kolo na trenažér
rozměr: délka 215 x šířka 120 x výška 70 mm
šířka drážky: 30 - 50 mm
vhodné pro MTB pláště o maximální šířce 50 mm
určeno k HOBBY použití
259 Kč
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Art. 95442 (329/398)
guma náhradní hnací na tréninkové válce FORCE
pro válce FORCE art. 95440 a 95441
vysoce kvalitní pružná guma
otěruvzdorná
vulkanizovaná z jednoho kusu jako bezešvá
obvodová délka v klidovém stavu je 190 cm
určeno k HOBBY použití
599 Kč

Art. 95478 (599/725)
podložka FORCE, PVC, pod trenažér
rozměr: 195 x 90 cm
materiál: 6 mm silné PVC
chrání podlahu
absorbuje vibrace z trenažéru
tištěné logo FORCE
určeno k HOBBY použití
1 099 Kč

Art. 95477 (479/580)
podložka FORCE MAT, PVC pod trenažér
rozměr: 198 x 91 cm
materiál: 6 mm silné speciální PVC
chrání podlahu
absorbuje vibrace z trenažéru
určeno k PROFI i HOBBY použití
899 Kč

Art. 90681 (189/229)
kryt lycra FORCE pro přepravu kola
černý, univerzální velikost
ochrana jízdního kola
při přepravě na autě
materiál: 84% nylon, 16% elastan
399 Kč
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Střešní nosiče / držáky kol

Stojany kol
Art. 22411 (849/1027)
nosič střešní FORCE ROOF (MARANELLO)
pro všechna běžná kola
úchyt za rám kola, pro kulaté profily do 60 mm
nebo pro oválné profily do 60 x 100 mm
max. šířka pláště jízdního kola 70 mm
pro příčníky max. 60 mm
PE kryty na uchycovací čelisti, uzamykatelný
max. 110 km/h, hmotnost nosiče 3,26 kg
materiál: hliník, max. nosnost 15 kg
1 599 Kč

Art. 22400 (269/325)
nosič střešní FORCE TÜV
pro všechna běžná kola
úchyt za spodní rámovou trubku
pro kulaté profily do 50 mm
max. šířka pláště jízdního kola: 55 mm
pro příčníky max. 50 x 45 mm
max. rychlost: 110 km/h, hmotnost nosiče: 2,3 kg
materiál: železo, max. nosnost: 15 kg
499 Kč

Art. 89954 (169/204)
stojan FORCE na vystavení kola
na všechny druhy běžných kol
pro max. šířku pláště 6,5 cm
rozměry (složený): délka: 42 cm, šířka: 40 cm,
výška: 76 cm, hmotnost: 1,45 kg
jednoduché vložení/vyjmutí kola
vhodný pro kola s diskovými brzdami
materiál: Fe železo
349 Kč
Art. 899485 (269/325)
držák kola FORCE na zeď pod rám sklopný
sklopný FORCE držák jízdního kola na zeď (3 otvory)
pro zavěšení za horní rámovou trubku
s plastovými rameny
rozteč nosných ramen: 43 cm, délka: 54 cm
nosnost: 45 kg/ 3 jízdní kola, materiál: železo
hmotnost: 1900 g
549 Kč

NOVINKA

Art. 899484 (169/204)
držák kola FORCE na zeď pod rám sklopný
sklopný FORCE držák jízdního kola na zeď (4 otvory)
pro zavěšení za horní rámovou trubku
ramena s polyuretanovám návlekem
(proti poškrábání rámu)
rozteč nosných ramen: 43 cm, délka: 48 cm
nosnost: 30 kg/ 2 jízdní kola, materiál: železo
hmotnost: 1680 g
349 Kč

Art. 899502 (199/241)
držák kola FORCE na zeď sklopný
sklopný držák jízdního kola na zeď
2 otvory pro uchycení (doporučujeme cihlovou zeď)
pro zavěšení za horní rámovou trubku
s gumovou ochranou proti podření rámu
rozteč nosných ramen: 41 cm, délka: 33 cm
délka držáku: 51 cm, nosnost: 15 kg
hmotnost: 1300 g, materiál: železo
399 Kč

212

Art. 899482 (219/265)
držák kola FORCE na zeď za rám
sklopný držák jízdního kola na zeď (3 otvory)
pro zavěšení za horní rámovou trubku
s plastovou ochranou proti podření rámu
nosnost: 15 kg, materiál: železo
hmotnost: 930 g
449 Kč

NOVINKA

Art. 899481 (199/241)
držák kola FORCE WALLIE
na zeď pod rám sklopný
sklopný držák jízdního kola
na zeď (2 otvory)
pro zavěšení za horní rámovou trubku
s plastovou ochranou proti podření rámu
nosnost: 15 kg, materiál: železo
hmotnost: 760 g
399 Kč

Art. 89949 (119/144)
držák kola FORCE na zeď za pedál
montáž na zeď (3 otvory)
pro zavěšení za pedál
(kompatibilní i pro SPD pedály)
držák je včetně gumové ochrany
délka nosných ramen: 14 cm
délka držáku: 12 cm, výška: 18 cm
včetně hmoždinek a šroubů
nosnost: 30 kg, materiál: Fe železo
hmotnost: 350 g
249 Kč

Art. 89951 (132/160)
stojan na vystavení kola
černý stojan pod zadní kolo
vhodný pro prodejny
materiál: železo
249 Kč

Art. 89952 (149/180)
stojan FORCE na vystavení kol na zadní osu
černý stojan na osu zadního náboje / rychloupínáku
univerzální velikost - vhodné pro kola od 20‘‘ do 29‘‘
šířka stojanu pro zvolenou velikost kola
se nastaví rozevřením stojanu
vhodné do prodejny-omezuje možnost
poškrábání barvy rámu
materiál: Fe železo
299 Kč

Art. 89950 (48/58)
držák kola FORCE
na zeď za přední kolo
držák jízdního kola na zeď (4 otvory)
pro zavěšení za přední kolo
s gumovou ochranou háku
včetně hmoždinek
nosnost: 30 kg, materiál: železo
hmotnost: 560 g
99 Kč

Art. 89947 (112/136)
držák kola FORCE na zeď
za přední kolo
držák jízdního kola na zeď (3 otvory)
pro zavěšení za přední kolo
s plastovou ochranou háku
nosnost: 20 kg, materiál: železo
hmotnost: 430 g
229 Kč
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Art. 89955 (279/338)
stojan FORCE na vystavení kol 20“-29“
UNIVERZÁLNÍ stojánek na všechny druhy kol
velmi pevný a stabilní, matný černý elox
nastavitelná výška podpory pod osu zadního kola
s automatickým nastavením výšky
(aretační šroub s pružinou)
pogumovaná kontaktní část
určeno pro kola: 20“ až 29“
maximální výška nastavení: 42 cm
minimální výška nastavení: 28 cm
materiál: Fe železo, protláčené logo FORCE
549 Kč

NOVINKA

Art. 899508 (189/229)
držák kola FORCE LIFTY na strop
kladkový držák - montáž na strop
nosnost: 20 kg, materiál: železo
hmotnost: 1470 g
379 Kč

Art. 89956 (219/265)
stojan FORCE na vystavení kol pod zadní osu
materiál: ocel, pogumovaná kontaktní část
upevnění kola pod osu zadního náboje, velmi stabilní
univerzální velikost - nelze nastavovat
vhodné pro kola od 16‘‘ do 29‘‘
materiál: Fe železo, protláčené logo FORCE
399 Kč

Art. 899543 (799/967)
montážní stojan FORCE BASE skládací
rozkládací stavitelný montážní stojan
čtyřnožka, s poličkou a držákem přední vidlice
360° otočná horní čelist pro průměr trubky max 45 mm
materiál: Fe železo určeno pro HOBBY použití
výška ve složeném stavu: 107-188 cm
hmotnost: 7 kg
nosnost: do 30 kg
1 599 Kč
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Čističe / maziva

Art. 894651 (76/92)
čistič FORCE rozprašovač 750 ml
velmi účinný proti špíně
šetrný k rámu a komponentům
(karbon, hlíník, ocel, titan)
modrá barva čističe
NENÍ vhodný na řetěz-odmašťuje
159 Kč

NOVINKA
Art. 8946502 (349/422)
čistič FORCE E-BIKE k doplnění - 5l
speciálně vyvinutý čistič na elektro kola
odstraňuje nečistoty z povrchu
šetří nanesená maziva, které si nepřejeme
mytím kol odstraňovat
dobrá ochrana proti korozi
šetrný k rámu a elektro-komponentům
(motor, baterie, počítač/ovládací jednotka)
vhodný i pro ostatní typy kol
zelená barva čističe se svěží vůní
799 Kč

Art. 894654 (76/92)
čistič FORCE k doplnění - 1l
velmi účinný proti špíně
šetrný k rámu a komponentům
(karbon, hlíník, ocel, titan)
modrá barva čističe
NENÍ vhodný na řetěz-odmašťuje
159 Kč

NOVINKA
Art. 894638 (65/79)
čistič rukou FORCE Rasant Profi, pasta, 500 ml
vysoce účinná tekutá mycí pasta na ruce
snadno a rychle vyčistí pokožku od tuků, mazacích
olejů, ropných látek,sazí a ostatních nečistot
je vhodná pro použití v každé cyklo dílně či servisu kol
neobsahuje písek a nezacpává vodovodní potrubí
mycí pasta je oranžové barvy a má příjemnou vůni
139 Kč

Art. 8946545 (79/96)
čistič FORCE PRO rozprašovač 750 ml
extra pěnivý s vylepšenou recepturou s ještě vyšší
účinností při odstraňování nečistot a mastnoty z pohonu
kol, jako je řetěz, ozubená kolečka a další.
velmi účinný proti špíně
šetrný k rámu a komponentům (karbon, hlíník, ocel, titan)
žlutá barva čističe
169 Kč
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Art. 8946543 (339/410)
čistič FORCE k doplnění - 5l
velmi účinný proti špíně
šetrný k rámu a komponentům
(karbon, hlíník, ocel, titan)
modrá barva čističe
NENÍ vhodný na řetěz-odmašťuje
699 Kč

NOVINKA
Art. 8946500 (79/96)
čistič FORCE E-BIKE rozprašovač 750 ml
speciálně vyvinutý čistič na elektro kola
odstraňuje nečistoty z povrchu
šetří nanesená maziva, které si nepřejeme
mytím kol odstraňovat
dobrá ochrana proti korozi
šetrný k rámu a elektro-komponentům
(motor, baterie, počítač/ovládací jednotka)
vhodný i pro ostatní typy kol
zelená barva čističe se svěží vůní
169 Kč

NOVINKA
Art. 894639 (189/229)
čistič rukou FORCE Rasant Profi, pasta, 2 l
vysoce účinná tekutá mycí pasta na ruce
snadno a rychle vyčistí pokožku od tuků, mazacích
olejů, ropných látek, sazí a ostatních nečistot
je vhodná pro použití v každé cyklo dílně či servisu kol
neobsahuje písek a nezacpává vodovodní potrubí
mycí pasta je oranžové barvy a má příjemnou vůni
dávkovací pumpička pro toto balení Art. 8946399
399 Kč

Art. 8946547 (79/96)
čistič FORCE PRO k doplnění - 1l - žlutý EXTRA
extra pěnivý s vylepšenou recepturou s ještě vyšší
účinností při odstraňování nečistot
a mastnoty z pohonu
kol, jako je řetěz, ozubená kolečka a další.
velmi účinný proti špíně
šetrný k rámu a komponentům
(karbon, hlíník, ocel, titan)
žlutá barva čističe
169 Kč

NOVINKA
Art. 8946501 (79/96)
čistič FORCE E-BIKE k doplnění - 1l
speciálně vyvinutý čistič na elektro kola
odstraňuje nečistoty z povrchu
šetří nanesená maziva, které si nepřejeme
mytím kol odstraňovat
dobrá ochrana proti korozi
šetrný k rámu a elektro-komponentům
(motor, baterie, počítač/ovládací jednotka)
vhodný i pro ostatní typy kol
zelená barva čističe se svěží vůní
169 Kč

NOVINKA
Art. 8946399 (439/531)
pumpička dávkovací pro FORCE Rasant Profi 894639
dávkovací pumpička na čistidlo
mechanické tlakové dávkování na nádobu
s objemem 2 l
799 Kč

Art. 8946548 (349/422)
čistič FORCE PRO k doplnění - 5l
extra pěnivý s vylepšenou recepturou
s ještě vyšší účinností při odstraňování nečistot
a mastnoty z pohonu, kol, jako je řetěz,
ozubená kolečka a další.
velmi účinný proti špíně, šetrný k rámu
a komponentům (karbon, hlíník, ocel, titan)
žlutá barva čističe
799 Kč
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Art. 894634 (69/83)
čistič FORCE na řetězy 500 ml
vhodný pro odmaštění a čištění špinavého cyklo řetězu, neškodí přírodě
optimální použití s čističem řetězů art 89460 nebo 89465
nebo jako náhradní náplň pro čistič art 89463
skladujte v temnu a suchu při teplotě: 0 - 25°C
držte mimo dosah dětí, zamezte styku s očima, nepijte
obsah balení: 500 ml, barva roztoku: růžová
149 Kč

Art. 89460 (96/116) bez doplňků a bez náplní
Art. 89463 (129/156) včetně náplní
čistička řetězů FORCE
čistička-pračka na řetězy
lze dokoupit další náhradní samostatné náplně:
art 894634 - čistič FORCE na řetězy 500 ml, láhev, růžový
art 894637 - mazivo/ lubrikant 50 ml, žlutá barva
NEPOUŽÍVAT AGRESIVNÍ ČISTIČE-HROZÍ POŠKOZENÍ
rozměr: délka 185 mm, výška 80 mm, šířka 25 mm
199 Kč bez doplňků a náplní
289 Kč včetně náplní

Art. 894632 (599/725)
čistič FORCE na řetězy 5 l
vhodný pro odmaštění a čištění špinavého cyklo řetězu, neškodí přírodě
optimální použití s čističem řetězů art 89460 nebo 89465
nebo jako náhradní náplň pro čistič art 89463
skladujte v temnu a suchu při teplotě: 0 - 25°C
držte mimo dosah dětí, zamezte styku s očima, nepijte
barva roztoku: růžová
1 490 Kč

NOVINKA
Art. 894593 (229/277)
sada čistící FORCE PROFI 6ks, v pytlíku
sada 4ks kartáčů + rukavice,
utěrka pro kompletní čistění kola
oblý tvar kartáčů umožňuje práci v hůře dostupných místech
ergonomická rukojeť s protiskluzovou úpravou
- vysoký kartáč na rám/ komponenty, jemný 25cm
- dvojitý kartáč na výplety/ komponenty, jemný 25cm
- nízký kartáč na pláště/ kazetu, drsný 19cm
- dlouhý kónický kartáč na měnič/ rám, drsný 37cm
- rukavice oboustranná na rám, jemné mikrovlákno 25x17cm
- utěrka detailní na rám/ komponenty, mikrovlákno 40x40cm
materiál: umělé vlákno PP/ plast TRP/ mikrovlákno
499 Kč

NOVINKA
Art. 894591 (139/168)
sada čistící FORCE ECO 3ks, v pytlíku
sada 3ks kartáčů pro základní čistění kola
oblý tvar kartáčů umožňuje práci v hůře
dostupných místech, ergonomická rukojeť
s protiskluzovou úpravou
- vysoký kartáč na rám/ komponenty, jemný 25cm
- dvojitý kartáč na výplety/ komponenty, jemný 25cm
- nízký kartáč na pláště/ kazetu, drsný 19cm
materiál: umělé vlákno PP/ plast TRP
299 Kč

NOVINKA
Art. 95495 (48/58)
ručník FORCE cestovní 40x80cm mikrovlákno
cestovní ručník, jemný a rychleschnoucí
rozměr: 40 x 80cm, složený: 15 x 6cm
materiál: mikrovlákno, hmotnost: 73g
99 Kč

Art. 89465 (172/208) PROFI
Art. 894645 (76/92) ECO
čistička řetězů FORCE plastová s rukojetí
plastová čistička-pračka řetězu na 20 ml čističe
s držákem, bez čistících prostředků
určeno pro PROFI použití
rozměr: délka 135 mm,
výška 65 mm, šířka 55 mm
349 Kč PROFI
159 Kč ECO

Art. 89458 (19/23)
čistič FORCE ECO kazety - pastorků
černý plast , s nálepkou logo FORCE
plastová rukojeť s dírou pro zavěšení
délka: 222 mm
39 Kč

Art.895599 (149/180)
mazivo-dóza FORCE mazací tuk litný, 1000g=1l
ropné plastické mazivo zpevněné litným mýdlem
je vhodný na kovová kluzná i valivá ložiska nábojů,
hlavová složení, šrouby, pedály, čepy, táhla, panty....
Vylepšeno přísadami proti oxidaci a rezivění
vyznačuje se dobrou odolností proti vodě a přilnavostí
má poloměkkou až střední konzistenci
299 Kč
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Art.895645 (67,5/82) 200 ml
Art.895647 (109/132) 600 ml NOVINKA
mazivo-sprej FORCE Silicon
silikonový olej vhodný pro mazání
a konzervaci při opravách a údržbě kol,
především chodů odpružených vidlic,
mazání čepů, lanek, bowdenů atd
139 Kč 200 ml
229 Kč 600 ml

Art. 895632 (90/109)
čistič FORCE dílenský na brzdy - sprej 600ml
čistič je čistidlo/ odmašťovadlo
rychle odstraňuje mastnoty, oleje,
nečistoty a brzdové kapaliny
vhodný k odmaštění řetězu před domazáním,
k odmaštění ložisek, brzdové obložení
a jiných kovových součástí
!Není vhodný pro odmaštění před lepením!
189 Kč

Art.895712 (69/83)
mazivo-sprej FORCE Carbon Grip 200ml
mazivo „nástroj“ pro montáž karbonových dílů
fixační vlastnosti pro upevnění karbonových částí jízdního kola
snižuje sílu potřebnou k upnutí karbonových komponentů
- rám-sedlovka, představec-řídítka.
zabraňuje jejich posouvání nebo otáčení
usnadňuje montáž a je vybaven směrovou tryskou
je vodoodpudivý a odolný proti vlivům počasí
149 Kč

Art.895652 (67,5/82) 200 ml
Art.895654 (119/144) 600 ml NOVINKA
mazivo-sprej FORCE PtFe
univerzální mazadlo s vynikající mechanickou
a teplotní stabilitou k ochraně kovových a mechanických částí
PtFe sprej má velmi nízký třecí faktor a excelentní přilnavost
FORCE PtFe sprej je odolný vůči vlivům počasí,
slabým kyselinám a zásadám
139 Kč 200 ml
249 Kč 600 ml

Art.895614 (69/83)
mazivo-sprej FORCE olej WAX
s PTFE (Teflon), 150ml
kvalitní mazací a konzervační olej WAX
vhodný na řetězy a jiné kovové součástky
obsahuje vosk a PTFE (Teflon)–suché mazivo
149 Kč

Art.895613 (69/83)
mazivo-sprej FORCE 100% SILIKONOVÝ olej, 150ml
neředěný, 100% čistý silikonový olej, neobsahuje ředidla,
pro mazání chodů tlumičů a odpružených vidlic
také je vhodný pro mazání čepů, lanek, bowdenů
ošetřuje kůži a plasty - zanechává dlouhodobý lesk
149 Kč
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Art.89564 (43/52)
mazivo-sprej FORCE olej J22, 125ml
vhodný pro mazání a konzervaci
mechanizmů kol apod.
s mechanickým rozprašovačem
89 Kč

Art. 895637 (69,5/84) 200 ml
Art. 895638 (119,5/145) 400 ml
mazivo-sprej FORCE na řetězy STANDARD
vhodné do příznivého počasí a podmínek,
které nejsou extrémní (déšť, bláto, apod.)
mazivo doporučujeme pro závody a výkonostní jízdu
velmi dobře vlíná do prostorů řetězu
vytěsňuje vlhkost, maže řetěz a chrání proti korozi
vhodný i pro O-kroužkové řetězy,
pro silniční i horská kola
149 Kč 200 ml
249 Kč 400 ml

Art.895634 (75/91)
mazivo-kapátko FORCE olej na řetěz
STANDARD 100ml
vhodné do příznivého počasí a podmínek,
které nejsou extrémní (déšť, bláto, apod.)
mazivo doporučujeme pro závody
a výkonostní jízdu
velmi dobře vlíná do prostorů řetězu
vytěsňuje vlhkost, maže řetěz a chrání proti korozi
vhodný i pro O-kroužkové řetězy,
pro silniční i horská kola
149 Kč

Art.89569 (47/57)
mazivo-tuba FORCE silikonová vazelína, 30ml
křemíková, neropná, netečná, vodoodpudivá
vhodná k ochraně plastů, pryže atd.
99 Kč

Art.895629 (21/25)
olej-kapátko FORCE, čirý, minerální, 80 ml
čirý minerální olej vysoké kvality s kapátkem
vhodný pro mazání a konzervaci mechanizmů kol apod.
49 Kč

NOVINKA
Art.895642 (72/87)
mazivo-sprej FORCE na řetězy
EXTREME 200ml
olej na řetěz EXTREME je mazivo
do extrémních podmínek (déšť, bláto, apod.)
velmi dobře vlíná do prostorů řetězu
vytěsňuje vlhkost, maže řetěz a
chrání proti korozi
vhodný i pro O-kroužkové řetězy,
pro silniční i horská kola
149 Kč

Art.895641 (75/91)
mazivo-kapátko FORCE olej na řetěz
EXTREME 100ml
vhodné do extrémních podmínek (déšť, bláto, apod.)
velmi dobře vlíná do prostorů řetězu
vytěsňuje vlhkost, maže řetěz a chrání proti korozi
vhodný i pro O-kroužkové řetězy,
pro silniční i horská kola
149 Kč

Art.895615 (23,5/28)
mazivo-tuba FORCE mazací tuk litný, 40ml
žlutá vazelína - ropná s lithiem
vhodná na kovová ložiska, šrouby, panty, čepy
49 Kč

Art.895616 (28,5/34)
mazivo-tuba FORCE mazací tuk litný s PTFE, 40ml
vazelína - ropná s lithiem a PTFE (Teflon)
vhodná na kovová ložiska, šrouby, panty, čepy
59 Kč
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NOVINKA
Art.895596 (299/362)
olej-tlumičová kapalina FORCE Fork Fluid 5W, 1l
velmi kvalitní tlumičový olej určený pro
odpružené vidlice a zadní tlumiče, 5W verze
599 Kč
NOVINKA
Art.895597 (299/362)
olej-tlumičová kapalina FORCE Fork Fluid 7,5W, 1l
velmi kvalitní tlumičový olej určený pro
odpružené vidlice a zadní tlumiče
7,5W verze
599 Kč
NOVINKA
Art.895598 (299/362)
olej-tlumičová kapalina FORCE Fork Fluid 10W, 1l
velmi kvalitní tlumičový olej určený pro
odpružené vidlice a zadní tlumiče
10W verze
599 Kč
NOVINKA
Art.895893 (49/59)
olej-brzd. kapalina FORCE DOT-4 Brake Fluid 100ml
pro hydraulické brzdy s možností použití oleje DOT4
( NE pro SHIMANO , určeno pro HAYES atd.. )
99 Kč
NOVINKA
Art.8958931 (219/265)
olej-brzd. kapalina FORCE DOT-4 Brake Fluid 1l
pro hydraulické brzdy s možností použití oleje DOT4
( NE pro SHIMANO , určeno pro HAYES atd.. )
459 Kč
NOVINKA
Art.895894 (64/77)
olej-brzd. kapalina FORCE DOT-5.1 Brake Fl. 100ml
pro hydraulické brzdy s možností použití oleje DOT5.1
( NE pro SHIMANO , určeno pro HAYES atd.. )
129 Kč

NOVINKA
Art.895602 (79/96)
mazivo-dóza FORCE bílá plast. vazelína s PTFE,100g
vysoce výkonná bílá plastická vazelína FORCE s obsahem PTFE
využitelná pro mazání:
kluzných i valivých ložisek kol, nábojů, hlavového složení atd...
159 Kč
NOVINKA
Art.895603 (99/120)
mazivo FORCE silikonová pasta, dóza 100g
Silikonová pasta FORCE vhodná pro mazání:
- o-kroužků a gumových těsnění při jejich montáži
své uplatnění najde všude tam, kde je potřeba promazat
spojení gumové (plastové) a kovové plochy
199 Kč

NOVINKA
Art.895601 (58/70)
mazivo-dóza FORCE žlutá plastická vazelína, 100g
využitelná pro mazání:
kluzných i valivých ložisek kol, nábojů, hlavového složení, pedálů, apod.
vyniká dobrou odolnosti proti vodě a zajistí všem
ložiskům dlouhou životnost
119 Kč

NOVINKA
Art.895897 (49/59)
olej-brzd. kapalina FORCE MINERAL Brake Fl. 100ml
pro hydraulické brzdy s možností použití
minerálního oleje „MINERAL“
( pro SHIMANO , MAGURA atd... )
99 Kč
NOVINKA
Art.8958971 (169/204)
olej-brzd. kapalina FORCE MINERAL Brake Fl. 1l
pro hydraulické brzdy s možností použití minerálního
oleje „MINERAL“ ( pro SHIMANO , MAGURA atd... )
339 Kč

NOVINKA
Art.8958941 (299/362)
olej-brzd. kapalina FORCE DOT-5.1 Brake Fluid 1l
pro hydraulické brzdy s možností použití oleje DOT5.1
( NE pro SHIMANO , určeno pro HAYES atd... )
599 Kč
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Kryty pod řetěz / nálepky

Vybavení prodejny
Art. 999239 (649/785) kovová 1000x300 mm
Art. 999238 (539/652) dřevěná 1000x320 mm
police na zavěšení na prodejní skříň
799 Kč kovová
699 Kč dřevěná

Art. U609478 (9,5/11) 35 mm 18 Kč
Art. U609479 (10/12) 50 mm
19 Kč
Art. U609480 (10/12) 80 mm
19 Kč
Art. U609447 (10,5/13) 100 mm 19 Kč
Art. U610559 (15/18) 150 mm
29 Kč
Art. U610560 (17/21) 200 mm
29 Kč
náhradní háček na skříň FORCE
Art. 16336 (56/68) 25,5 x 11 x 8 cm / FOREST
Art. 16337 (56/68) 25,5 x 12 x 9,5 cm / FOREST BIG
kryt pod řetěz FORCE
materiál: černý neoprén 2,5 mm
119 Kč

Art. 16332 (56/68)
kryt pod řetěz FORCE RUBBER
rozměr: délka 25,5cm, šířka v širší části
11cm, šířka v úžší části 9,5cm
materiál: černý neoprén 2,5 mm
119 Kč

Art. 16333 (56/68)
kryt pod řetěz FORCE
rozměr: délka 25,5cm, šířka v širší části
11cm, šířka v úžší části 9 cm
materiál: černý neoprén 2,5 mm
119 Kč

Art. 16334 (56/68) černo-stříbrný 25,5 x 11 x 8 cm
Art. 16335 (56/68) černý 25,5 x 11,5 x10 cm
kryt pod řetěz FORCE
materiál: černý neoprén 2,5 mm
119 Kč

Art. 999231 (499/604) tvar písmene U
Art. 999232 (599/725) tvar písmene P
Art. 999233 (399/483) rovná
držák na skříň FORCE na textil, 100 cm
699 Kč tvar písmene U
799 Kč tvar písmene P
499 Kč rovná

Art. 999244 (1099/1330)
šuplík pod skříň
pozinkovaná kolečka
1 349 Kč

Art. 16338 (56/68)
kryt pod řetěz FORCE BIG
rozměr: délka 25,5cm, šířka v širší části 13cm
šířka v úžší části 11,5cm
materiál: černý neoprén 2,5 mm
119 Kč

Art. 999246 (329/398)
dělítko-příčka do šuplíku
409 Kč

Art. 999234 (189/229) rovné, 30 cm
Art. 999236 (199/241) rovné, 40 cm
Art. 999237 (249/301) šikmé, 42 cm
držák-rameno na skříň FORCE
249 Kč 30 cm
299 Kč 40 cm
399 Kč 42 cm

Art. 999230 (99/120)
háček-držák na tretry
a přilby pro skříně FORCE
120 Kč

Art. 16318 (169/204) karbon
Art. 16319 (169/204) čirá
nálepka FORCE pod rám dlouhá
ochranná nálepka FORCE na spodní rámovou trubku
rozměr: 58 x 5 cm, materiál: 3M
349 Kč

Art. 16316 (86/104) karbon
Art. 16317 (86/104) čirá
nálepka FORCE pod řetěz velký rozměr
ochranná nálepka FORCE
pod řetěz nebo na spodní rámovou trubku
rozměr: 27,5 x 5-8 cm, materiál: 3M
179 Kč

1x UNI NÁLEPKA - VHODNÁ PRO TMAVÝ I SVĚTLÝ PODKLAD

Art. 16315 (48/58) karbon
Art. 16311 (48/58) čirá
nálepka FORCE pod řetěz střední
ochranná nálepka FORCE pod řetěz nebo na spodní rámovou trubku
rozměr: 24 x 2,5 cm, materiál: 3M
99 Kč

Art. 16370 (32/39) karbon
Art. 16371 (32/39) čirá
nálepky FORCE pod bowden sada 6ks
6 ks ochranných nálepek na rám pod bowden,
rozměr: 3 x 2 cm, materiál: 3M
69 Kč

Art. U624175 (5599/6775)
skříň prodejní FORCE s osvětlením+70 háčků
podsvícení loga: 1x zářivka 30 W, napájení 220V
výška: 220 cm, šířka: 102 cm, hloubka: 56 cm
včetně 70 háčků: 30x100 mm, 20x150 mm, 20x200 mm
materiál: železo, kvalitní lak (černá/šedá)
nastavitelné nohy s gumovými koncovkami
6 899 Kč

Art. 90997 (1499/1814)
stojan na brýle FORCE
pro 20 ks brýlí
1 999 Kč

Art. 90999 (299/362)
stojan na brýle FORCE
malý pro 6 ks brýlí
499 Kč

Art. 999221 (69/83)
mincovník FORCE
149 Kč

Art. 16415 (29/35) lepení zvenku
Art. 16416 (29/35) lepení zevnitř
nálepka FORCE do výlohy
35 Kč

Art. 16425 (6/7) černá
Art. 16426 (6/7) stříbrná
nálepka FORCE na auto
125x39mm
15 Kč

79 Kč pro muže
59 Kč pro ženy
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Art. 16411 (42/51)
nálepky FORCE MAD na rám UV lak
vhodné pro BMX, MTB, ENDURO
NENÍ URČENO POD LAK-nepřelakovávat
celá sada samolepek je chráněna UV lakem
obsahuje 25ks nálepek na celý rám a komponenty
velikost setu: 37 x 27 cm
89 Kč

Art. 901190 (179/217)
stojan tvar nohy
na vystavení všech typů ponožek
217 Kč

Art. 23035 (54/65)
zvonec FORCE COWBELL NEW BIG
rozměry: 6x6 m
99 Kč

1x UNI NÁLEPKA - VHODNÁ PRO TMAVÝ I SVĚTLÝ PODKLAD

Art. 999100 (39/47) 500 ml, green
Art. 999103 (28/34) pro ženy/ 250 ml, růžová
gel sprchový FORCE

Art. 16410 (54/65)
nálepky FORCE 4 MTB na rám
NENÍ URČENO POD LAK-nepřelakovávat
celá sada samolepek je chráněna UV lakem
obsahuje 21ks nálepek na celý rám
pouze na světlý rám kola
velikost setu: 37 x 27 cm
119 Kč

Art. 909963 (49/59)
výstavní držák brýlí-5ks
na skřín FORCE, černý plast
399 Kč

Art. 16408 (42/51)
nálepky FORCE FREE na rám UV lak
vhodné pro BMX, MTB a LADY rámy
NENÍ URČENO POD LAK-nepřelakovávat
celá sada samolepek je chráněna UV lakem
obsahuje 31ks nálepek na celý rám
vhodný na tmavý i světlý rám kola
velikost setu: 37 x 27 cm
89 Kč

Art. 16409 (42/51)
nálepky FORCE REN na rám, UV lak
vhodné pro silniční a MTB rámy
NENÍ URČENO POD LAK-nepřelakovávat
celá sada samolepek je chráněna UV lakem
obsahuje 31ks nálepek na celý rám
vhodný na tmavý i světlý rám kola
velikost setu: 37 x 27 cm
89 Kč
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Art. 999235 (4990/6038)
stojan na přilby-tretry FORCE velký
+18ks držáků
6 999 Kč

Art. 909962 (2699/3266)
stojan na brýle FORCE na podlahu
na 30 ks brýlí (2 x 15 ks)
4 999 Kč

Art. 999225 (1199/1451)
vlajka - prapor FORCE
- nápis F FORCE
2 499 Kč

Art. 16030 (13/16) délka: 75 mm, pro 25,4 mm
Art. 16031 (12/15) délka: 80 mm, pro: 25,4 mm
Art. 16032 (12/15) délka: 80 mm, pro: 31,8 mm
držák cenovky plastový
29 Kč délka: 75 mm
25 Kč délka: 80 mm

Art. 16420
nálepka FORCE na výlohy-pás,výška 25 cm
CENA JE DOTOVANÁ pro prodejce značky FORCE
venkovní nálepka na výlohy, cena za běžný 1m,
objednávková jednotka 1m a násobky

Art. 89656 (2/2)
taška FORCE igelitová 40x50 cm
BALENÍ po 50 ks = minimální odběr
5 Kč

Art. 999211-2 (299/362)
kostka FORCE-2 na sezení komplet
499 Kč
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Organizace závodu

Obalový materiál
EUROBIKE SHOW & FORCE

Art. 999951
balící karta FORCE
šířka 8 cm x výška 15 cm

Art. 9992130
brána nafukovací FORCE černá velká
reklamní nafukovací brána FORCE
vnější rozměry 9,7 m x 6 m (otvor 6,1 m x 4,2 m)
nutno použít kompresor art 9992132

Art. 999219
nafukovací skákací tretra FORCE

Art. 999216
nafukovací dres FORCE
rozměry: 6x6 m

Art. 999217
nafukovací rukavice FORCE
rozměry: 6x6 m

Art. 999953
balící karta FORCE - pro sedla
šířka 14,5 cm x výška 30 cm

Art. 999950
balící karta FORCE
šířka 12 cm x výška 20 cm

Art. 999955
balící karta FORCE - pro pedály
šířka 10 cm x výška 18 cm

Art. 999954
balící karta FORCE - pro láhve
šířka 10,3 cm x výška 15,5 cm

Art. 999952
Art. 9999525 pro BMX gripy
balící karta FORCE - pro gripy
šířka 9,8 cm x výška 18,5 cm x hloubka 4 cm
Art: 999525, velikost pro BMX gripy:
šířka 11,8 cm x výška 18,5 cm x hloubka 4 cm

ŠÁTEK FORCE / NÁKRČNÍK FORCE /
SCARF FORCE / NECKIE FORCE /
DAS TUCH FORCE / DIE HALSBINDE FORCE

R

Dodavatel / Importer
KCK Cyklosport-Mode s.r.o.
U Tescomy 250, 760 01 Zlin, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.cz

Art. 999956
balící karta FORCE - pro sedlovky
šířka 8 cm x výška 15 cm

Art. 9992135
válec nafukovací FORCE černý 1,5 m x 3 m
reklamní nafukovací válec FORCE
1,5 m (průměr) x 3 m (výška)
bez nutnosti dofoukávání
k nafouknutí je zapotřebí kompresor art 9992137

Art. 999214
nafukovací stan FORCE
reklamní nafukovací stan FORCE
vnější rozměry 4,2 m x 4,2 m (vnitřní 3 m x 3 m)
výška 2,8 m
nutno použít kompresor art 9992132

Art. 999213
stan FORCE, Al
reklamní hliníkový stan FORCE s bočními díly

Art. KCK0250
vytyčovací páska na závody - mléko

Art. 999225
vlajka - prapor FORCE - nápis F FORCE

Art. 999957
balící karta FORCE - pro šátky
nebo nákrčníky
šířka 12 cm x výška 20 cm

Art. 999958
balící karta FORCE - pro brašny/ řídítka
šířka 24 cm x výška 6 cm

Ukázka balení brýlí

Zakázková výroba se musí vždy nacenit individuálně. V případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení - info@kckcyklosport.cz
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Reklamní materiál
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Distributoři
RAKOUSKO
Special-Bikes
E-mail: special-bikes@gmx.at
Tel.: +43 664 26 24 482
www.shop-special-bikes.com

ŘECKO
Bikestation - Koniaris Theodoros
E-mail: info@bikestation.gr
Tel.: +302108323308
www.bikestation.gr

BĚLORUSKO
Velosipednyi Gorod LLC
E-mail: info@bikecity.by
Tel.: +375 29 610 08 05

NĚMECKO
Meindl sportcycling
E-mail: info@sportcycling.de
Tel.: +49 09661 906008
www.sportcycling.de

BOSNA A HERCEGOVINA
Bicikli.ba - Vision Trade
E-mail: info@bicikli.ba
Tel.: +387 (0) 33 65 65 67
www.bicikli.ba
BULHARSKO
Velo-M Ltd
E-mail: velom@abv.bg
Tel.: +359 884 724 225
www.velo-m.net

CHORVATSKO
Beciklin - Mihalec Trgovina d.o.o.
E-mail: info@beciklin.com
Tel.: +385 (0)95 645 5220
www.prodaja-bicikla.com
KYPR
Racing Cycles Ltd
E-mail: cyprus@racingcycles.eu
Tel.: +357 22270766
www.racingcycles.eu
DÁNSKO
Cykelgear.dk
E-mail: info@cykelgear.dk
Tel.: +45 607 083 83
www.cykelgear.dk
ESTONSKO
Redbike - Estvel Oü
E-mail: info@redbike.ee
Tel.: +372 5919 2932
www.redbike.ee
FRANCIE
Wilier Triestina S.p.a.
E-mail: info@wilier.it
Tel.: +39 0424540442
www.wilier.it
FINSKO
PowerFactory by Uimonen Trading Oy
E-mail: asiakaspalvelu@powerfactory.fi
Tel.: +358 0201 222 555
www.powerfactory.fi
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Trikotexpress
E-mail: info@trikotexpress.de
Tel.: +49 01805 369696
www.trikotexpress.de
WOSP Germany
E-mail: wosp@wospbike.com
Tel.: +49 0157 559 59 726
www.wospbike.de
MAĎARSKO
Wolfbike
E-mail: info@wolfbike.hu
Tel.: +36 68 462 549

IRSKO
AB Cycle Factors
E-mail: info@abcyclefactors.com
Tel.: +353 1 4532776/7
www.abcyclefactors.com

KAZACHSTÁN
LLC Asia Alpine Distribution
E-mail: misha_mikhailov@mail.ru
Tel.: +996 312 931552
LOTYŠSKO
FeelFree Group, SIA
E-mail: info@feelfree.lv
Tel.: +371 26438039
www.feelfree.lv
LITVA
UAB Dvirtex
E-mail: info@dvirtex.lt
Tel.: +370 8 687 96345
www.dvirtex.lt
MAKEDONIE
Treska Sport
E-mail: treskasport@gmail.com
Tel.: +389 971 400 248
MAROKO
WOSP Maroc SARL
E-mail: wosp@my-maroc.com
Tel.: +212 67 140 0510
www.my-maroc.com
NIZOZEMSKO
Bike Experts
E-mail: info@bike-x.nl
Tel.: +317 703 801 617
www.bike-x.nl

Bikeology
E-mail: info@bikeology.ie
Tel.: +353 45 883806
www.bikeology.ie

POLSKO
Asperia Group Sp. z o.o.
E-mail: info@force-components.pl
Tel.: +48 533 997 152
www.force-components.pl

CycleBike - Buildabike Ltd
E-mail: terry@cyclebike.ie
Tel.: +353 18747474
www.cyclebike.ie

PORTUGALSKO
Bikes ACR
E-mail: bikesacr@gmail.com
Tel.: +351 961 085 773
www.bikesacr.com

ITÁLIE
Wilier Triestina S.p.a.
E-mail: info@wilier.it
Tel.: +39 0424540442
www.wilier.it

TRUEWELCOME - Montagem de Bicicletas Lda.
E-mail: info@truewelcome.pt
Tel.: +351 233 098 563
www.truewelcome.pt

KOSOVO
GNTC Gorenje Niti Tiki Company sh.a.
E-mail: info@gntc-ks.com
Tel.: +386 (0) 49 77 77 47
www.gntc-ks.com

RUMUNSKO
SC Sprint Bike Sport SRL
E-mail: contact@sprint-bike.ro
Tel.: +40 0730 894 671
www.sprint-bike.ro

SRBSKO
Digor Sport d.o.o.
E-mail: info@digorsport.com
Tel.: +381 061 355 2976
www.digorsport.com
ŠPANĚLSKO
Wilier Triestina S.p.a.
E-mail: info@wilier.it
Tel.: +39 0424540442
www.wilier.it
SLOVINSKO
Pulzar d.o.o.
E-mail: info@pulzar.si
Tel.: +386 1 839 42 00
www.pulzar.si
ŠVÉDSKO
Cykelgross i Sverige AB
E-mail: info@cykelgross.se
Tel.: +46 810 34 44
www.cykelgross.se

VELKÁ BRITÁNIE
Direct365 Ltd
E-mail: neal@direct365ltd.com
Tel.: +44 150 09 852159
www.direct365ltd.com

MALTA
Wheel Wizard
E-mail: info@wheelwizardmalta.com
Tel.: +356 2765 0003
www.wheelwizardmalta.com
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Technická část

222 / Legenda ikon
223 / Řízení - technické výkresy
225 / Brýle - specifikace vlastností
231 / Rámy - technické výkresy
231 / Tretry - velikostní tabulka
Rukavice - velikostní tabulka
Návleky na tretry - velikostní tabulka
Ponožky - velikostní tabulka
Podsedlové brašny - upevnění
231 / Přilby - velikostní tabulka
231 / Počítače - nastavení obvodu kol
231 / Poznámky

226

KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2019 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační

227

Ikony

Hlavové složení - technické výkresy

sportovní střih
(pro aktivní sportovce)

poutka pro stáhnutí rukavic

extra lehké produkty

podloženo certifikátem

standardní střih
(pro hobby sportovce)

pravá kůže

skořepina

informace v technické části

dámská kolekce

Nubuk material

klik systém na brašny
(univerzální uchycení)

index kvality

outdoor
(kategorie)

protiskluzový systém

suchý zip

systém proti mlžení skel

protiskluzový silikon

přezka

UV filtr 400

produkt obsahující gel

utahovací kolečko

polykarbonátová skla

YKK zip nejvyšší jakosti

FORCE pedal click
(upínací systém na pedály)

produkty balené na kartě FORCE,
v blistru atd...

vhodné pro cross použití

neprofukavý materiál

drátový plášť

3D technologie

voděodolný materiál

kevlarový plášť

prodyšný materiál

plášť s ochranou proti defektu

FORCE běžecká kolekce

Art. 15101, 15102, 15103
řízení FORCE TAPER 1 1/8“-1 1/2“ integrované

Art. 15093, 150935
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘ integrované

Art. 15104, 151047, 15105, 15107
řízení FORCE TAPER 1 1/8“-1 1/2“ polointegrované

vhodné pro silniční použití

vhodné pro mtb použití

reflexní prvky

USB nabíjení
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karbonový materiál
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Art. 15110
řízení FORCE TAPER 1 1/8“-1 1/2“ polointegrované

230

Art. 15099
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘‘ polointegrované

Art. 150928
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘‘ polointegrované
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Art. 15092, 150925, 150926
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘‘ polointegrované

Art. 15091, 150914, 150915
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘‘ polointegrované

Art. 150927
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘ polointegrované
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Art. 15090
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘

232

Art. 15095, 15096
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘

Art. 15094
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘
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Art. 15100
řízení FORCE AHEAD 1‘‘

Art. 15066
řízení FORCE závitové 1 1/8‘‘

Art. 15067
řízení FORCE závitové 1 1/8‘‘
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Brýle
MODEL

Art. 15110
řízení FORCE TAPER 1 1/8“-1 1/2“ polointegrované

Art. 15062
řízení FORCE závitové 22,2mm utěsněné,1“

Art. 15060
řízení FORCE závitové 22,2mm,1“

CALIBRE

RON

DUKE

FREE

QUEEN

FLASH

AEON
CREW
EVEREST

EDIE
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ART.

BARVA SKEL / UV FILTR

PROPUSTNOST

KATEGORIE
FILTRU

3

91050

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

MODEL

PROPUSTNOST

KATEGORIE
FILTRU

brýle FORCE AMOLEDO, fluo-šedé, černé skla

15%

3

91086

brýle FORCE AMOLEDO, červeno-šedé, černé skla

15%

3

91087

brýle FORCE AMOLEDO, bílo-šedé, černé skla

15%

3

ART.

91085

BARVA SKEL / UV FILTR

91051

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91053

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91054

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91088

brýle FORCE AMOLEDO, černo-šedé, černé skla

15%

3

91055

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

90955

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

10%

3

90956

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

10%

3

90957

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

10%

3

0

AMOLEDO

POKEY

91056

polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400

15%

3

91010

polykarbonátová modrá laser skla, UV 400

12%

3

91011

polykarbonátová červená laser skla, UV 400

17%

3

91012

polykarbonátová multi laser skla, UV 400

16%

3

91013

polykarbonátová multi laser skla, UV 400

16%

3

čiré, UV400

90%

91014

polykarbonátová multi laser skla, UV 400

13%

3

hnědé, UV400

62%

1

91020

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91021

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

PROPUSTNOST

KATEGORIE
FILTRU

91022

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

3

91023

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91024

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91030

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91031

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91032

polykarbonátová oranžová laser skla, UV 400

17%

3

91037

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91038

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91060

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91061

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91062

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91065

polykarbonátová červená laser skla, UV 400

13%

3

91066

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91067

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91068

polykarbonátová červená laser skla, UV 400

13%

3

91070

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91071

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91072

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91075

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

13%

3

91090

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

91091

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

91092

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

91080

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

91081

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

91082

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

NÁHRADNÍ SKLA

MODEL

LADY

RIDE PRO
(diopt. klip)

RACE PRO

ULTRA

VISION

ART.

BARVA SKEL / UV FILTR

90900

polykarbonátová modrá laser skla, UV 400

11%

90901

polykarbonátová červená laser skla, UV 400

13%

3

90902

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

90903

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

90906

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

909220

polykarbonátová modrá laser skla, UV 400

11%

3

909221

polykarbonátová červená laser skla, UV 400

13%

3

9092225

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

909223

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

909224

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

909225

polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400

15%

3

909391

polykarbonátová modrá laser skla, UV 400

11%

3

909392

polykarbonátová červená laser skla, UV 400

13%

3

909393

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

14%

3

909394

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

14%

3

909395

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

14%

3

909397

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

14%

3

909398

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

14%

3

909399

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

14%

3

90951

polykarbonátová červená laser skla, UV 400

13%

3

90952

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

90954

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

90970

polykarbonátová modrá laser skla, UV 400

11%

3

90971

polykarbonátová červená laser skla, UV 400

13%

3

90973

polykarbonátová modrá laser skla, UV 400

11%

3
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Rámy - silniční
MODEL

AIR

PRO

MADAM
BOSS

ART.

BARVA SKEL / UV FILTR

PROPUSTNOST

KATEGORIE
FILTRU

91040

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

91041

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

91042

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

91043

polykarbonátová červená laser skla, UV 400

13%

3

90910

polycarbonate blue laser lens, UV 400

11%

3

90911

polycarbonate red lens, UV 400

13%

3

90912

polycarbonate black laser lens, UV 400

15%

3

909115

polycarbonate red lens, UV 400

13%

3

90897

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

90899

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

90980

polykarbonátová modrá laser skla, UV 400

11%

3

90981

polykarbonátová červená skla, UV 400

13%

3

90982

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

90983

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

3

90984

polykarbonátová černá laser skla, UV 400

15%

DOWNHILL

908905

polykarbonátová čirá skla, UV 400

SWITCH SKI

90992

GRIME
DOWNHILL

MAX

TARANIS
B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

460

140

370

612,0

407

979,1

460

514,4

533,0

74,0

72,0

45

70

1 465 g

500

160

370

629,2

407

985,0

500

537,9

557,9

73,5

73,5

45

70

1 505 g

540

180

370

637,1

407

999,9

540

559,6

578,3

73,0

73,5

45

70

1 545 g

Rámy - MTB 29“
BRAVE

Polykarbonátová černá, modrá a červená laser skla
Černá, šedá a nebo kouřová skla jsou nejvhodnější pro
slunečné podmínky - snižují jasné sluneční světlo, což
uleví vašim očím.
Tyto skla mohou být potaženy barevnou vrstvou aby
bylo možno je sladit s ostatními doplňky. Vlastnosti
zůstávají stejné jako u černých skel.

Polykarbonátová čirá laser skla
Čirá skla nemění vaše vidění, tudíž skvěle poslouží
v tmavých podmínkách, kdy potřebujete chránit oči
před nečistotami a škodlivými ultrafialovými paprsky.

17“

A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

100

486

664,3

445

1101,3

432,5

572,8

595

73

70

44

65

1 265 g

GRANNUS

Vhodná pro: tmavé podmínky, jako je jízda lesem,
v šeru nebo noční jízda.

A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

16“

100

490

654,8

442

1090

406

560,6

580,5

73°

70°

46

60

1 836 g

3

18“

110

490

669,8

442

1105

457

584,5

611,7

72,5°

71°

46

60

1 918g

90%

1

20“

120

490

689,7

442

1125

508

604,2

631,4

72,5°

71°

46

60

1 996 g

polykarbonátová dvojitá skla, UV 400

13%

3

22“

130

490

709,6

442

1145

559

627,8

651,2

72,5°

71°

46

60

2 092 g

90892

polykarbonátová čirá skla, UV 400

90%

0

90893

polykarbonátová čirá skla, UV 400

90%

0

Vhodná pro: zejména v slunečných dnech.

EPIGONI

NÁHRADNÍ SKLA

A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

M - 17,5“

100

490

656,2

445

1095

444

571,6

595,4

73

70

42

58

1 750 g

náhradní skla modrá laser

11%

3

L - 20“

120

490

676,1

445

1115

508

598,4

625,8

72,5

70,5

42

58

1 800 g

náhradní skla červená laser

13%

3

XL - 22,5“

140

490

696,1

445

1135

571

630,7

656,9

72

71

42

58

1 850 g

náhradní skla černá laser

14%

3

náhradní skla hnědá

40%

2

náhradní skla čirá

90%

0

J

K

L

M

Hmotnost

15-84%

0-3

fotochromatické, UV400

GALATEIA

Polykarbonátová rozjasňovací laser skla
Přechod mezi oranžovou, hnědou a žlutou barvou skel
dobře funguje v tmavším, zamračeném počasí.
Rozjasňovací skla jsou oblíbené mezi sportovci a jsou
vyhledávané pro zlepšení vnímání hloubky v podmínkách slabého osvětlení.
Tyto skla vám pomohou lépe identifikovat obrysy cest
a tras.

Polykarbonátová fotochromatická laser skla
Jedná se o čočky, které přecházejí od jasné do tmavě
tmavé barvy v závislosti na slunci. Pokud jste na slunci,
budou zatmavená, pokud jste ve stínu, budou buď
velmi jemně zatmavená nebo jasná.
Vhodná pro: vyjížďky za proměnlivého počasí, časté
střídání světelného a tmavého prostředí

Vhodná pro: v zamlžených dnech, jízda za zhoršených
světelných podmínek
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A

B

C

D

E

F

H

I

17“

100

490

627,4

445

1065

432

542,7

563

73

70

46

62

1 790 g

19“

110

490

647,3

445

1085

483

567,1

593,7

72,5

70,5

46

62

1 850 g

Rámy - MTB 28“

MIDAS
A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

S - 15“

120

460

602,8

442

1040

381

530,3

538

74

71

42

50

1 830 g

M - 17,5“

135

460

612,9

442

1050

444

538,5

560

73

71

42

50

1 880 g

L - 20“

150

460

632,8

442

1070

508

556

581

73

71

42

50

1 930 g
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Rámy - MTB 27,5“

Tretry - velikostní tabulka
VELIKOSTNÍ TABULKA - TRETRY

TRON
A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

M - 17,5“

115

483

641,1

428

1065

444

564

587

73

71

42

46

1 860 g

L - 20“

130

483

676

428

1100

508

596,9

621

73

71

42

46

1 910 g

TRON design 2018
A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

S - 15“

110

483

616,2

428

1040

381

542,8

552

74

71

42

46

1 750 g

M - 17,5“

115

483

641,1

428

1065

444

564

587

73

71

42

46

1 860 g

L - 20“

130

483

676

428

1100

508

596,9

621

73

71

42

46

1 910 g

Ponožky - velikostní tabulka

Rukavice - velikostní tabulka

VELIKOSTNÍ TABULKA - PONOŽKY

VELIKOSTNÍ TABULKA - OBVOD DLANĚ V CM
XS

BELLONA
A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

S

M

L

XL

XXL

PÁNSKÉ

16-17

17-18

18-19

19-21

21-22

22-24

16“

110

483

610

430

1 035

406

5 34,4

546

74

71

42

50

1 760 g

DÁMSKÉ

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

18“

120

483

6 26,9

430

1 052

457

5 51,2

574

73

71

42

50

1 810 g

DĚTSKÉ

13-14

14-15

15-16

16-18

Návleky treter - velikostní tabulka

Rámy - MTB 26“

S-M

L-XL

XXL

30-35

36-41

42-47

48-49

UK

1-3

4-7

8-11

12-13

VELIKOSTNÍ TABULKA - KOMPRESNÍ PONOŽKY
BĚŽNÁ VELIKOST

VELIKOSTNÍ TABULKA PRO ART.: 905920

VIRTUS
S - 15“
M - 17,5“

S-M

L-XXL

4-8

8-14

A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

115

465

612,5

420

1030

381

535,7

549

74

71

40

35

1 790 g

US

1 840 g

EURO

38-42

42-48

UK

3-7

7-13

125

465

638,4

420

1056

444

560,4

585

73

71

40

35

DÉLKA
cm
ŠÍŘKA
cm

VIRTUS design 2018
A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

S - 15“

115

465

612,5

420

1030

381

535,7

549

74

71

40

35

1 790 g

M - 17,5“

125

465

638,4

420

1056

444

560,4

585

73

71

40

35

1 840 g

L - 20“

140

465

672,4

420

1090

508

594,3

618

73

71

40

35

1 890 g

AMELIA MTB 26“
A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

S - 14,5“

110

465

603,2

425

1025

368

521,4

530

74

71

40

40

1 700 g

M - 17,5“

130

465

620,2

425

1042

444

544,6

561

73

71

40

40

1 750 g

FORKYS

12“

A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

Hmotnost

105

405

571,1

405

975

305

498,4

517,4

72°

70

40

23

1519 g
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ROZTAŽNOST
cm

VELIKOSTNÍ TABULKA PRO ART.: 905910, 905914, 905915, 905917
S-M

W - ŠIRŠÍ VELIKOST

S-M

L-XL

S-M

L-XL

A / CELÉ LÝTKO

34,0

38,0

34,0

38,0

B / CHODIDLO

24,5

26,5

24,5

26,5

C / LÝTKO
(8 cm pod lemem)

10,5

10,5

11,5

11,5

D / PŘES NÁRT A PATU

11,5

11,5

11,5

11,5

E / LÝTKO
(8 cm pod lemem)

21,0

22,0

23,0

24,0

F / PŘES NÁRT A PATU

19,5

20,5

19,5

20,5

L-XL

US

4-8

8-12

EURO

38-43

44-48

UK

3-7

7-11

Brašny

VELIKOSTNÍ TABULKA PRO ART.: 905871, 90587, 905951, 90595, 905961,
90596, 905985, 905986, 905988, 905989, 90598, 905991, 90599, 906001,
90600, 90604
S

Rámy - MTB 24“
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XS
EURO

M

L

XL

XXL

3XL

US

4-6

6-8

8-10

10-12

12-14

14-16

EURO

38-40

40-42

42-44

44-46

46-48

48-50

UK

3-5

5-7

7-9

9-11

11-13

13-15

KLICK - UNIVERZÁLNÍ UPÍNACÍ SYSTÉM PRO
VŠECHNY TYPY SEDEL
1. Vložte jeden konec T-držáku do lyžin sedla
2. Zasuňte do lyžin druhý konec T-držáku
a umístěte držák do správné pozice.
3. Zafixujte brašnu páskem na suchý zip
na sedlovou trubku.
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Přilby - velikostní tabulka
VELIKOSTNÍ TABULKA
NÁZEV MODELU
ARIES
SCORPIO
LYNX

ROAD PRO

ROAD

SAURUS
DOSPĚLÉ

BAT
BUFFALO
FUGU
BULL
COBRA
TERY

HAL

SWIFT

RAPTOR
MTB

CORELLA
AVES

240

NASTAVENÍ OBVODU KOL

VELIKOSTNÍ TABULKA
IN-MOULD
VELIKOST / cm HMOTNOST
TECHNOLOGIE
S-M (54-58)

250 g

L-XL (58-62)

270 g

S-M (54-58)

230 g

L-XL (58-62)

240 g

S-M (55-59)

202 g

L-XL (58-62)

215 g

XS-S (48-54)

279 g

L-XL (58-63)

299 g

XS-S (48-54)

265 g

S-M (54-58)

290 g

L-XL (58-63)

305 g

S-M (54-58)

330 g

M-L (57-61)

335 g

L-XL (59-63)

240 g

S-M (54-58)

225 g

L-XL (57-61)

235 g

S-M (54-58)

255 g

L-XL (58-63)

270 g

S-M (54-58)

220 g

L-XL (57-61)

250 g

S-M (54-58)

245 g

L-XL (58-61)

255 g

L-XL (58-63)
S-M (54-58)

265 g
285 g
265 g

L-XL (58-63)

280 g

XS-S (48-54)

235 g

S-M (54-58)

260 g

L-XL (58-63)

270 g

XS-S (50-54)

237 g

S-M (54-58)

247 g

L-XL (57-61)

257 g

S-M (54-58)

348 g

L-XL (58-66)

368 g

S-M (54-58)

225 g

L-XL (57-61)

240 g

S-M (55-58)

364 g

L-XL (58-61)

379 g

NÁZEV MODELU
DOWNHILL

ANO
ANO

TIGER
DOWNHILL
JUNIOR

ANO

265 g

S-M (54-58)

S-M (54-58)

Poznámky

Počítače - nastavení obvodu kol

ANO

ANO
ANO
ANO

ANO

885 g

47-203

12x1.75

935

20-571

650x20C

1938

54-203

12x1.95

940

23-571

650x23C

L-XL (59-61)

908 g

1944

40-254

14x1.50

1020

25-571

650x25C 26x1(571)

1952

47-254

14x1.75

1055

40-590

650x38A

2125

40-305

16x1.50

1185

40-584

650x38B

2105

47-305

16x1.75

1195

25-630

27x1(630)

2145

54-305

16x2.00

1245

28-630

27x1-1/8

2155

28-349

16x1-1/8

1290

32-630

27x1-1/4

2161

37-349

16x1-3/8

1300

37-630

27x1-3/8

2169

32-369

17x1-1/4 (369)

1340

40-584

27.5x1.50

2079

40-355

18x1.50

1340

50-584

27.5x1.95

2090

47-355

18x1.75

1350

54-584

27.5x2.1

2148

32-406

20x1.25

1450

57-584

27.5x2.25

2182

35-406

20x1.35

1460

18-622

700x18C

2070

ANO

40-406

20x1.50

1490

19-622

700x19C

2080

47-406

20x1.75

1515

20-622

700x20C

2086

ANO

50-406

20x1.95

1565

23-622

700x23C

2096

28-451

20x1-1/8

1545

25-622

700x25C

2105

37-451

20x1-3/8

1615

28-622

700x28C

2136

37-501

22x1-3/8

1770

30-622

700x30C

2146

40-501

22x1-1/2

1785

32-622

700x32C

2155

47-507

24x1.75

1890

700C Tubular

2130

50-507

24x2.00

1925

35-622

700x35C

2168

54-507

24x2.125

1965

38-622

700x38C

2180

25-520

24x1(520)

1753

40-622

700x40C

2200

24x3/4 Tubular

1785

42-622

700x42C

2224

28-540

24x1-1/8

1795

44-622

700x44C

2235

32-540

24x1-1/4

1905

45-622

700x45C

2242

25-559

26x1(559)

1913

47-622

700x47C

2268

32-559

26x1.25

1950

54-622

29x2.1

2288

37-559

26x1.40

2005

56-622

29x2.2

2298

40-559

26x1.50

2010

60-622

29x2.3

2326

47-559

26x1.75

2023

50-559

26x1.95

2050

54-559

26x2.10

2068

57-559

26x2.125

2070

58-559

26x2.35

2083

75-559

26x3.00

2170

28-590

26x1-1/8

1970

37-590

26x1-3/8

2068

37-584

26x1-1/2

2100

650C Tubular 26x7/8

1920

ANO

UNI (52-59)

316 g

ANO

S-M (54-58)

290 g

L-XL (58-61)

305 g

S-M (55-59)

202 g

L-XL (59-61)

215 g

S-M (56-58)

282 g

ORCA

L-XL (58-61)
S-M (56-58)

GLOBE

L-XL (58-62)

295 g
370 g
385 g

ANO
ANO
ANO
ANO

UNI (58-62)

375 g

S-M (54-58)

460 g

L-XL (58-63)

480 g

ROAD PRO

XS (48-54)

265 g

ANO

ROAD

XS (48-54)

265 g

ANO

S (48-54)

230 g

ANO

M (54-58)

250 g

ANO

XS (48-54)

235 g

NE

S (48-54)

245 g

M (52-56)

280 g

XXS-XS (44-48)

227 g

XS-S (48-52)

237 g

S-M (52-56)

247 g

BMX

HAL
FUN

ANO

mm

WORM

LARK
DĚTSKÉ

ROZMĚR

ANO

DROP
BMX

ETRTO

715 g

ANO

ANO

mm

S-M (54-58)

REX

ČASOVKA

S-M (57-58)

ANT

NE

NE

ANO

NE

IN-MOULD
TECHNOLOGIE

IN-MOULD
Plastic shell

NE

ANO
ANO
ANO

EPS
Foam

DATUM

ROZMĚR

JUNIOR

HORNET
AERO

VELIKOST / cm

NASTAVENÍ OBVODU KOL

ETRTO

IN-MOULD
HMOTNOST
TECHNOLOGIE

Typ přileb IN-MOULD je odvozen z použití
tvrdého plastového vnějšího pláště,
který je poměrně tenký.
Uvnitř pláště je pěna EPS (pěnový polystyren), která absorbuje nárazy.
EPS pěna a plastový plášť jsou zalisovány
do sebe, což sníží tlak v průběhu nárazu
a vyztuží oblast ventilačních otvorů.
Výsledkem je odolná, jednolitá, lehká a
bezpečná přilba.

POZNÁMKY

NASTAVENÍ OBVODU KOL

Příkladná ukázka

*vstup do nastavení PC se může u každého modelu lišit.
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Ostatní značky

Poznámky
DATUM

242

POZNÁMKY
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XTR - 12-ti rychlostní komponenty - MTB sada

Art. 64582 (6099/7380)
FCM9100-12
MTB pro 11/12 kolo Hollowtech II
délka klik 175 mm
integrovaná osa, BEZ misek/ložisek
pro domeček 68/73, Q-factor 162 mm
včetně TL-FC41
k sadě XTR
hmotnost: 533 g (36T)
9 999 Kč

Art. 581771 (2999/3629) střední vodítko GS / 237 g
Art. 581772 (2999/3629) dlouhé vodítko SGS / 240 g
RDM9100
MTB měnič na 11/12 kolo
SHADOW RD+ stabilizátor bránící spadnutí řetězu
Shadow desing s optimalizovaným úhlem vedení
vodítko z polymeru s karbonovými vlákny (CFRP)
nejvetší pastorek 51 zubů
rozsah napínání řetězu 41 zubů
hmotnost: 240 g
4 899 Kč

Art. 64583 (6099/7380)
FCM9120-12 B
MTB pro 11/12 kolo Hollowtech II
délka klik 175 mm
integrovaná osa, BEZ misek/ložisek
pro domeček 68/73, Q-factor 168 mm
včetně TL-FC41
k sadě XTR
hmotnost: 616 g
9 999 Kč

Art. 581773 (2999/3629)
RDM9120SGS
MTB měnič na 12 kolo, dlouhé vodítko SGS
SHADOW RD+ stabilizátor bránící spadnutí řetězu
Shadow desing s optimalizovaným úhlem vedení
vodítko z polymeru s karbonovými vlákny (CFRP)
nejvetší pastorek 45 zubů
rozsah napínání řetězu 41 zubů
hmotnost: 241 g
4 899 Kč

Art. 4063494 (1699/2056)
BRM9100
hydraulická kotoučová brzda / třmen XTR
2 keramické písty
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
UNI přední/zadní - stačí dokoupit vhodný adaptér
polymerové destičky K03Ti Resin
pro hadičku SMBH90SS
hmotnost: 312 g
2 999 Kč

Art. 64584 (1790/2166) 32 zubů
Art. 64585 (1790/2166) 34 zubů
Art. 64586 (1790/2166) 36 zubů
Art. 64588 (1790/2166) 38 zubů
FCM9100/20
hliníkový převodník
pro kliky s jednopřevodníkem
FC-M9100/20
2 999 Kč

Art. 4063495 (1899/2298)
BRM9120
hydraulická kotoučová brzda / třmen XTR
4 keramické písty - výsoká učinost a tepelná odolnost
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
UNI přední/zadní - stačí dokoupit vhodný adaptér
kovové destičky N03S Resin včetně chladiče
pro hadičku SMBH90SS
hmotnost: 385 g
3 199 Kč

Art. 52478 (1599/1935)
SLM9100RAP
řadící páčka RAPID FIRE plus 12 k
provedení s objímkou
dva způsoby odřazení
hmotnost: 117 g
2 799 Kč

Art. 52479 (1599/1935)
SLM9100IRAP
řadící páčka RAPID FIRE plus 12 k
provedení bez objímky
dva způsoby odřazení
I-spec EV - možnost uchycení na brzdovou páku
hmotnost: 112 g
2 799 Kč

Art. 670651 (1849/2237)
PDM9100
MTB SPD pedály
„samočištění“ od nečistot a bláta
širší rozestup ložisek zvyšující tuhost
zapouzdřené kompaktní bezúdržbové ložisko
pevná a odolná utěsněná CrMo osa
včetně zarážek SM-SH51
hmotnost: 310 g
3 099 Kč

Art. 670652 (2099/2540)
PDM9120
MTB SPD pedály
„samočištění“ od nečistot a bláta
široká základna pedálu pro lepší stabilitu nohy
širší rozestup ložisek zvyšující tuhost
zapouzdřené kompaktní bezúdržbové ložisko
pevná a odolná utěsněná CrMo osa
včetně zarážek SM-SH51
hmotnost: 398 g
3 399 Kč

Art. 423996 (949/1148) ø 160 mm / 108 g
Art. 423997 (999/1209) ø 180 mm / 133 g
Art. 423998 (999/1209) ø 203 mm / 149 g
RTMT900
brzdový kotouč na CENTER LOCK
Ice Technologie Freeza - lepší chlazení
chladící žebra/lamely po obvodu kotouče pro ještě lepší
odvod tepla
vrstvený brzdný kotouč ocel/hliník/ocel
dvoudílné provedení pro vyšší tuhost a nízkou hmotnost
včetně závěrné matice
1 699 Kč ø 160 mm / 1 799 Kč ø 180, 203 mm

Art. 89334B (859/1039)
CNM9100
řetěz pro 12 kolo 116 článků, SHIMANO
směrové provedení pro lepší řazení
vhodné pro silniční i MTB sady 12 sp
povrchová úprava SIL-TEC pro lepší chod
a delší životnost
balený v krabičce se spojkou
1 499 Kč

Art. 889992 (4999/6049) 10 - 45 zubů / 375 g
Art. 889993 (4999/6049) 10 - 51 zubů / 367 g
CSM9100
kazeta 12 kolo, MTB
pastorky 10-45 zubů (10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 36 , 40, 45)
pastorky 10-51 zubů (10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 33, 39 , 45, 51)
materiál pastorků: 1-4 ocel, 5-9 Titan , 10-12 Alu
k sadě XTR
7 999 Kč

XTR - 11-ti rychlostní komponenty - MTB sada

Art. 406393 (3299/3992) přední - hadička 100 cm
Art. 406394 (3499/4234) zadní - hadička 170 cm
M9100
kompletní natlakovaná sada XTR
páka BLM9100 a třmen BRM9100
hadička SMBH90
páka I-spec EV - možnost uchycení řadící páčky
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky
4 999 Kč přední / 5 199 Kč zadní
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Art. 406395 (3599/4355) přední - hadička 100 cm
Art. 406396 (3499/4234) zadní - hadička 170 cm
M9120
kompletní natlakovaná sada XTR
páka BLM9120 a třmen BRM9120
hadička SMBH90
páka I-spec EV - možnost uchycení řadící páčky
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky s chladičem
5 399 Kč

Art. 420625 (1299/1572) levá
Art. 420626 (1299/1572) pravá
BLM9100
brzdová hydraulická páka XTR
dělená objímka, ergonomické provedení páky
I-spec EV - možnost uchycení řadící páčky
pro hadičku SMBH90SS
1 799 Kč

Art. 420627 (1349/1632) levá
Art. 420628 (1349/1632) pravá
BLM9120
brzdová hydraulická páka XTR
dělená objímka, ergonomické provedení páky
SERVO WAVE - rychlejší záběr a vyšší účinost
I-spec EV - možnost uchycení řadící páčky
pro hadičku SMBH90SBM
1 899 Kč
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VÝPRODEJ
Art. 64580 (3999/4839)
FCM9000
MTB pro 11 kolo Hollowtech II, převodníky 36/26
převodníky 36 a 26 zubů s Al slitiny
délka klik 175 mm
integrovaná osa, BEZ misek/ložisek - nejsou součástí!!
pro domeček 68/73, Q-factor 158 mm
k sadě XTR
hmotnost: 622 g
5 999 Kč

Art. 64581 (5499/6654)
FCM9000
MTB pro 11 kolo Hollowtech II, převodník 32 zubů
převodník 32 zubů hlíník/ocel
délka klik 175 mm
integrovaná osa, BEZ misek/ložisek - nejsou součástí!!
pro domeček 68/73, Q-factor 158 mm
7 999 Kč
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DALŠÍ KOMPONENTY DI2 NALEZNETE NA STRANĚ 279.

Art. 58173 (2690/3255) dlouhé vodítko SGS / 224 g
Art. 58174 (2690/3255) střední vodítko GS / 221 g
RDM9000
MTB měnič na 11 kolo
SHADOW RD+ stabilizátor bránící spadnutí řetězu
nový Shadow desing s optimalizovaným úhlem vedení
vodítko z polymeru s karbonovými vlákny (CFRP)
Art. 58173: nejvetší pastorek 40 z. ( 3x11), 42 z. (2x11), 46 z. (1x11)
Art. 58174: nejvetší pastorek 42 z. (2x11), 46 z. (1x11)
rozsah napínání řetězu 37 zubů
4 599 Kč

Art. 89333B (729/882)
CNHG901
řetěz pro 11 kolo 116 článků, SHIMANO
směrové provedení pro lepší řazení
vhodné pro silniční i MTB sady 11 sp
povrchová úprava SIL-TEC pro lepší chod a
delší životnost
balený v krabičce s čepem
1 299 Kč

Art. 56174 (1299/1572)
FDM9025D6
pro 2 převodník, horní i spodní tah, 11 kolo
DIRECT MOUNT - montáž na rám
DOWN SWING - horní vedení
pro 34-38 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 48,8 mm
k sadě XTR 11 kolo
hmotnost: 135 g
2 199 Kč

Art. 56176 (499/604)
FDM9025LX6
pro 2 převodník, horní i spodní tah, 11 kolo
průměr 34,9+redukce na 31,8
TOP SWING - spodní vedení
pro 34-38 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 48,8 mm
k sadě XTR 11 kolo
hmotnost: 133 g

Art. 56177 (1649/1995)
FDM9020D6
pro 2 převodník, přímé boční vedení
bowdenu, 11 kolo
DIRECT MOUNT - přímá montáž
pro 34-38 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 48,8 mm
k sadě XTR 11 kolo
hmotnost: 116 g

799 Kč

2 599 Kč

Art. 88999 (2999/3629)
CSM9000
kazeta 11 kolo, MTB
pastorky 11-40 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,27,31,35,40)
materiál pastorků: 1-4 ocel, 5-10 Titan , 11 Alu
k sadě XTR
hmotnost: 331 g
4 999 Kč
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Art. 56175 (1299/1572)
FDM9025HX6
pro 2 převodník, horní i spodní tah, 11 kolo
průměr 34,9+redukce na 31,8
DOWN SWING - horní vedení
pro 34-38 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 48,8 mm
k sadě XTR 11 kolo
hmotnost: 144 g
2 199 Kč

Art. 52475 (3099/3750) L+R / 204 g
Art. 52475R (1399/1693) pouze pravá
SLM9000
řadící páčky RAPID FIRE plus 11 x 2/3
provedení s objímkou
Instant Release - okamžité odřazení při prvním pohybu páčky
Multi Release - odřazení až o dvě polohy
2-way Release - možnost odřazení ukazováčkem i palcem
demontovatelný indikátor řazení
4 899 Kč L+R / 2 499 Kč pravá

Art. 52476 (2899/3508) L+R / 205 g
Art. 52476R (1399/1693) pouze pravá
SLM9000
řadící páčky RAPID FIRE plus 11 x 2/3
provedení bez objímky I-spec II
Instant Release - okamžité odřazení při prvním pohybu páčky
Multi Release - odřazení až o dvě polohy
2-way Release - možnost odřazení ukazováčkem i palcem
demontovatelný indikátor řazení
4 699 Kč L+R / 2 499 Kč pravá

Art. 889991 (3999/4839)
CSM9110
kazeta 11 kolo, MTB
pastorky 10-51 zubů (10,12,14,16,18,21,24,28,33,39,45)
materiál pastorků: 1-4 ocel, 5-10 Titan , 11 Alu
k sadě XTR
hmotnost: 310g
6 499 Kč
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Art. 58175 (7999/9679) dlouhé vodítko SGS / 295 g
Art. 58176 (2690/3255) střední vodítko GS / 290 g
RDM9050
MTB Di2 měnič na 11 kolo
SHADOW RD+ stabilizátor bránící spadnutí řetězu
nový Shadow desing s optimalizovaným úhlem vedení
přeřazení bez prodlevy, synchronizované řazení s přesmykačem
vodítko z polymeru s karbonovými vlákny (CFRP)
Art. 58175: nejvetší pastorek 40 z. ( 3x11), 42 z. (2x11), 46 z. (1x11)
rozsah napínání řetězu 41 zubů
Art. 58176: nejvetší pastorek 42 z. (2x11), 46 z. (1x11)
rozsah napínání řetězu 45 zubů
12 999 Kč

Art. 56180 (4999/6049)
FDM9070 Di2
Provedení pro 2 převodník
Pro montáž na rám je nutné dokoupit vhodný adaptér
SM-FD905
účinější řazení než u mechanického provedení o 25%
Počítačově řízené automatické odřazování
Synchronizované řazení - komunikace se zadním měničem
hmotnost: 115 g
7 999 Kč

Art. 52477L (1499/1814) levá
Art. 52477R (1499/1814) pravá
SWM9050
řadící páčka FIREBOLT XTR pro sadu Di2
nezávislé nastavení páčky
programovatelné vícestupĺové a synchronizované řazení
hmotnost: 64 g
2 199 Kč

Art. 559881 (xx/xx)
SC-M9051
Zobrazení stavu systému:
stav baterie/zařazený převod/režim řazení/
režim pružení
Spínač řežimu řazení: S1/S2/Manual
Přesné nastavení měniče
Funkce propojky A - 3 zdířky E-tube
Nabíjecí zdířka
Hmotnost: 30 g
Cena není stanovena

XTR - 10-ti rychlostní komponenty - MTB sada
Art. 56184 (349/422)
SMFD905LX
adaptér/objímka TOP SWING pro
FDM9070 Di2
649 Kč

Art. 56183 (349/422)
SMFD905HX
adaptér/objímka DOWN SWING
pro FDM9070 Di2
649 Kč

Art. 58171 (2599/3145) krátké vodítko GS / 208 g
Art. 58172 (2499/3024) dlouhé vodítko SGS / 210 g
RDM986
MTB měnič na 10 kolo
SHADOW RD+ stabilizátor bránící spadnutí řetězu
nejvetší pastorek 36 zubů
rozsah napínání řetězu GS 35/ SGS 41 zubů
nelze kombinovat s 9 rychlostním řazení - jiný chod

3 999 Kč
Art. 56181 (349/422)
SMFD905D
adaptér/objímka Direct Mount pro
FDM9070 Di2
649 Kč

Art. 56182 (349/422)
SMFD905E
adaptér/objímka E-TYPE pro
FDM9070 Di2
649 Kč
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XT - 11-ti rychlostní komponenty - MTB sada

Art. 645597 (2899/3508) jednopřevodník 34 zubů / 699 g
Art. 645598 (2899/3508) jednopřevodník 32 zubů / 694 g
FCM8000
MTB pro 11 kolo Hollowtech II
převodník Fe slitina + CFRP kompozit
délka klik 175 mm
integrovaná osa včetně ložisek a misek BSA BB-MT800
k sadě XT
4 699 Kč

DALŠÍ KOMPONENTY DI2 NALEZNETE NA STRANĚ 279.

Art. 645599 (869/1051) 30 zubů
Art. 645600 (869/1051) 32 zubů
Art. 645601 (869/1051) 34 zubů
FCM8000-1
převodník Fe slitina + CFRP kompozit
určeno pro kliky s jednopřevodníkem
FC-M8000
1 499 Kč

899 Kč

Art. 58166 (1249/1511) krátké vodítko GS / 39 zubů
Art. 58167 (1249/1511) dlouhé vodítko SGS / 42 zubů
RDM8000
MTB měnič na 11 kolo
SHADOW RD+ - nižší profil snižuje riziko poškození
nejvetší pastorek 40 (2x11) / 42 (1x11) zubů
hmotnost: 275 g
2 099 Kč

Art. 64559 (1999/2419) dvojpřevodník 34/24 zubů / 695 g
Art. 645595 (2899/3508) dvojpřevodník 36/26 zubů / 718 g
Art. 645596 (2899/3508) dvojpřevodník 38/28 zubů / 738 g
FCM8000
MTB pro 11 kolo Hollowtech II
převodník 34,36,38 zubů Al slitina + CFRP kompozit
převodník 24,26,28 zubů Al slitina
délka klik 175 mm
integrovaná osa včetně ložisek a misek BSA BB-MT800
k sadě XT
2 999 Kč 34/24 zubů / 4 699 Kč 36/26 zubů, 38/28 zubů
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Art. 561696 (499/604)
FDM8025D6
pro 2 převodník, horní i spodní tah, 11 kolo
DIRECT MOUNT - montáž na rám
DOWN SWING - horní vedení
pro 34-38 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 48,8 mm
k sadě XT 11 kolo
hmotnost: 139 g

Art. 561698 (499/604)
FDM8025LDM6
pro 2 převodník, horní i spodní tah, 11 kolo
průměr 34,9+redukce na 31,8
TOP SWING - spodní vedení
pro 34-38 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 48,8 mm
k sadě XT 11 kolo
899 Kč

Art. 561697 (499/604)
FDM8025HM6
pro 2 převodník, horní i spodní tah, 11 kolo
průměr 34,9+redukce na 31,8
DOWN SWING - horní vedení
pro 34-38 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 48,8 mm
k sadě XT 11 kolo
hmotnost: 149 g
899 Kč

Art. 561699 (499/604)
FDM8020D6
pro 2 převodník,
přímé boční vedení bowdenu, 11 kolo
DIRECT MOUNT - přímá montáž
pro 34-38 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 48,8 mm
k sadě XT 11 kolo
hmotnost: 134 g
899 Kč

Art. 42067 (639/773) levá
Art. 42068 (639/773) pravá
BLM8000
brzdová hydraulická páka XT
dělená objímka, ergonomické provedení páky
SERVO WAVE - rychlejší záběr a vyšší účinost
I-spec II - možnost uchycení řadící páčky
pro hadičku SMBH90
hmotnost: 115 g
999 Kč

Art. 406345 (689/834)
BRM8000
hydraulická kotoučová brzda / třmen XT
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
UNI přední/zadní - stačí dokoupit vhodný adaptér
polymerové destičky G02A
pro hadičku SMBH90SBM
1 099 Kč

Art. 4063771 (1799/2177) přední
Art. 4063772 (1849/2237) zadní
M8000
kompletní natlakovaná sada XT
hadička SMBH90 100cm /170 cm
brzdová páka I-spec II - možnost
uchycení řadící páčky
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky J02A s chladičem
2 999 Kč

Art. 52467L (1499/1814) levá 2/3k
Art. 52467R (1499/1814) pravá 11k
SWM8050
řadící páčka FIREBOLT XT pro sadu Di2
nezávislé nastavení páčky
programovatelné vícestupňové a
synchronizované řazení
hmotnost: 93 g
2 499 Kč

Art. 52465 (1299/1572) L+R / 244 g
Art. 52465R (649/785) pouze pravá / 127 g
SLM8000
řadící páčky RAPID FIRE plus 11 x 2/3
provedení s objímkou
demontovatelný indikátor řazení
I-spec II - možnost montáže na brzdovou páčku pomocí
dva způsoby odřazení
2 299 Kč L+R / 1 249 Kč pravá

Art. 52466 (1299/1572) L+R / 230 g
Art. 52466R (649/785) pouze pravá / 127 g
SLM8000
řadící páčky RAPID FIRE plus 11 x 2/3
provedení bez objímky
I-spec II - možnost montáže na brzdovou páčku pomocí
dva způsoby odřazení
2 299 Kč L+R / 1 249 Kč pravá
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Art. 5616991 (2499/3024)
FDM8070
provedení pro 2 převodník
pro montáž na rám je nutné dokoupit
vhodný adaptér SM-FD905
účinější řazení než u mechanického provedení o 25%
počítačově řízené automatické odřazování
synchronizované řazení - komunikace se zadním měničem
hmotnost: 134 g
3 999 Kč

Art. 4063773 (2399/2903) přední
Art. 4063774 (2449/2963) zadní
BRM8020
kompletní natlakovaná sada XT
brzdová páka BLM8000 brzdový třmen
BRM8020
hadička SMBH90
brzdová páka I-spec II - možnost
uchycení řadící páčky
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky s chladičem
3 999 Kč přední / 4 099 Kč zadní

Art. 406346 (1399/1693)
BRM8020
hydraulická kotoučová brzda / třmen XT
4 keramické písty
výsoká učinost a tepelná odolnost
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
UNI přední/zadní - stačí dokoupit adaptér
kovové destičky H01A včetně chladiče
pro hadičku SMBH90SBLS
hmotnost: 306 g
2 599 Kč

Art. 55987 (1899/2298)
SC-M8050
Zobrazení stavu systému:
stav baterie/zařazený převod/režim řazení/
režim pružení
Spínač řežimu řazení: S1/S2/Manual
Přesné nastavení měniče
Funkce propojky A - 3 zdířky E-tube
Nabíjecí zdířka
hmotnost: 30 g
2 999 Kč
Art. 58168 (4099/4960) střední vodítko GS / 35 zubů
RDM8050
MTB Di2 měnič na 11 kolo
SHADOW RD+ stabilizátor bránící spadnutí řetězu
nový Shadow desing s optimalizovaným úhlem vedení
přeřazení bez prodlevy, synchronizované řazení
vodítko z polymeru s karbonovými vlákny (CFRP) a Al slitiny
nejvetší pastorek 42 z. (2x11), 46 z. (1x11)
hmotnost: 320 g
6 399 Kč

Copyright© 2019 / Tento katalog je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. a vztahují se na něj autorská práva!

249

XT - 10-ti rychlostní komponenty - MTB sada
Art. 889930 (1199/1451) 11-40 zubů / 411 g
Art. 889932 (1199/1451) 11-42 zubů / 447 g
Art. 889934 (1399/1693) 11-46 zubů / 437 g
CSM8000
kazeta 11 kolo, MTB
pastorky 11-40 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,27,31,35,40)
pastorky 11-42 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,28,32,37,42)
pastorky 11-46 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,28,32,37,46)

Art. 80730 (529/640)
HBM8000
přední náboj 32 děr na CENTER LOCK
délka osy k maticím/celková 100/108 mm M10
hliníkový rychloupínák, délka 133 mm
k sadě XT
hmotnost: 164 g
899 Kč

2 099 Kč 11-40, 11-42 z / 2 299 Kč 11-46 z

Art. 89332 (449/543) OEM - nebaleno
Art. 89332B (489/592) balený + čep
CNHG7011
MTB měnič na 11 kolo
SHADOW RD+ - nižší profil snižuje riziko poškození
nejvetší pastorek 40 (2x11) / 42 (1x11) zubů
hmotnost: 275 g
799 Kč OEM / 849 Kč balený + čep

Art. 423965 (489/592) ø 160 mm
Art. 423966 (489/592) ø 180 mm
SMRT81
brzdový kotouč na CENTER LOCK
Ice Technologie - lepší chlazení
vrstvený brzdný kotouč ocel/hliník/ocel
dvoudílné provedení pro vyšší tuhost
a nízkou hmotnost
včetně závěrné matice
k sadě XT
849 Kč ø160 mm / 939 Kč ø180 mm

Art. 423968 (529/640) ø 160 mm
Art. 423969 (599/725) ø 180 mm
Art. 423970 (699/846) ø 203 mm
SMRT86
brzdový kotouč na 6 šroubů
Ice Technologie - lepší chlazení
vrstvený brzdný kotouč ocel/hliník/ocel
dvoudílné provedení pro vyšší tuhost
a nízkou hmotnost
včetně podložek a šroubů
k sadě XT
949 Kč ø160 mm / 999 Kč ø180 mm /
1199 Kč ø203 mm

Art. 80735 (749/906)
FHM8000
zadní náboj 36 děr na CENTER LOCK,
pro 8/9/10/11 kolo
délka osy k maticím/celková 135/146 mm M10
hliníkový rychloupínák, délka 168 mm
k sadě XT
hmotnost: 328 g
1299 Kč

Art. 645551 (2499/3024)
FCM782
MTB pro 10 kolo Hollowtech II, černé, převodníky
40/30/22
převodníky 40 a 22 zubů s Al slitiny
převodník 30 zubů vyztužený kompozitem
délka klik 175 mm
integrovaná osa
bez ložisek/misek
k sadě XT, vhodné pro 29“ kola
hmotnost: 860 g
4 299 Kč

Art. 80731 (719/870)
HBM8010
přední náboj 32 děr na CENTER LOCK
E-Thru 15 mm pevná osa
včetné záverně matice ke kotouči
délka osy k maticím 100 mm
k sadě XT
hmotnost: 170 g
1 249 Kč
Art. 67061 (1199/1451)
PDM8000
MTB SPD pedály
pevná a odolná utěsněná CrMo osa
včetně zarážek SM-SH51
hmotnost: 343 g
2 099 Kč
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Art. 670605 (1279/1548)
PDM8020
MTB SPD pedály
zvýšená stabilita šlapání díky větší styčné ploše
zapouzdřené kompaktní bezúdržbové ložisko
pevná a odolná utěsněná CrMo osa
včetně zarážek SM-SH51
hmotnost: 408 g
2 199 Kč

Art. 670615 (1249/1511)
PDT8000
trekové SPD pedály jednostrané
integrovaná odrazka
včetně zarážek SM-SH56
hmotnost: 392 g
2 199 Kč

Art. 80736 (919/1112)
FHM8010
zadní náboj 32 děr na CENTERLOCK, černý
pro 8/9/10/11 kolo
na pevnou 12 mm osu E-Thru 142x12
osa není součásti - lze dokoupit pod art. 807225
k sadě XT
hmotnost: 359 g
1 599 Kč
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Art. 64557 (2499/3024) 40/28 zubů
Art. 64558 (2499/3024) 38/26 zubů
FCM785E
MTB pro 10 kolo Hollowtech II,
převodníky s Al slitiny
délka klik 175 mm
integrovaná osa včetně misek/ložisek BSA
hmotnost: 810 g
4 299 Kč

Art. 56168 (479/579,6)
FDM785E6
pro 2 převodník
horní i spodní tah, 10 kolo,
montáž na rám - bez plechu
TOP SWING - spodní vedení
pro 40/38 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 48,8 mm
hmotnost: 131 g
849 Kč

Art. 52462 (1249/1511)
SLM780 L+R
řadící páčky „I-SPEC“ B-type
RAPID FIRE plus 10x2/3
demontovatelný indikátor řazení
přepínač režimu na 2/3 převodník
„I-spec“ B-type - přímá montáž na
brzdovou páku bez objímky
dva způsoby odřazení
2 099 Kč

Art. 56169 (479/579,6)
FDM785M6
pro 2 převodník
horní i spodní tah, 10 kolo,
průměr 34,9+redukce na 31,8
TOP SWING - spodní vedení
pro 44/38 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 48,8 mm
hmotnost: 136 g
849 Kč

Art. 524647 (439/531)
SMSL78
adaptér „I-spec“, „B“ typ
nové/jiné uchycení na páce
umožnuje montáž řadicí páky
SLM780B na brzdovou BLM785B
kompatibilní s díly, značené „B“
799 Kč

Art. 58165 (1149/1390) dlouhé vodítko SGSL
RDM786
MTB měnič na 10 kolo
SHADOW RD+ stabilizátor bránící spadnutí řetězu
nejvetší pastorek 36 zubů
rozsah napínání řetězu 43 zubů
nelze kombinovat s 9 rychlostním řazení - jiný chod
1 849 Kč

Art. 561691 (479/579,6)
FDM786M6
pro 2 převodník
horní i spodní tah, 10 kolo,
průměr 34,9+redukce na 31,8
DOWN SWING - horní vedení
pro 44/38 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 48,8 mm
hmotnost: 154 g
849 Kč

Art. 561695 (479/579,6)
FDM786D6
pro 2 převodník
horní i spodní tah, 10 kolo,
montáž na rám - navářka
DOWN SWING - horní vedení
pro 44/38 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 48,8 mm
hmotnost: 142 g
849 Kč

Art. 52463 (1249/1511)
SLM780 L+R
řadící páčky RAPID FIRE plus 10x2/3
provedení s objímkou, „I-spec“ B-type
demontovatelný indikátor řazení
přepínač režimu na 2/3 převodník
- možnost montáže na brzdovou páčku
pomocí adaptéru SMSL78 - nutno dokoupit
dva způsoby odřazení
hmotnost: 255 g
2 099 Kč

Art. 58162 (799/967) dlouhé vodítko SGSS / 43 zubů / 234 g, stříbrný
Art. 58163 (1099/1330) dlouhé vodítko SGSL / 35 zubů / 234 g, černý
RDM781
MTB měnič na 10 kolo
SHADOW TYPE - nižší profil snižuje riziko poškození
nejvetší pastorek 36 zubů
nelze kombinovat s 9 rychlostním řazení - jiný chod
1 299 Kč stříbrný / 1 849 Kč černý
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SAINT - MTB sada
Art. 58156 (1699/2056)
RDM820
MTB měnič na 10 kolo, krátké vodítko SS
SHADOW RD + stabilizátor bránící spadnutí řetězu
zesílená konstrukce, vyšší síla pružiny
největší pastorek 23/28* zubů
rozsah napínání řetězu 17/23* zubů
* přepínání mezi 2 módy DH/AM
hmotnost: 280 g
2 999 Kč

Art. 80720 (549/664)
HBM756
přední náboj 32 děr na 6 děr
délka osy k maticím/celková 100/108 mm M10
hliníkový rychloupínák, délka 133 mm
k sadě XT
hmotnost: 239 g
899 Kč

Art. 80721 (649/785)
FHM756
zadní náboj 32 děr na 6 děr, pro 8/9/10 kolo
délka osy k maticím/celková 135/146 mm M10
hliníkový rychloupínák, délka 168 mm
k sadě XT
hmotnost: 426 g
1 099 Kč

Art. 889923 (849/1027) 11-34 zubů / 323 g
Art. 889924 (849/1027) 11-36 zubů / 343 g
Art. 889925 (849/1027) 11-32 zubů / 294 g
CSM771
kazeta 10 kolo, MTB
11-32 zubů (11,12,14,16,18,20,22,25,28,32)
11-34 zubů (11,13,15,17,19,21,23,26,30,34)
11-36 zubů (11,13,15,17,19,21,24,28,32,36)
k sadě XT
1 499 Kč

Art. 406341 (949/1148)
BRT780
kompletní „V“ brzdy XT - trekking
sada přední a zadní, včetně šroubů,
bez vodítka
gumičky S70C
1499 Kč

Art. 52455 (829/1003)
SLM820
řadící páčka RAPID FIRE plus 10 kolo
okamžité odřazení, dva způsoby odřazení
krátký chod odřazovací páčky
horizontálně nastavitelná objímka
1 499 Kč

252

Art. 406348 (1499/1814)
BRM820
hydraulická kotoučová brzda / třmen SAINT
4 keramické písty
vysoká účinnost a tepelná odolnost
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
UNI přední/zadní - stačí dokoupit vhodný adaptér
kovové destičky H03C včetně chladiče
pro hadičku SMBH90SBLSL
hmotnost: 306 g
2 399 Kč

Art. 42074 (899/1088) samotná páka - levá
Art. 42075 (899/1088) samotná páka - pravá
BLM820
samostatná páka SAINT
dělená objímka, ergonomické provedení páky
SERVO WAVE - rychlejší záběr a vyšší účinost
I-spec-možnost přímé montáže řadící páčky
pomocí adaptéru
I-spec - starší typ - není kompatibilní s novým
řazení s „B“ v kodu, pro hadičku SMBH90
hmotnost: 104 g
1 599 Kč

ZEE - MTB sada
Art. 58155 (899/1088)
RDM640
MTB měnič na 10 kolo, krátké vodítko GS
SHADOW RD + stabilizátor bránící spadnutí řetězu
zesílená konstrukce, vyšší síla pružiny
největší pastorek 23/28* zubů
rozsah napínání řetězu 17/23* zubů
* přepínání mezi 2 módy DH/AM
hmotnost: 250 g
1 499 Kč

XT - 9-ti rychlostní komponenty - MTB sada

Art. 58159 (1099/1330) krátké vodítko GS / 35 zubů / 227 g
Art. 58160 (1099/1330) dlouhé vodítko SGS / 45 zubů / 232 g
RDM772
MTB měnič na 9 kolo
SHADOW TYPE
- nižší profil snižuje riziko poškození
nejvetší pastorek 36 zubů
1 899 Kč

Art. 406383 (2699/3266) přední - hadička 100 cm
Art. 406384 (2799/3387) zadní - hadička 170 cm
M820
kompletní natlakovaná sada zadní SAINT
hadička SMBH90SBSL zesílená
bez adaptéru - přímá montáž POSTMOUNT
kovové destičky H03C s chladičem
4 399 Kč přední sada
4 499 Kč zadní sada

Art. 889921 (869/1051) 11-32 zubů / 256 g
Art. 889922 (869/1051) 11-34 zubů / 267 g
CSM770
kazeta 9 kolo, MTB
pastorky 11-32 zubů (11,12,14,16,18,21,24,28,32)
pastorky 11-34 zubů (11,13,15,17,20,23,26,30,34)
k sadě XT
1 399 Kč
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Art. 64562 (1899/2298)
FCM640
kliky Allmountain pro 10 kolo,
jednopřevodník 38 zubů, bez krytu, délka klik 170 mm
integrovaná osa včetně misek/ložisek BSA,
domeček 68/73 mm
hmotnost: 906 g
2 999 Kč

Art. 52453 (329/398)
SLM640
řadící páčka RAPID FIRE plus 10 kolo
I-spec - možnost montáže na brzdovou
páčku pomocí adaptéru
dva způsoby odřazení
599 Kč

Art. 406381 (2099/2540) přední 100 cm
Art. 406382 (2199/2661) zadní 170 cm
M640 / BLM640
kompletní natlakovaná sada ZEE
bez adaptéru - přímá montáž POSTMOUNT
kovové destičky H03C s chladičem
3 299 Kč přední sada
3 399 Kč zadní sada

Art. 42070 (399/483) samotná páka - levá / 117 g
Art. 42071 (399/483) samotná páka - pravá / 117 g
samostatná páka ZEE
SERVO WAVE - rychlejší záběr a vyšší účinost
I-spec-možnost přímé montáže řadící páčky
pomocí adaptéru
I-spec - starší typ - není kompatibilní s novým
řazení s „B“ v kodu
pro hadičku SMBH90
699 Kč

Copyright© 2019 / Tento katalog je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. a vztahují se na něj autorská práva!

253

SLX - 11-ti rychlostní komponenty - MTB sada

Art. 645504 (1249/1511)
FCM7000
MTB pro 11 kolo Hollowtech II , bez převodníku
délka klik 175 mm, integrovaná osa
bez ložisek/misek
k sadě SLX
hmotnost: 721g (34T)
2 299 Kč

Art. 645505 (429/519) 30 zubů
Art. 645506 (429/519) 32 zubů
Art. 645507 (429/519) 34 zubů
SMCRM70
převodník Fe slitina + GF kompozit
určeno pro kliky s jednopřevodníkem FC-M7000
779 Kč

Art. 581527 (899/1088)
RDM700011
MTB měnič na 11 kolo, krátké vodítko GS
SHADOW RD+ - nižší profil snižuje riziko poškození
nejvetší pastorek 42 (2x11) / 46 (1x11) zubů
rozsah napínání řetězu 41 zubů
hmotnost: 323 g
1 499 Kč
Art. 645501 (1649/1995) 34/24 zubů / 739 g
Art. 645502 (1649/1995) 36/26 zubů / 761 g
Art. 645503 (1649/1995) 38/28 zubů / 788 g
FCM7000
MTB pro 11 kolo Hollowtech II
převodník 34/36/38 zubů Al slitina + GF kompozit
převodník 24/26/28 zubů Fe slitina
délka klik 175 mm
integrovaná osa
BEZ ložisek/misek
k sadě SLX
2 899 Kč
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Art. 561592 (399/483)
FDM702011D6
pro 2 převodník, přímé boční vedení
bowdenu, 11 kolo
DIRECT MOUNT - přímá montáž
pro 34-38 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 48,8 mm
k sadě SLX 11 kolo
hmotnost: 136 g
699 Kč

Art. 561593 (399/483)
FDM702011LM6
pro 2 převodník, přímé boční vedení
bowdenu, 11 kolo
průměr 34,9 + redukce na 31,8
TOP SWING - spodní vedení
pro 34-38 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 48,8 mm
k sadě SLX 11 kolo
hmotnost: 132 g
699 Kč

Art. 52451 (789/955) L+R / 265 g
Art. 52451R (399/483) pouze pravá / 180 g
SLM7000
řadící páčky RAPID FIRE plus 11 x 2/3
provedení s objímkou
demontovatelný indikátor řazení
dva způsoby odřazení
1 399 Kč L+R / 699 Kč pravá

Art. 423956 (359/434) CENTER LOCK
SMRT70
brzdový kotouč na CENTER LOCK, o 160 mm
Ice Technologie - lepší chlazení
vrstvený brzdný kotouč ocel/hliník/ocel
dvoudílné provedení
pro vyžší tuhost a nízkou hmotnost
včetně závěrné matice
649 Kč

Art. 52452 (789/955) L+R / 265 g
Art. 52452R (399/483) pouze pravá / 180 g
SLM7000
řadící páčky RAPID FIRE plus 11 x 2/3
provedení bez objímky, I-SPEC II
dva způsoby odřazení
1 399 Kč L+R / 649 Kč pravá

Art. 423957 (419/507) ø 160 mm, 142 g
Art. 423958 (479/580) ø 180 mm, 177 g
SMRT76
brzdový kotouč na 6 šroubů
včetně podložek a šroubů
dvoudílné provedení pro vyžší tuhost
a nízkou hmotnost

Art. 4063750 (1099/1330) přední - hadička 100 cm
Art. 4063751 (1199/1451) zadní - hadička 170 cm
M7000
kompletní natlakovaná sada přední
páka BLM7000 a třmen BRM7000
brzdová páka I-SPEC II
černá hadička SMBH90SBM
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky
1 999 Kč přední / 2 099 Kč zadní

Art. 406321 (419/507)
BRM7000
hydraulická kotoučová brzda / třmen SLX
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
UNI přední/zadní - stačí dokoupit vhodný adaptér
polymerové destičky G02S
pro hadičku SMBH90SBL
hmotnost: 142 g
749 Kč

Art. 8071901 (489/592)
FHM7000
zadní náboj 32 děr na CENTER LOCK
pro 8/9/10 kolo
délka osy k maticím/celková 135/146 mm M10
hliníkový rychloupínák, délka 168 mm
k sadě SLX
hmotnost: 384 g
879 Kč

Art. 8071904 (379/459)
HBM7000
přední náboj 32 děr na CENTER LOCK
délka osy k maticím/celková 100/108 mm M10
hliníkový rychloupínák, délka 133 mm
k sadě SLX
hmotnost: 189 g

Art. 8071902 (759/918)
FHM7010
zadní náboj 32 děr na CENTERLOCK,
pro 8/9/10/11 kolo
na pevnou 12 mm osu E-Thru 142x12
osa není součásti
- lze dokoupit pod kodem 807225
k sadě XT
hmotnost: 357 g
1 299 Kč

Art. 8071903 (639/773)
HBM7010
přední náboj 32 děr na CENTER LOCK
délka osy 100mm
na osu E-Thru 15 mm
k sadě SLX
hmotnost: 158 g
1 099 Kč

649 Kč

Art. 420615 (499/604) levá
Art. 420616 (499/604) pravá
BLM7000
brzdová hydraulická páka SLX
dělená objímka, ergonomické provedení páky
SERVO WAVE - rychlejší záběr a vyšší účinost
I-spec II - možnost uchycení řadící páčky
pro hadičku SMBH90SBM
hmotnost: 117 g
799 Kč

Art. 80670 (259/313)
HBT670
přední náboj 32 děr na „V“ brzdy
délka osy k maticím/celková
100/108 mm M10
hliníkový rychloupínák
délka 133 mm
449 Kč

699 Kč ø160 mm / 829 Kč ø180 mm

Art. 561595 (399/483)
FDM702511LM6
pro 2 převodník, pouze spodní tah, 11 kolo
průměr 34,9+redukce na 31,8
TOP SWING - spodní vedení
pro 34-38 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 48,8 mm
k sadě XT 11 kolo
hmotnost: 131 g
699 Kč

Art. 561594 (399/483)
FDM702511HM6
pro 2 převodník, horní i spodní tah, 11 kolo
průměr 34,9+redukce na 31,8
DOWN SWING - horní vedení
pro 34-38 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 48,8 mm
k sadě XT 11 kolo
hmotnost: 149 g
699 Kč

Art. 8899140 (899/1088) 11-40 zubů / 450 g
Art. 8899142 (949/1148) 11-42 zubů / 476 g
Art. 8899146 (899/1088) 11-46 zubů / 482 g
CSM7000
kazeta 11 kolo, MTB
11-40 zubů (11,13,15,17,19,21,24,27,31,35,40)
11-42 zubů (11,13,15,17,19,21,24,28,32,37,42)
11-46 zubů (11,13,15,17,19,21,24,28,32,37,46)
k sadě SLX
1 549 Kč 11-40z, 11-46z / 1 699 Kč 11-42z
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Art. 89331 (349/422) OEM - nebaleno
Art. 89331B (379/459) balený + čep
CNHG6011
řetěz pro 11 kolo 116 článků, SHIMANO
směrové provedení pro lepší řazení
vhodné pro silniční i MTB sady 11 sp
povrchová úprava SIL-TEC
(lepší chod a delší životnost)
629 Kč OEM / 689 Kč balený + čep

Art. 80671 (479/580)
FHT670
zadní náboj 32 děr na „V“ brzdy
stříbrný, pro 8/9 kolo
délka osy k maticím/celková
135/146 mm M10
hliníkový rychloupínák
délka 168 mm
849 Kč
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SLX - 10-ti a 9-ti rychlostní komponenty - MTB sada

DEORE - 10-ti rychlostní komponenty - MTB sada

Art. 561584 (389/471)
FDM700510LM6
pro 3 převodník, horní i spodní tah, 10 kolo
průměr 34,9+redukce na 31,8
TOP SWING - spodní vedení
pro 42 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 50 mm
hmotnost: 155 g
699 Kč

Art. 645492 (1699/2056)
FCM7000
MTB pro 10 kolo Hollowtech II, převodníky 40/30/22
převodník 40 zubů z Al slitiny
převodník 30 zubů ocelový vyztužený kompozitem
převodník 22 zubů ocelový
délka klik 175 mm
integrovaná osa
bez ložisek/misek
k sadě SLX
hmotnost: 801 g
2 899 Kč

Art. 524535 (749/906) L+R
Art. 524535R (379/459) pouze pravá / 135 g
SLM7000
řadící páčky pár RAPID FIRE plus 10x3/2
provedení s objímkou
demontovatelný indikátor řazení
dva způsoby odřazení
1 299 Kč L+R / 649 Kč pravá
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Art. 56160 (379/459)
FDM660E6
náhrada za model FDM770E6
horní i spodní tah, 9 kolo, montáž na osu/
rám včetně plechu
TOP SWING - spodní vedení
pro 44 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 50 mm
k sadě SLX 9 kolo
hmotnost: 166 g
699 Kč

Art. 581525 (829/1003) dlouhé vodítko SGS
RDM7000
MTB měnič na 10 kolo
SHADOW RD+ stabilizátor bránící spadnutí řetězu
nový SHADOW desing
s optimalizovaným úhlem vedení
nejvetší pastorek 36 zubů
rozsah napínání řetězu 43 zubů
hmotnost: 313 g
1 369 Kč

Art. 58151 (649/785) dlouhé vodítko SGS
RDM670
MTB měnič na 10 kolo
SHADOW TYPE - nižší profil snižuje riziko poškození
nejvetší pastorek 36 zubů
rozsah napínání řetězu 43 zubů
nelze kombinovat s 9 rychlostním řazení - jiný chod
hmotnost: 281 g
1 199 Kč

Art. 8898134 (629/761) 11-34 zubů / 351 g
Art. 8898136 (629/761) 11-36 zubů / 369 g
CSHG81
kazeta 10 kolo, MTB
pastorky 11-32 zubů
(11,12,14,16,18,20,22,25,28,32)
pastorky 11-34 zubů
(11,13,15,17,19,21,23,26,30,34)
pastorky 11-36 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,28,32,36)
k sadě SLX
1 199 Kč
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Art. 645471 (1269/1535)
FCM6000
MTB pro 10 kolo Hollowtech II, převodníky 40/30/22
převodník 40 zubů z Al slitiny
převodník 30 zubů ocelový vyztužený kompozitem
převodník 22 zubů ocelový
délka klik 175 mm
integrovaná osa
včetně ložisek/misek
k sadě SLX
2 199 Kč

Art. 56146 (319/386)
FDM610
přesmyk pro 3 převodník
horní i spodní tah, 10 kolo
ø 34,9 mm + redukce na 31,8 mm
TOP SWING - spodní vedení
pro 42/40 zubů, úhel 66-69°
řetězová linka 50 mm

Art. 56148 (349/422)
FDM618LM6
přesmyk pro 2 převodník
horní i spodní tah, 10 kolo
ø 34,9 mm + redukce na 31,8 mm
TOP SWING - spodní vedení
pro 44/38 zubů, úhel 66-69°
řetězová linka 48,8 mm

579 Kč

629 Kč

Art. 561491 (299/362)
FDM6000HM6
pro převody 3x10
ø 34,9+redukce na 31,8
Down Swing-Side Swing
pro 42 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 50 mm
k sadě DEORE
499 Kč

Art. 645472 (1149/1390) 34/24 zubů
Art. 645473 (1379/1669) 36/28 zubů
Art. 645474 (1379/1669) 38/28 zubů
FCM6000
MTB pro 10 kolo Hollowtech II,
převodníky 34/24 zubů Al slitina + GF kompozit
převodníky 36/26 zubů Al slitina + GF kompozit
převodníky 38/28 zubů Al slitina + GF kompozit
délka klik 175 mm
integrovaná osa
včetně ložisek/misek
k sadě SLX
1 899 Kč 34/24z / 2 299 Kč 36/28, 38/28z

Art. 52437 (619/749)
SLM6000
řadící páčky pár RAPID FIRE plus 10x3/2
provedení s objímkou
k sadě DEORE
dva způsoby odřazení
1 099 Kč

Art. 561492 (299/362)
FDM6000LM6
pro převody 3x10
ø 34,9+redukce na 31,8
Down Swing-Side Swing
pro 42 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 50 mm
k sadě DEORE
499 Kč

Art. 56147 (319/386)
FDM611
přesmyk pro 3 převodník
horní i spodní tah, 10 kolo
ø 34,9 mm + redukce na 31,8 mm
DOWN SWING - horní vedení
pro 42/40 zubů, úhel 66-69°
řetězová linka 50 mm
579 Kč

Art. 56149 (349/422)
FDM618HM6
přesmyk pro 2 převodník
horní i spodní tah, 10 kolo
ø 34,9 mm + redukce na 31,8 mm
DOWN SWING - horní vedení
pro 44/38 zubů, úhel 66-69°
řetězová linka 48,8 mm
629 Kč

Art. 52438 (619/749)
SLM6000
řadící páčky pár RAPID FIRE plus 10x3/2
provedení bez objímky
demontovatelný indikátor řazení
k sadě DEORE
dva způsoby odřazení
1 099 Kč

Art. 58148 (589/713)
RDM610
MTB měnič na 10 kolo, dlouhé vodítko SGS
SHADOW TYPE - nižší profil snižuje riziko poškození
největší pastorek 36 zubů
rozsah napínání řetězu 43 zubů
NELZE kombinovat s 9 rychlostním řazení - jiný chod
999 Kč

Art. 58153 (749/906) krátké vodítko GS / 36 zubů
Art. 58154 (749/906) dlouhé vodítko SGS / 42 zubů
RDM6000
MTB měnič na 10 kolo
SHADOW RD+ stabilizátor bránící spadnutí řetězu
nový SHADOW desing s optimalizovaným úhlem vedení
hmotnost: 313 g
1 299 Kč
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DEORE - 9-ti rychlostní komponenty - MTB sada

Art. 406318 (379/459)
BRM6000
hydraulická kotoučová brzda / třmen DEORE
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
UNI přední/zadní - stačí dokoupit vhodný
adaptér
polymerové destičky G02S Resin
pro hadičku SMBH90SS
629 Kč

Art. 406367 (899/1088) přední - hadička100 mm
Art. 406368 (979/1185) zadní - hadička170 mm
M6000
kompletní natlakovaná sada
páka BLM6000 a třmen BRM6000
černá hadička SMBH90
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky G02S
1 499 Kč přední / 1 599 Kč zadní

Art. 4206127 (399/483) levá
Art. 4206128 (399/483) pravá
BLM6000
brzdová hydraulická páka DEORE
dělená objímka, ergonomické provedení páky
SERVO WAVE - rychlejší záběr a vyšší účinost
I-spec II - možnost uchycení řadící páčky
pro hadičku SMBH90SS
699 Kč

Art. 8896134 (429/519) 11-34 zubů / 445 g
Art. 8896142 (529/640) 11-42 zubů
CSHG500
kazeta 10 kolo, MTB
pastorky 11-34 zubů
(11,13,15,17,19,21,23,26,30,34)
pastorky 11-42 zubů
(11,13,15,18,21,24,28,32,37,42)
k sadě DEORE
759 Kč 11-34z / 999 Kč 11-42z

Art. 8895136 (439/531)
CSHG50
kazeta 10 kolo, MTB
pastorky 11-36 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,28,32,36)
k sadě DEORE
hmotnost: 451 g
819 Kč

Art. 56144 (369/446,5)
FDM591
přesmyk horní i spodní tah, 9 kolo
ø 34,9 mm + redukce na 31,8 mm
DOWN SWING - horní vedení
pro 44/48 zubů, úhel 66-69°
řetězová linka 50 mm
649 Kč
Art. 645462 (1099/1330)
FCM591
MTB pro 9 kolo, převodníky 44/32/22
převodník 44 zubů s Al slitiny
převodník 32/24 zubů ocelový
délka klik 175 mm
integrovaná osa včetně misek/ložisek BSA
k sadě DEORE
2 199 Kč

Art. 420595 (329/398)
BLM610
brzdové páky pro V-brzdy DEORE
dvouprsté provedení páky
599 Kč

Art. 406314 (569/688)
BRT610
kompletní V-brzdy DEORE - trekking
sada přední a zadní, včetně šroubů
bez vodítka
gumičky S70C
999 Kč

Art. 423951 (209/253)
SMRT64
brzdový kotouč na CENTER LOCK
ø 160 mm
včetně závěrné matice
k sadě DEORE
hmotnost 153 g
379 Kč
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Art. 807096 (229/277)
HBM6000
přední náboj 32 děr na CENTER LOCK
délka osy k maticím/celková 100/108 mm M10
hliníkový rychloupínák, délka 133 mm
k sadě DEORE
399 Kč
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Art. 58146 (589/713)
RDM592
MTB měnič na 9 kolo
dlouhé vodítko SGS
SHADOW TYPE
- nižší profil snižuje riziko poškození
největší pastorek 36 zubů
rozsah napínání řetězu 45 zubů
999 Kč

Art. 52433 (699/846)
SLM590
řadící páčky RAPIDFIRE plus 9 x 3
dva způsoby odřazení
přehledný ukazatel zařazených převodů
1 199 Kč

Art. 807095 (429/519)
FHM6000
zadní náboj 32 děr na CENTER LOCK
pro 8/9/10/11 kolo
délka osy k maticím/celková 135/146 mm M10
hliníkový rychloupínák, délka 168 mm
k sadě DEORE
hmotnost: 372g
749 Kč

Art. 423963 (229/277) ø 160 mm
Art. 423964 (269/325) ø 180 mm
SMRT66
brzdový kotouč na 6 šroubů
včetně podložek a šroubů
k sadě DEORE
419 Kč ø 160 mm / 529 Kč ø 180 mm

Art. 56143 (349/422,3)
FDM590
přesmyk horní i spodní tah, 9 kolo
ø 34,9 mm + redukce na 31,8 mm
TOP SWING - spodní vedení
pro 44/48 zubů, úhel 66-69°
řetězová linka 50 mm
599 Kč

Art. 58144 (529/640)
RDM591
MTB měnič na 9 kolo
dlouhé vodítko SGS
největší pastorek 34 zubů
rozsah napínání řetězu 45 zubů
949 Kč

Art. 80667 (209/253)
FHT610
zadní náboj 32 děr na „V“ brzdy
pro 8/9/10 kolo
délka osy k maticím/celková 135/146 mm M10
hliníkový rychloupínák, délka 173 mm
369 Kč

Art. 80665 (349/422)
HBT610
přední náboj 32 děr na „V“ brzdy
délka osy k maticím/celková 100/108 mm M10
hliníkový rychloupínák, délka 133 mm
629 Kč

Art. 80696 (429/519) 36 děr - černý
Art. 80697 (429/519) 32 děr - černý
FHM525
zadní náboj 36/32 děr na 6 děr, pro 8/9 kolo
délka osy k maticím/celková 135/146 mm M10
hliníkový rychloupínák, délka 173 mm
k sadě DEORE
699 Kč

Art. 80692 (299/362) 36 děr - černý
Art. 80691 (299/362) 32 děr - černý
HBM525
přední náboj
délka osy k maticím/celková 100/108 mm M10
hliníkový rychloupínák, délka 133 mm
k sadě DEORE
499 Kč
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ALIVIO - MTB sada

Art. 58134 (439/531)
RDM4000SGS
MTB měnič na 9 kolo černý
dlouhé vodítko SGS
SHADOW TYPE
nižší profil snižuje riziko poškození
nejvetší pastorek 36 zubů
rozsah napínání řetězu 45 zubů
789 Kč

Art. 64541 (649/785)
FCT4010
trekking pro 9 kolo, převodníky 48/36/26,
bez krytu, délka klik 175 mm
osa OCTALINK, doporučená délka 126 mm
k sadě ALIVIO
1 249 Kč

Art. 56122 (269/325)
FDM4000
horní i spodní tah, 9 kolo
průměr 34,9+redukce na 31,8
DOWN SWING - horní vedení
pro 40 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 50 mm
469 Kč

1 399 Kč přední / 1 599 Kč zadní
Art. 5241322 (479/580)
SLM4010
řadicí páčky RAPIDFIRE plus 9x2
provedení s objímkou
optický ukazatel převodů
montážní balení
899 Kč

Art. 56124 (269/325)
FDM4020
pro převody 2x9
průměr 34,9+redukce na 31,8
Top Swing-Side Swing
pro 36 zubů, úhel 64-69st
řetězová linka 48,8 mm
469 Kč
Art. 64540 (529/640)
FCM4000
MTB pro 9 kolo, převodníky
40/30/20, bez krytu
délka klik 175 mm
osa OCTALINK, doporučená délka
118 mm
949 Kč
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Art. 4063529 (789/955) přední - hadička100 mm
Art. 4063530 (849/1027) zadní - hadička170 mm
MT501
kompletní natlakovaná sada
páka BLMT501 a třmen BRMT500
černá hadička SMBH59
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky B01S
Art. 524132 (479/580)
SLM4000
řadící páčky RAPIDFIRE plus 9x3
provedení s objímkou
dva způsoby odřazení
přehledný ukazatel zařazených převodů
montážní balení
899 Kč

Art. 42390 (135/163) ø 160 mm
SMRT54
brzdový kotouč na CENTER LOCK
včetně závěrné matice
hmotnost: 179 g
239 Kč

Art. 42389 (129/156) ø 160 mm
SMRT56
brzdový kotouč na 6 šroubů
včetně podložek a šroubů
hmotnost: 160 g
229 Kč

Art. 8894132 (259/313) 11-32 zubů
Art. 8894134 (259/313) 11-34 zubů
Art. 8894136 (259/313) 12-36 zubů
Art. 8894137 (259/313) 11-36 zubů
HG400
kazeta 9 kolo, MTB
pastorky 11-32 zubů
(11,12,14,16,18,21,24,28,32)
pastorky 11-34 zubů
(11,13,15,17,19,21,23,26,30,34)
pastorky 12-36 zubů
(12,14,16,18,21,24,28,32,36)
pastorky 11-36 zubů
(11,13,15,17,20,23,26,30,36)
k sadě ALIVIO/DEORE
529 Kč

Art. 4063531 (1199/1451) přední - hadička100 mm
Art. 4063532 (1299/1572) zadní - hadička170 mm
MT520
kompletní natlakovaná sada
páka BLMT501 a třmen BRMT520
černá hadička SMBH90
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky D01S
2 099 Kč přední / 2 299 Kč zadní

Art. 406316 (699/846)
BRMT520
hydraulická kotoučová brzda / třmen BR-MT520
4 keramické písty - výsoká učinost, tepelná vodivost
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
UNI přední/zadní - stačí dokoupit vhodný adaptér
polymerové destičky D01S resin
pro hadičku SMBH90SS
hmotnost: 306 g
1199 Kč
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Art. 4063514 (499/604) přední - hadička100 mm
Art. 4063515 (539/652) zadní - hadička170 mm
MT400
kompletní natlakovaná sada
páka BLMT400 a třmen BRMT400
černá hadička SMBH59
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky B01S
899 Kč přední / 959 Kč zadní

Art. 80680 (249/301) 36 děr
Art. 80681 (249/301) 32 děr
HBM475
přední náboj na 6 děr
délka osy k maticím/celková 100/108 mm M10
ocelový rychloupínák, délka 133 mm
399 Kč

Art. 80682 (349/422) 36 děr
Art. 80683 (329/398) 32 děr
FHM475
zadní náboj na 6 děr, pro 8/9/10 kolo
délka osy k maticím/celková 135/146 mm M10
ocelový rychloupínák, délka 173 mm
669 Kč 36 děr
629 Kč 32 děr
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ALTUS / ACERA - MTB sada

Art. 64525 (529/640)
FCM3000
MTB pro 9 kolo
převodníky 40/30/22, s krytem
délka klik 175 mm
osa 4 hran, doporučená délka 113mm
k sadě ACERA
1 049 Kč

Art. 64517 (429/519)
FCM371
MTB pro 9 kolo
převodníky 44/32/22, s krytem
délka klik 175 mm
osa 4 hran, doporučená délka 123mm
k sadě ACERA
799 Kč

Art. 64527 (329/398)
FCM2000
MTB pro 9 kolo
převodníky 40/30/22, s krytem
délka klik 175 mm
doporučená osa BBUN100
4 hran délka 123 mm
pro typ řetězu HG
řetězová linka 50 mm
599 Kč

Art. 645050 délka klik170 mm
Art. 645051 délka klik175 mm
FCMT210
kliky MTB pro 9 kolo
převodníky 36/22 s krytem
ocelové převodníky
integrovaná osa včetně misek/ložisek BSA
Cena není stanovena

Art. 561155 (169/204)
FDM370M6 ALTUS
přesmyk horní i spodní tah, 9 kolo
ø 34,9 mm + redukce na 31,8 mm
TOP SWING - spodní vedení
pro 44/48 zubů, úhel 66-69°
řetězová linka 50 mm
329 Kč

Art. 64526 (559/676)
FCT3010
TREK pro 9 kolo
převodníky 48/38/26, s krytem
délka klik 175 mm
osa 4 hran, doporučená délka 126 mm
k sadě ACERA
1 099 Kč
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Art. 645052 (649/785) 40/30/22 zubů
Art. 645053 (649/785) 44/32/22 zubů
FCMT300
kliky MTB pro 9 kolo
ocelové převodníky s krytem
délka klik 170 mm
integrovaná osa včetně misek/ložisek BSA
1 199 Kč

Art. 64518 (459/555) 42/32/22 zubů
Art. 64524 (509/616) 48/38/28 zubů
FCM361
kliky MTB pro 8/7 kolo
délka klik 175 mm
osa 4 hran, doporučená délka 123 mm
799 Kč 42/32/22 z / 999 Kč 48/38/28 z

Art. 56117 (215/260)
FDM3000 ACERA
horní i spodní tah, 9 kolo, průměr
ø 34,9+redukce na 31,8
TOP SWING - spodní vedení
pro 44/48 zubů, úhel 63-66°
řetězová linka 50 mm
399 Kč

Art. 561156 (169/204)
FDM371M6 ALTUS
horní i spodní tah, 9 kolo, průměr
ø 34,9+redukce na 31,8
DOWN SWING - horní vedení
pro 44/48 zubů, úhel 66-69°
řetězová linka 50 mm
329 Kč

Art. 56116 (215/260)
FDM3000 ACERA
přesmyk horní i spodní tah, 9 kolo
ø 34,9 mm + redukce na 31,8 mm
TOP SWING - spodní vedení
pro 44/48 zubů, úhel 66-69°
řetězová linka 50 mm
399 Kč
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Art. 561145 (129/156)
FDM313 ALTUS
horní i spodní tah, 8/7 kolo, průměr
ø 34,9+redukce na 31,8
DOWN SWING - horní vedení
pro 42/48 zubů, úhel 66-69°
řetězová linka 47,5/50 mm
249 Kč

Art. 524121 (469/567)
SLM3000 ACERA
řadicí páčky RAPIDFIRE plus 9x3
provedení s objímkou
optický ukazatel převodů
montážní balení
829 Kč

Art. 524122 (279/338)
SLM310 ACERA
řadicí páčky RAPIDFIRE plus 7x3
provedení s objímkou
optický ukazatel převodů
montážní balení
529 Kč

Art. 561151 (129/156)
FDM310M6
horní i spodní tah, 8/7 kolo, průměr
34,9+redukce na 31,8
TOP SWING - spodní vedení
pro 42/48 zubů, úhel 66-69st
řetězová linka 47,5/50 mm
k sadě ALTUS/ACERA
249 Kč

Art. 58121 (369/446)
RDM3000 ACERA
MTB měnič na 9 kolo
dlouhé vodítko SGS
SHADOW TYPE - nižší profil snižuje riziko poškození
nejvetší pastorek 36 zubů
rozsah napínání řetězu 45 zubů
679 Kč

Art. 58117 (239/289)
RDM370 ALTUS
MTB měnič na 9 kolo
dlouhé vodítko SGS
největší pastorek 34 zubů
rozsah napínání řetězu 45 zubů
429 Kč

Art. 524124 (329/398)
SLM2000 ALTUS
řadicí páčky RAPIDFIRE plus 9x3
provedení s objímkou
optický ukazatel převodů
montážní balení
599 Kč

Art. 524123 (359/434)
SLM360 ACERA
řadicí páčky RAPIDFIRE plus 8x3
provedení s objímkou
optický ukazatel převodů
montážní balení
699 Kč

Art. 58111 (219/265) stříbrný
Art. 58112 (219/265) černý
RDM310 ALTUS
MTB měnič na 8/7 kolo
dlouhé vodítko SGS
nejvštší pastorek 34 zubů
rozsah napínání řetězu 43 zubů
369 Kč

Art. 58115 (249/301) černý (vlevo)
Art. 58116 (249/301) stříbrný (vpravo)
RDM360 ACERA
MTB měnič na 8/7 kolo
dlouhé vodítko SGS
největší pastorek 34 zubů
rozsah napínání řetězu 43 zubů
439 Kč
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Art. 80676 (299/362) 36 děr
Art. 80677 (299/362) 32 děr
HBM3050
zadní náboj na CENTER LOCK, pro 8/9 kolo
délka osy k maticím 135/146 mm M10
ocelový rychloupínák, délka 166 mm
549 Kč

Art. 4063504 (389/471) přední - hadička100 mm
Art. 4063505 (419/507) zadní - hadička170 mm
MT201
kompletní natlakovaná sada
páka BLMT201 a třmen BRMT200
černá hadička SMBH59
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky B01S
699 Kč přední / 729 Kč zadní

Art. 52350 (369/446) 7x3 kolo
Art. 52351 (389/471) 8x3 kolo
STEF5002
řadící/brzdové páky EZ-Fire plus
páky jsou 2 prsté, pro „V“ brzdy
montážní balení
719 Kč 7x3
749 Kč 8x3
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Art. 42392 (99/120) ø 160 mm
SMRT30
brzdový kotouč na CENTER LOCK
pouze pro polymerové destičky
včetně závěrné matice
189 Kč

Art. 52342 (389/471) 7x3 kolo
Art. 52344 (429/519) 8x3 kolo
STEF65
řadící/brzdové páky EZ-Fire plus
páky jsou 2 prsté, pro V-brzdy
749 Kč 7x3
799 Kč 8x3

Art. 423916 (85/103) ø 160 mm
SMRT26
brzdový kotouč na 6 šroubů
pouze pro polymerové destičky
včetně podložek a šroubů
169 Kč

Art. 420585 (189/229)
BLT400 ACERA
brzdové páky pro „V“ brzdy ACERA
dvouprsté provedení páky
přímá náhrada za BLM421
339 Kč

Art. 80652 (239/289) 36 děr - stříbrný
Art. 80653 (239/289) 32 děr - černý
Art. 80654 (269/325) 36 děr - černý
FHT3000
zadní náboj na „V“ brzdy
pro 8/9 kolo
gumové prachovky
délka osy k maticím 135/146 mm M10
ocelový rychloupínák, délka 168 mm
439 Kč

Art. 423915 (85/103) ø 160 mm
SMRT10
brzdový kotouč na CENTER LOCK
včetně závěrné matice
169 Kč
Art. 806741 (189/229) 32 děr
Art. 80675 (189/229) 36 děr
HBM3050B
přední náboj na CENTER LOCK
délka osy k maticím 100/108 mm M10
ocelový rychloupínák, délka 133 mm
náhrada za HBRM66
349 Kč

Art. 40614 (309/374) černé
Art. 40615 (309/374) stříbrné
BRT4000 ACERA
kompletní „V“ brzdy ACERA
sada přední a zadní, včetně šroubů, bez vodítka
gumičky S65T, přímá náhrada za BRM422
599 Kč
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Art. 88922132 (219/265) 11-32 zubů
Art. 88922134 (219/265) 11-34 zubů
Art. 88922136 (229/277) 11-36 zubů
HG201
kazeta 9 kolo, MTB
pastorky 11-32 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,28,32)
pastorky 11-34 zubů
(11,13,15,17,20,23,26,30,34)
pastorky 11-36 zubů
(11,13,15,17,20,23,26,30,36)
k sadě ACERA
409 Kč 11-32z, 11-34z / 439 Kč 11-36z

Art. 8851128 (199/241)
HG50
kazeta 8 kolo, trekking
pastorky 11-28 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,28)
k sadě ALIVIO
379 Kč

Art. 806496 (179/217) černý
Art. 806506 (179/217) stříbrný
FHTX5008
zadní náboj 36 děr na „V“ brzdy
pro 8/9 kolo, hliníkové prachovky
délka osy k maticím/celková 135/146 mm M10
ocelový rychloupínák, délka 166 mm
369 Kč

Art. 806471 (149/180) 36 děr - černý
Art. 806472 (149/180) 36 děr - stříbrný
Art. 806473 (149/180) 32 děr - černý
HBT3000
na „V“ brzdy
gumové prachovky
délka osy k maticím 100/108 mm M9
ocelový rychloupínák, délka 133 mm
279 Kč

Art. 88311 (129/156)
HG31
minimální odběr po 5ks
kazeta 8 kolo, MTB
pastorky 11-32 zubů
(11,13,15,18,21,24,28,32)
k sadě ALTUS
239 Kč

Art. 806485 (159/192)
FHTY5007
zadní náboj 36 děr na „V“ brzdy
pro 7 kolo, hliníkové prachovky
délka osy k maticím/celková 135/146 mm M10
ocelový rychloupínák, délka 166 mm
299 Kč

Art. 80644 (109/132)
HBTX500
přední náboj 36 děr na „V“ brzdy
hliníkové prachovky
délka osy k maticím/celková 100/108 mm M9
ocelový rychloupínák, délka 133 mm
209 Kč

Art. 8841130 (149/180) 11-30 zubů
Art. 8841132 (149/180) 11-32 zubů
Art. 8841134 (179/217) 11-34 zubů
HG41
kazeta 8 kolo, MTB
pastorky 11-30 zubů
(11,13,15,17,20,23,26,30)
pastorky 11-32 zubů
(11,13,15,18,21,24,28,32)
pastorky 11-34 zubů
(11,13,15,17,20,23,26,34)
229 Kč 11-30z, 11-32z / 339 Kč 11-34z
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TOURNEY - MTB sada

Art. 645024 (299/362) 42/32/22 zubů - stříbrné
Art. 645025 (299/362) 42/32/22 zubů - černé
Art. 645026 (299/362) 48/38/28 zubů - stříbrné
Art. 645027 (299/362) 48/38/28 zubů - černé
FCTX801
pro 8/7 kolo, s krytem
délka klik 170 mm
doporučená osa BBUN100 4 hran délka 123 mm
pro typ řetězu HG
řetězová linka 50 mm

Art. 58102 (109/132) s hákem
Art. 58103 (109/132) bez háku
RDTY300
MTB měnič na 7/6 kolo
dlouhé vodítko SGS
nejvetší pastorek 34 zubů
rozsah napínání řetězu 43 zubů
209 Kč

Art. 56094 (89/108)
FDTY500
přesmyk FDTY500TS6 34,9-31,8
horní+spodní
169 Kč

Art. 56095 (89/108)
FDTY510
přesmyk FDTY510TS6 34,9-31,8
horní+spodní
169 Kč

Art. 52026 (209/253)
SLTX50
řadící páčky SIS
pravá 7 kolo indexová/levá 3 kolo indexová
s ukazatelem zařazení

Art. 52025 (134/162)
SLTX30
řadící páčky SIS
pravá 6 kolo indexová/levá neindexová
s ukazatelem zařazení

389 Kč

259 Kč

Art. 87418 (149/180)
HG41
kazeta 7 kolo, trekking
pastorky 11-28 zubů (11,13,15,18,21,24,28)
269 Kč

Art. 86281 (159/192)
SH6
závitové vícekolečko, 6 kolo
pastorky 14-28 zubů (14,16,18,21,24,28)
299 Kč

Art. 86282 (179/217)
SH7
závitové vícekolečko, 7 kolo
pastorky 14-28 zubů (14,16,18,21,24,28)
329 Kč

Art. 86283 (179/217)
SH7
závitové vícekolečko, 7 kolo
pastorky 14-34 zubů (14,16,18,20,22,24,34)
329 Kč

549 Kč

Art. 645010 (199/241)
FCTY301
MTB pro 6/7/8 kolo, převodníky
42/34/24, s krytem
délka klik 150 mm
doporučená osa BBUN100
4 hran délka 123 mm
pro typ řetězu HG
řetězová linka 50 mm
399 Kč
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Art. 58104 (129/156) s hákem
Art. 58105 (129/156) bez háku
RDTY500
MTB měnič na 7/6 kolo
dlouhé vodítko SGS
nejvetší pastorek 34 zubů
rozsah napínání řetězu 43 zubů
239 Kč

Art. 52041 (65/79) levé
Art. 52042 (69/83) 6kolo-pravé
Art. 52043 (70/85) 7kolo-pravé
SLRS35
RevoShift - otočné
levá - 3 kolo neindexovaná
pravá strana indexová
129 Kč levé / 139 Kč pravé

Art. 520551 (82/99) 3 kolo-levé
Art. 520552 (82/99) 7 kolo-pravé
Art. 520553 (82/99) 8 kolo-pravé
SLRS45
RevoShift - otočné
montážní balení
165 Kč
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Art. 52027 (39/47) 6 kolo pouze pravá strana
Art. 52028 (42/51) 7 kolo pouze pravá strana
Art. 52029 (85/103) 6x3 kolo - pár
Art. 52030 (89/108) 7x3 kolo - pár
SLTZ500
řadící páčky SIS
pravá kolo indexová/levá neindexová
s ukazatelem zařazení
89 Kč 6k pravá / 95 Kč 7k pravá / 179 Kč 6x3k /
189 Kč 7x3k

Art. 52335 (259/313)
STEF41
řadící/brzdové páky EZ-Fire plus 6 x 3
páky jsou 2 prsté, pro V-brzdy
469 Kč
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Brzdové komplety - MTB

Art. 406393 (3299/3992) přední - hadička 100 cm
Art. 406394 (3499/4234) zadní - hadička 170 cm
M9100
kompletní natlakovaná sada XTR
páka BLM9100 a třmen BRM9100
hadička SMBH90
páka I-spec EV - možnost uchycení řadící páčky
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky
4 999 Kč přední / 5 199 Kč zadní

NÁHRADNÍ DESTIČKY NALEZNETE NA STRANĚ 298-299.

Art. 406395 (3599/4355) přední - hadička 100 cm
Art. 406396 (3699/4476) zadní - hadička 170 cm
M9120
kompletní natlakovaná sada XTR
páka BLM9120 a třmen BRM9120
hadička SMBH90
páka I-spec EV - možnost uchycení řadící páčky
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky s chladičem
5 399 Kč přední / 5 599 Kč zadní

Art. 4063771 (1659/2007) přední
Art. 4063772 (1659/2007) zadní
M8000
kompletní natlakovaná sada XT
hadička SMBH90 100cm /170 cm
brzdová páka I-spec II - možnost
uchycení řadící páčky
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky J02A s chladičem
2 749 Kč

Art. 4063529 (709/955) přední - hadička100 mm
Art. 4063530 (849/1027) zadní - hadička170 mm
MT501
kompletní natlakovaná sada
páka BLMT501 a třmen BRMT500
černá hadička SMBH59
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky B01S
1 399 Kč přední / 1 599 Kč zadní

Art. 4063514 (499/604) přední - hadička100 mm
Art. 4063515 (529/640) zadní - hadička170 mm
MT400
kompletní natlakovaná sada
páka BLMT400 a třmen BRMT400
černá hadička SMBH59
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky B01S
899 Kč přední / 949 Kč zadní

Art. 4063504 (359/434) přední - hadička100 mm
Art. 4063505 (399/483) zadní - hadička170 mm
MT201
kompletní natlakovaná sada
páka BLMT201 a třmen BRMT200
černá hadička SMBH59
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky B01S
669 Kč přední / 729 Kč zadní

Brzdové kotouče
Art. 4063773 (2399/2903) přední
Art. 4063774 (2449/2963) zadní
BRM8020
kompletní natlakovaná sada XT
brzdová páka BLM8000 brzdový třmen
BRM8020, hadička SMBH90
brzdová páka I-spec II - možnost
uchycení řadící páčky
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky s chladičem
3 999 Kč přední / 4 099 Kč zadní

Art. 4063531 (1199/1451) přední - hadička100 mm
Art. 4063532 (1299/1572) zadní - hadička170 mm
MT520
kompletní natlakovaná sada
páka BLMT501 a třmen BRMT520
černá hadička SMBH90
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky D01S
2 099 Kč přední / 2 299 Kč zadní
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Art. 406383 (2599/3145) přední - hadička 100 cm
Art. 406384 (2699/3266) zadní - hadička 170 cm
M820
kompletní natlakovaná sada zadní SAINT
hadička SMBH90SBSL zesílená
bez adaptéru - přímá montáž POSTMOUNT
kovové destičky H03C s chladičem
4 299 Kč přední sada
4 399 Kč zadní sada

Art. 4063750 (1099/1330) přední - hadička 100 cm
Art. 4063751 (1199/1451) zadní - hadička 170 cm
M7000
kompletní natlakovaná sada přední
páka BLM7000 a třmen BRM7000
brzdová páka I-SPEC II
černá hadička SMBH90SBM
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky
1 999 Kč přední / 2 099 Kč zadní

Art. 406381 (2099/2540) přední 100 cm
Art. 406382 (2199/2661) zadní 170 cm
M640 / BLM640
kompletní natlakovaná sada ZEE
bez adaptéru - přímá montáž POSTMOUNT
kovové destičky H03C s chladičem
3 299 Kč přední sada
3 399 Kč zadní sada

Art. 406367 (899/1088) přední - hadička100 mm
Art. 406368 (979/1185) zadní - hadička170 mm
M6000
kompletní natlakovaná sada
páka BLM6000 a třmen BRM6000
černá hadička SMBH90
uchycení POSTMOUNT - bez adaptéru
polymerové destičky G02S
1 499 Kč přední / 1 599 Kč zadní
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Art. 423996 (949/1148) ø 160 mm / 108 g
Art. 423997 (999/1209) ø 180 mm / 133 g
Art. 423998 (999/1209) ø 203 mm / 149 g
RTMT900
brzdový kotouč na CENTER LOCK
Ice Technologie Freeza - lepší chlazení
chladící žebra/lamely po obvodu kotouče
pro ještě lepší odvod tepla
vrstvený brzdný kotouč ocel/hliník/ocel
dvoudílné provedení pro vyšší tuhost a
nízkou hmotnost, včetně závěrné matice
1 699 Kč ø 160 mm / 1 799 Kč ø 180, 203 mm

Art. 423965 (489/592) ø 160 mm
Art. 423966 (489/592) ø 180 mm
SMRT81
brzdový kotouč na CENTER LOCK
Ice Technologie - lepší chlazení
vrstvený brzdný kotouč ocel/hliník/ocel
dvoudílné provedení pro vyšší tuhost
a nízkou hmotnost
včetně závěrné matice
k sadě XT
849 Kč ø160 mm / 939 Kč ø180 mm

Art. 423968 (529/640) ø 160 mm
Art. 423969 (599/725) ø 180 mm
Art. 423970 (699/846) ø 203 mm
SMRT86
brzdový kotouč na 6 šroubů
Ice Technologie - lepší chlazení
vrstvený brzdný kotouč ocel/hliník/ocel
dvoudílné provedení pro vyšší tuhost
a nízkou hmotnost
včetně podložek a šroubů
k sadě XT
949 Kč ø160 mm / 999 Kč ø180 mm /
1199 Kč ø203 mm

Art. 423956 (359/434) CENTER LOCK
SMRT70
brzdový kotouč na CENTER LOCK, o 160 mm
Ice Technologie - lepší chlazení
vrstvený brzdný kotouč ocel/hliník/ocel
včetně závěrné matice
649 Kč
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NEXUS - sada

Art. 423957 (419/507) ø 160 mm, 142 g
Art. 423958 (479/580) ø 180 mm, 177 g
SMRT76
brzdový kotouč na 6 šroubů
včetně podložek a šroubů
699 Kč ø160 mm / 829 Kč ø180 mm

Art. 423951 (209/253)
SMRT64
brzdový kotouč na CENTER LOCK
ø 160 mm
včetně závěrné matice
k sadě DEORE
hmotnost 153 g
379 Kč

Art. 423963 (229/277) ø 160 mm
Art. 423964 (269/325) ø 180 mm
SMRT66
brzdový kotouč na 6 šroubů
včetně podložek a šroubů
k sadě DEORE
419 Kč ø 160 mm / 529 Kč ø 180 mm

Art. 42389 (129/156) ø 160 mm
SMRT56
brzdový kotouč na 6 šroubů
včetně podložek a šroubů
hmotnost: 160 g
229 Kč

Art. 64491 (369/446)
FCC6000
jednopřevodník 38 zubů, bez krytu
délka klik 170 mm
osa 4 hran, doporučená délka 117 mm
doporučený řetěz CN-NX10 kod 89300B
náhrada za FCNX75
589 Kč

Art. 80633 (679/822)
SG3C41A2068
kompletní zadní 3 rychlostní náboj INTER NEXUS 3
obsahuje pastorek 18 zubů + drobné díly 806335
(nutné dokoupit pouze řazení 52061 a pastorek)
protišlapná brzda
1 149 Kč

Art. 52061 (129/156)
SL3S41
RevoShift - otočné NEXUS
pravá strana 3k indexová
určeno pro náboj NEXUS INTER 3 kod 80633
včetně bowdenu a řadiče na náboj
229 Kč

Art. 80634 (1899/2298)
SGC600
zadní 8 rychlostní náboj na V-brake
obsahuje drobné díly 806325
nutné dokoupit řazení 52060 a pastorek
3 290 Kč

Art. 42390 (135/163) ø 160 mm
SMRT54
brzdový kotouč na CENTER LOCK
včetně závěrné matice
hmotnost: 179 g
239 Kč
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Art. 423915 (85/103) ø 160 mm
SMRT10
brzdový kotouč na CENTER LOCK
včetně závěrné matice
169 Kč

Art. 423916 (85/103) ø 160 mm
SMRT26
brzdový kotouč na 6 šroubů
pouze pro polymerové destičky
včetně podložek a šroubů
169 Kč

Art. 42392 (99/120) ø 160 mm
SMRT30
brzdový kotouč na CENTER LOCK
pouze pro polymerové destičky
včetně závěrné matice
189 Kč
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Art. 80631 (419/507)
DH-C3000
přední náboj NEXUS s dynamem 6V/3W
36 děr, na matice
749 Kč

Art. 806327 (18/22) 18 zubů
Art. 806328 (18/22) 19 zubů
SMGEAR18LU, SMGEAR19LU
originál SHIMANO díl
samostatný pastorek pro náboje
INTER NEXUS
39 Kč

Art. 52063 (95/115)
SLC6000
RevoShift - otočné
pravá strana 8k indexová
montážní balení
189 Kč

Art. 806335 (49/59)
SM3C41NCS020E
pouze náhradní díly
pro náboj - NEXUS INTER 3 - 80633
89 Kč

Art. 806325 (109/132)
SM8S31A0020A
pouze náhradní díly
pro náboj - NEXUS INTER 8 - 80632
199 Kč

Art. 89300B (95/115)
CNNX10
řetez na 1-3 kolo 114 článků
balený v krabičce s čepem
189 Kč
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DURA ACE - silniční sada

Art. 652090 (7499/9074) 53/39 zubů, 621 g
Art. 652091 (7499/9074) 52/36 zubů, 615 g
Art. 652092 (7499/9074) 50/34 zubů, 609 g
FCR9100
silniční pro 11 kolo Hollowtech II
hliníkové převodníky
délka klik 175 mm
integrovaná osa
misky/ložiska nejsou součástí!
k sadě DURA ACE
11 990 Kč

Art. 516094 (6799/8227)
STR9100
silniční řadící/brzdové páky Dual
Control 11x2
včetně řadících lanek a bowdenů
baleno v krabičce
10 490 Kč
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ULTEGRA - silniční sada

Art. 57171 (2999/3629)
RDR9100
silniční měnič na 11 kolo
krátké vodítko - karbonové
nový mechanizmus pružiny
nejvetší pastorek 30 zubů
rozsah napínání řetězu 35 zubů
hmotnost: 158 g
4 899 Kč

Art. 55150 (1499/1814)
FDR9100
na dvojpřevodník - 11 kolo
montáž přímo na rám - na navářku
opěrný šroub pro správnou polohu při
vysokém zatížení
hmotnost: 70 g
2 499 Kč

Art. 51612 (1299/1572)
SLBSR1
silniční řadící páčky DURA ACE - 11 x 2
určené na triatlon/časovku
včetně lanek a bowdenů
2 299 Kč

Art. 51611 (999/1209)
SLBS79
silniční řadící páčky DURA ACE - 10x2
určené na triatlon/časovku
včetně lanek a bowdenů
1 599 Kč

Art. 40429 (4749/5746)
BRR9100
kompletní brzdové silniční čelisti
SLR-EV - dvojice symetricky umístěných čepů
pro vyšší účinost a lepší dávkování brzdné síly
přední - šroub 27,5 mm,
matky 10.5/12.5/18/27/32 mm
zadní - šroub 12,8 mm, matka 10,5 mm
gumičky R55C4, hmotnost: 326 g
7 299 Kč

Art. 663194 (3199/3871)
Art. 663195 (3199/3871) o 4 mm širší osa
PDR9100
silniční SPD-SL pedály s karbonovým tělem
rozšířená základna = účinější přenos energie
hladký chod osy s trojicí ložisek:2 kuličková,
1 jehlové ložisko, včetně zarážek SM-SH12
k sadě DURA ACE
hmotnost: 228 g
4 899 Kč

Art. 88956115 (3299/3992) 11-25 zubů, 175 g
Art. 88956118 (3499/4234) 11-28 zubů, 193 g
Art. 88956110 (3599/4355) 11-30 zubů, 211 g
CSR9100
kazeta 11 kolo, silniční
pastorky 11-25 zubů
(11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,25)
pastorky 11-28 zubů
(11,12,13,14,15,17,19,21,23,25,28)
pastorky 11-30 zubů
(11,12,13,14,15,17,19,21,24,27,30)
materiál pastorků: 1-6 ocel, 7-11 titan
k sadě DURA ACE 11 kolo
4 999 Kč 11-25z / 5 199 Kč 11-28z /
5 299 Kč 11-30z

Art. 89333B (729/882)
CNHG901
řetěz pro 11 kolo 116 článků
směrové provedení pro lepší řazení
vhodné pro silniční i MTB sady 11 sp
povrchová úprava SIL-TEC
pro lepší chod a delší životnost
balený v krabičce s čepem
1 299 Kč
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Art. 652055 (3299/3992) 53/39 z, 690 g, 175 mm
Art. 652056 (3299/3992) 52/36 z, 681 g, 172,5 mm
Art. 652057 (3299/3992) 50/34 z, 674 g, 172,5 mm
FCR8000
silniční pro 11 kolo Hollowtech II
hliníkové převodníky
integrovaná osa - misky/ložiska nejsou součástí!
k sadě ULTEGRA
5 499 Kč

Art. 516085 (4199/5081)
STR8000
silniční řadící/brzdové páky
Dual Control 11x2
včetně řadících bowdenů, lanek a dorazů
baleno v krabičce
6 499 Kč

Art. 57160 (1149/1390) krátké vodítko SS / 30 zubů / 200 g
Art. 57161 (1249/1511) střední vodítko GS / 34 zubů / 210 g
RDR8000
silniční měnič na 11 kolo
nový mechanizmus pružiny
široký mechanizmus snižuje průhyb při řazení
1 949 Kč

Art. 57163 (1499/1814)
RDRX800
silniční měnič na 11 kolo
střední vodítko
provedení Shadow plus
vhodné pro cyklocrosová a gravel kola
nový mechanizmus pružiny
široký mechanizmus snižuje průhyb při řazení
nejvetší pastorek 34 zubů
rozsah napínání řetězu 39 zubů
hmotnost: 248 g
2 499 Kč

Art. 404264 (1899/2298)
BRR8000
kompletní brzdové silniční čelisti
SLR-EV - dvojice symetricky umístěných čepů
pro vyšší účinnost a lepší dávkování brzdné síly
přední - šroub 27,5 mm,
matky 10.5/12.5/18/27/32 mm
zadní - šroub 12,8 mm, matka 10,5 mm
gumičky R55C4, hmotnost: 360 g
3 099 Kč

Art. 663206 (1999/2419)
Art. 663207 (1999/2419) o 4 mm širší osa
PDR8000
silniční SPD-SL pedály s karbonovým tělem
rozšířená základna pro účinější přenos energie
včetně zarážek SM-SH11
k sadě ULTEGRA
hmotnost: 248 g
3 199 Kč

Art. 404265 (2099/2540)
BRR8010
kompletní brzdové silniční čelisti
Direct Mount - provedení pro přímou montáž
dvojice symetricky umístěných čepů pro vyšší
účinnost a lepší dávkování brzdné síly
gumičky R55C4 pro standartní ráfky
hmotnost: 348 g
3 499 Kč

Art. 89332 (499/543) OEM
Art. 89332B (489/592) balený + čep 11k
CNHG701
řetěz pro 11 kolo 116 článků
směrové provedení pro lepší řazení
vhodné pro silniční i MTB sady 11 sp
povrchová úprava SIL-TEC pro lepší
chod a delší životnost
799 Kč OEM / 849 Kč balený + čep 11k

Art. 551465 (649/785)
FDR8000
na dvojpřevodník - 11 kolo
montáž přímo na rám - na navářku
hmotnost: 92 g
999 Kč

Art. 8895926 (1049/1269) 11-25 zubů / 232 g
Art. 8895919 (1049/1269) 11-28 zubů / 251 g
Art. 8895920 (1129/1366) 11-30 zubů / 269 g
Art. 8895913 (1129/1366) 11-32 zubů / 320 g
Art. 8895914 (1199/1451) 11-34 zubů / 335 g
Art. 8895949 (1129/1366) 14-28 zubů / 300 g
CSR8000, CSHG80011
kazeta 11 kolo, silniční
pastorky 11-25 zubů
(11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,25)
pastorky 11-28 zubů
(11,12,13,14,15,17,19,21,23,25,28)
pastorky 11-30 zubů
(11,12,13,14,15,17,19,21,24,27,30)
pastorky 11-32 zubů
(11,12,13,14,16,18,20,22,25,28,32)
pastorky 11-34 zubů
(11,13,15,17,19,21,23,25,27,30,34)
pastorky 14-28 zubů
(14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,28)
k sadě ULTEGRA
1 799 Kč 11-32z, 11-30 z, 14-28z /
1 699 Kč 11-28z, 11-25z /
1 899 Kč 11-34z
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Di2 DURA ACE - silniční sada

105 - silniční sada
DALŠÍ KOMPONENTY DI2 NALEZNETE NA STRANĚ 279.

Art. 57172 (8899/10768)
RDR9150
silniční měnič na 11 kolo
krátké vodítko
nový mechanizmus pružiny
nejvetší pastorek 30 zubů
rozsah napínání řetězu 33 zubů
hmotnost: 197 g
12 999 Kč

Art. 55151 (5299/6412)
FDR9150
na dvojpřevodník - 11 kolo
montáž přímo na rám - na navářku
hmotnost: 104 g
8 299 Kč

Art. 516095 (8499/10284)
STR9150
silniční řadící/brzdové páky Dual
Control 11x2
baleno v krabičce
12 999 Kč

Art. 55137 (489/592)
FDR7000
na dvojpřevodník - 11 kolo
montáž přímo na rám - na navářku
hmotnost: 95 g
849 Kč

Art. 652005 (2099/2540) 53/39 z, 758 g, 175 mm
Art. 652006 (2099/2540) 52/36 z, 742 g, 172,5 mm
Art. 652007 (2099/2540) 50/34 z, 713 g, 172,5 mm
FCR7000
silniční pro 11 kolo Hollowtech II
hliníkové převodníky
integrovaná osa - misky/ložiska nejsou součástí!
k sadě 105
3 499 Kč

Art. 55996_KIT (14900/18029)
DURA ACE 9070 - SADA
sada komponentů
DURA ACE Di2 11sp
ST9070PA-řazení
FD9070F-přesmyk
RD9070SS-měnič
ostatní díly je nutné
nakonfigurovat dle rámu
22 900 Kč

Art. 571512 (659/797) krátké vodítko SS / 30 zubů / 225 g
Art. 571513 (749/906) střední vodítko GS / 34 zubů / 232 g
RDR7000
silniční měnič na 11 kolo
nový mechanizmus pružiny
široký mechanizmus snižuje průhyb při řazení
1 149 Kč 30 z / 1 299 Kč 34 z

Art. 571505 (659/797)
RD5701
silniční měnič na 10 kolo
krátké vodítko
největší pastorek 30 zubů
rozsah napínání řetězu 34 zubů
hmotnost: 221 g
1 169 Kč

Art. 40423 (1329/1608)
BRR7000
kompletní brzdové silniční čelisti
SLR-EV - dvojice symetricky umístěných čepů
pro vyšší účinnost a lepší dávkování brzdné síly
přední - šroub 27,5 mm
matky 10.5/12.5/18/27/32 mm
zadní - šroub 12,8 mm, matka 10,5 mm
gumičky R55C4, hmotnost: 358 g
2 199 Kč

Art. 663127 (1549/1879)
PDR7000
silniční SPD-SL pedály
material těla karbonový kompozit
rozšířená základna
= účinnější přenos energie
včetně zarážek SM-SH11 - s vůlí 3 stupně
k sadě 105
hmotnost: 265 g
2 499 Kč
Art. 89331 (349/422) OEM
Art. 89331B (379/459) balený + čep 11k
CNHG600
řetěz pro 11 kolo 116 článků, SHIMANO
směrové provedení pro lepší řazení
vhodné pro silniční i MTB sady 11 sp
povrchová úprava SIL-TEC pro lepší
chod a delší životnost
629 Kč OEM / 689 Kč balený + čep 11k

Di2 ULTEGRA - silniční sada
DALŠÍ KOMPONENTY DI2 NALEZNETE NA STRANĚ 279.

Art. 57162 (3249/3931) krátké vodítko SS / 30 zubů / 240 g
Art. 571625 (3299/3992) střední vodítko GS / 34 zubů / 244 g
RDR8050
silniční měnič na 11 kolo
nový mechanizmus pružiny
široký mechanizmus snižuje průhyb při řazení
4 999 Kč 30 z / 5 399 Kč 34 z
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Art. 551466 (2799/3387)
FDR8050
na dvojpřevodník - 11 kolo
montáž přímo na rám - na navářku
hmotnost: 132 g
4 599 Kč

Art. 516086 (4199/5081)
STR8050
silniční řadící/brzdové páky
Dual Control 11x2
baleno v krabičce
6 599 Kč
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Art. 516051 (3399/4113)
STR7000
silniční řadící/brzdové páky Dual Control 11x2
včetně řadících bowdenů, lanek a dorazů
baleno v krabičce
5 999 Kč

Art. 51604 (2999/3629)
ST5700
silniční řadící/brzdové páky Dual Control 10 x 2
včetně řadících bowdenů, lanek a dorazů
baleno v krabičce
5 199 Kč

Art. 8896210 (699/846) 11-30 zubů / 304 g
Art. 8896212 (749/906) 11-32 zubů / 320 g
Art. 8896218 (669/809) 11-28 zubů / 284 g
CSR7000
kazeta 11 kolo, silniční
pastorky 11-30 zubů
(11,12,13,14,15,17,19,21,24,27,30)
pastorky 11-32 zubů
(11,12,13,14,16,18,20,22,25,28,32)
pastorky 11-28 zubů
(11,12,13,14,15,17,19,21,23,25,28)
1 299 Kč 11-30z / 1 349 Kč 11-32z / 1 199 Kč 11-28z

Art. 8896214 (789/955)
CSHG700
kazeta 11 kolo, silniční
pastorky 11-34 zubů
(11,13,15,17,19,21,23,25,27,30,34)
k sadě 105
hmotnost: 379 g
1 399 Kč

Art. 8895715 (649/785) 11-25 zubů / 245 g
Art. 8895718 (649/785) 11-28 zubů / 255 g
Art. 8895725 (579/701) 12-25 zubů / 250 g
CS5700
kazeta 10 kolo, silniční
pastorky 11-25 zubů
(11,12,13,14,15,17,19,21,23,25)
pastorky 11-28 zubů
(11,12,13,14,15,17,19,21,24,28)
pastorky 12-25 zubů
(12,13,14,15,16,17,19,21,23,25)
1 099 Kč
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TIAGRA - silniční sada

Art. 65200 (1529/1850) 50/34 zubů COMPACT
Art. 651995 (1529/1850) 52/39 zubů
FC4700
kliky silniční pro 10 kolo, hliníkové převodníky
délka klik 175 mm
integrovaná osa včetně misek/ložisek BSA
2 699 Kč

SORA - silniční sada

Art. 55132 (369/446)
FD4700F
na dvojpřevodník - 10 kolo
montáž přímo na rám - na navářku
hmotnost: 95 g
689 Kč

Art. 57144 (499/604)
RD4700GS
silniční měnič na 10 kolo
střední vodítko
pro 2 převodník
- největší pastorek 34 zubů/
rozsah napínání řetězu 39 zubů
pro 3 převodník
- největší pastorek 34 zubů/
rozsah napínání řetězu 41 zubů
nekompatibilní ze starou sadou 4600
879 Kč

Art. 55126 (269/325)
FDR3000F
na dvojpřevodník - 9 kolo
kompatibilní pouze s novou sadou
SORA R3000
montáž přímo na rám - na navářku
499 Kč
Art. 57143 (499/604)
RD4700SS
silniční měnič na 10 kolo
krátké vodítko
největší pastorek 28 zubů
rozsah napínání řetězu 33 zubů
849 Kč

Art. 651986 (1199/1451)
FCR3000
silniční pro 9 kolo,
převodníky 50/34 COMPACT
hliníkové převodníky
délka klik 175 mm
integrovaná osa včetně misek/ložisek BSA
k sadě SORA
1 899 Kč

Art. 651987 (1099/1330)
FCR3030
silniční pro 9 kolo
převodníky 50/39/30 - trojpřevodník
hliníkové převodníky
délka klik 175 mm
integrovaná osa včetně misek/ložisek BSA
k sadě SORA
1 999 Kč

Art. 510985 (1199/1451)
SL4700
řadicí páčky silniční na rovná řidítka
RAPIDFIRE plus 10x2
optický ukazatel převodů
bez dorazů a bowdenů
včetně lanek 2050 mm a 1800 mm
1 949 Kč

Art. 51105 (2699/3266)
ST4700PAC
silniční řadící/brzdové páky Dual Control 10 x 2
včetně řadících bowdenů, lanek a dorazů
baleno v krabičce
4 799 Kč
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Art. 404205 (679/822)
BR4700
kompletní brzdové silniční čelisti
přední - šroub 27,5 mm, matka 18 mm
zadní - šroub 12,8 mm, matka 10,5 mm
gumičky R50T4
1 299 Kč

Art. 80516 (259/313) zadní / pro 8/9/10 kolo
Art. 80515 (399/483) přední
RS400
zadní silniční náboj, 32 děr
pro sadu TIAGRA
449 Kč zadní
699 Kč přední
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Art. 511033 (2149/2600) Dual Control 9x2
Art. 511034 (2149/2600) Dual Control 9x3
STR3000, STR3030
silniční řadící/brzdové páky Dual Control
kompatibilní pouze s novou sadou SORA R3000
vedení brzdových a řadících bowdenu pod
omotávkou, včetně lanek 2000 mm a 1800 mm
3 499 Kč

Art. 40417 (549/664)
BRR3000
kompletní brzdové silniční čelisti
přední - šroub 27,5 mm, matka 18 mm
zadní - šroub 12,8 mm, matka 10,5 mm
gumičky R50T4
959 Kč

Art. 55127 (329/398)
FDR3030F
na trojpřevodník - 9 kolo
kompatibilní pouze s novou sadou
SORA R3000
montáž přímo na rám - na navářku
559 Kč

Art. 42081 (289/350)
BLR3000
brzdové páky
pro silniční a cantiever brzdy
pro rovná řídítka - fitnes kola atd.
k sadě SORA
499 Kč

Art. 571406 (319/386) krátké vodítko SS / 32 zubů
Art. 571407 (349/422) střední vodítko SG / 34 zubů
RDR3000
silniční měnič na 9 kolo
kompatibilní pouze s novou sadou SORA
R3000
krátké vodítko
nejvetší pastorek 32 zubů
rozsah napínání řetězu 37 zubů
559 Kč 32 z / 619 Kč 34z

Art. 510990 (999/1209)
SLR3000
řadicí páčky silniční na rovná řidítka
RAPIDFIRE plus 9x2
levá + pravá strana = komplet pár
optický ukazatel převodů
bez dorazů a bowdenů
včetně lanek 2050 mm a 1800 mm
1 699 Kč
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CLARIS - silniční sada

Di2 - komponenty

Art. 55125 (209/253)
FDR2000F
na dvojpřevodník - 8 kolo
montáž přímo na rám - na navářku
369 Kč

Art. 65196 (849/1027)
FCR2000
silniční pro 8 kolo, převodníky 50/34 COMPACT
délka klik 170 mm
integrovaná osa včetně misek/ložisek BSA
k sadě CLARIS
1 599 Kč

Art. 57139 (249/301)
RDR2000
silniční měnič na 8 kolo
krátké vodítko
nejvetší pastorek 32 zubů
rozsah napínání řetězu 37 zubů
479 Kč
Art. 511013 (1449/1753)
STR2000
silniční řadící/brzdové páky
Dual Control 8x2
bez dorazů a bowdenů
včetně lanek 2000 mm a 1700 mm
2 399 Kč

Art. 55990 (999/1209)
SMBTR1A
baterie SH BT7R1A pro Di2,
externí
1 599 Kč

Art. 510975 (609/737)
SLR2000
silniční měnič na 8 kolo
krátké vodítko
nejvetší pastorek 32 zubů
rozsah napínání řetězu 37 zubů
1 099 Kč

Art. 55989 (1999/2419)
BTDN1101
baterie pro sady Di2,
DURA ACE a ULTEGRA
pro montáž do rámu - sedlové trubky
3 199 Kč

Art. 55992 (59/71)
SMGM01
sada 4 krytek do rámu pro interní kabeláž
k sadě ULTEGRA Di2 6770
119 Kč

Art. DI2_UL016 (1399/1693)
SMBCR2
nabíječka SHIMANO Di2 SMBCR2
pro integrovanou baterii
2 299 Kč

TOURNEY A050 - silniční sada
Art. 55993 (149/180)
SMEWC2L
sada nálepek pro externí kabeláž
slouží pro nalepení kabelů na rám
259 Kč

Art. 65202 (1599/1935) 50/34 zubů
Art. 65203 (1599/1935) 52/36 zubů
Art. 65204 (1599/1935) 46/36 zubů
FCRS510
silniční pro 1 kolo, převodníky 50/34
hliníkové převodníky, délka klik 175 mm
integrovaná osa včetně misek/ložisek BSA
hmotnost: 908 g
2 599 Kč
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Art. 65193 (399/483)
FCA070C04X
silniční pro 8/7 kolo, převodníky 50/34
ocelové převodníky
délka klik 170 mm
osa 4 hran, doporučená délka 110 mm
699 Kč

Art. 511010 (1099/1330)
STA070
silniční řadící/brzdové páky
Dual Control 7 x 2
bez dorazů a bowdenů
včetně lanek 2000 mm a 1700 mm
1 899 Kč

Art. 50102 (119/144) objímka na rám ø 28,6 mm
Art. 50103 (129/156) bez objímky na navářku
SLSY20
silniční řadící páčky tzv. dvojpáčky
pravá páčka bezpolohová - indexová
levá páčka bezpolohová
včetně lanek 1 320 mm a 850 mm
229 Kč
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Art. DI2_UL017 (1149/1390)
SMBTC1
Vnější držák baterie SM-BTR2
upevnění na rám pod košík
Funkce propojky B - 6 zdířek E-tube
1 999 Kč

Art. DI2_UL011 (399/483)
SMJC41
switch pro interní kabeláž Di2
629 Kč

Art. DI2_UL007 (599/725)
SMBMR2 IB
držák baterie Di2
pro interní vedení
999 Kč

Art. DI2_UL015 (2999/3629)
SMPCE1
diagnostika Di2
pro 9070, 6770
4 599 Kč

Art. DI2_UL008 (499/604)
SMBMR2 LB
držák baterie Di2
pro externí vedení
799 Kč

Art. DI2_UL014 (599/725)
SMBMR2 S1
držák baterie Di2 - krátký
999 Kč

Art. DI2_DA005 (999/1209)
SMBCR1
nabíječka baterie BT7R12 Di2
1 499 Kč

Art. DI2_DA011 (1499/1814)
SMEW90A
konektor SMEW90 - 3 porty Di2
2 399 Kč

Art. DI2_DA004 (49/59)
SMBCC11
kabel EU konektor k nabíječce Di2
79 Kč

Art. DI2_DA015 (1599/1935)
SMEW90B
konektor SMEW90 - 5 portů Di2
2 499 Kč

Art. DI2_UL001 (309/374) 300 mm
489 Kč
Art. DI2_UL002 (295/357) 350 mm
469 Kč
Art. DI2_UL003 (315/381) 550 mm
499 Kč
Art. DI2_DA014 (329/398) 650 mm
549 Kč
Art. DI2_UL004 (339/410) 750 mm
549 Kč
Art. 55994 (329/398) 950 mm
599 Kč
EWSD50L
kabel elektického vedení pro všechny Di2 sady
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MTB - pedály

Trekking - pedály

Art. 670651 (1849/2237)
PDM9100
MTB SPD pedály
„samočištění“ od nečistot a bláta
širší rozestup ložisek zvyšující tuhost
zapouzdřené kompaktní bezúdržbové ložisko
pevná a odolná utěsněná CrMo osa
včetně zarážek SM-SH51
hmotnost: 310 g
3 099 Kč

Art. 670652 (2099/2540)
PDM9120
MTB SPD pedály
„samočištění“ od nečistot a bláta
široká základna pedálu pro lepší stabilitu nohy
širší rozestup ložisek zvyšující tuhost
zapouzdřené kompaktní bezúdržbové ložisko
pevná a odolná utěsněná CrMo osa
včetně zarážek SM-SH51
hmotnost: 398 g
3 399 Kč

Art. 670605 (1279/1548)
PDM8020
MTB SPD pedály
zvýšená stabilita šlapání díky větší styčné ploše
zapouzdřené kompaktní bezúdržbové ložisko
pevná a odolná utěsněná CrMo osa
včetně zarážek SM-SH51
hmotnost: 408 g

Art. 67061 (1199/1451)
PDM8000
MTB SPD pedály
pevná a odolná utěsněná CrMo osa
včetně zarážek SM-SH51
hmotnost: 343 g
2 099 Kč

2 199 Kč

Art. 67056 (449/543) stříbrné
Art. 67057 (449/543) černé
Art. 67058 (499/604) bílé
PDM520
MTB SPD pedály
„samočištění“ od nečistot a bláta
utěsněná CrMo osa
včetně zarážek SM-SH51
hmotnost: 380 g/pár
899 Kč stříbrné, černé
849 Kč bílé

Art. 67053 (829/1003)
PDM540
MTB SPD pedály
„samočištění“ od nečistot a bláta
utěsněná CrMo osa
včetně zarážek SM-SH51
hmotnost: 352 g/pár
1 599 Kč

Art. 670582 (509/616) bílé
Art. 670583 (529/640) černé
PDM530
MTB SPD pedály s integrovanou klecí
zvýšení stability a lepší ochrana upínacího mechanismu
„samočištění“ od nečistot a bláta
utěsněná CrMo osa
včetně zarážek SM-SH51
hmotnost: 455 g/pár
999 Kč bílé
969 Kč černé

All-Mountain / BMX - pedály

Art. 67055 (1199/1451)
PDM647
All-Mountain/BMX pedály SPD
„naklápěcí“ mechanismus pro snadné
a rychlé upnutí
včetně zarážek SM-SH51
hmotnost: 472 g/pár
1 999 Kč
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Art. 67054 (929/1124)
PDM545
All-Mountain/BMX pedály SPD
„naklápěcí“ mechanismus pro snadné
a rychlé upnutí
mohutná a odolná hliníková klec
včetně zarážek SM-SH51
hmotnost: 472 g/pár
1 499 Kč

Art. 67051 (529/460)
PDM424
All-Mountain/BMX SPD pedály
„naklápěcí“ mechanismus pro snadné
a rychlé upnutí
mohutná a odolná polymerová klec
včetně zarážek SM-SH51
hmotnost: 472 g/pár
999 Kč
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Art. 670615 (1249/1511)
PDT8000
trekové SPD pedály jednostrané
integrovaná odrazka
včetně zarážek SM-SH56
hmotnost: 392 g
2 199 Kč

Art. 670595 (889/1076)
PDMT50
turistické oboustrané MTB SPD pedály
s integrovanou klecí
CLICK´R - měkčí pružina
snadné našlápnutí
naklápěcí klec pro snadné nastupování
včetně zarážek SM-SH56
hmotnost: 498 g/pár
1 499 Kč

Art. 670594 (729/882)
PDT420
turistické jednostrané SPD pedály
s integrovanou klecí
CLICK´R - měkčí pružina
snadné našlápnutí
naklápěcí klec pro snadné nastupování
integrovaná odrazka
včetně zarážek SM-SH56
hmotnost: 418 g/pár

Art. 670591 (529/640)
PDT400
turistické SPD pedály
s integrovanou klecí
CLICK´R - měkčí pružina
snadné našlápnutí
naklápěcí klec pro snadné nastupování
integrovaná odrazka
včetně zarážek SM-SH56
hmotnost: 507 g/pár

1 299 Kč

849 Kč

Art. 67052 (749/906)
PDM324
univerzální SPD pedály
kombinují SPD systém s klasickou
klecí pedálu
včetně zarážek SM-SH56
hmotnost: 533 g/pár
1 299 Kč

Silniční - pedály

Art. 663194 (2999/3629)
Art. 663195 (2999/3629) o 4 mm širší osa
PDR9100
silniční SPD-SL pedály s karbonovým tělem
rozšířená základna pro účinější přenos energie
hladký chod osy s trojicí ložisek:2 kuličková,
1 jehlové ložisko, včetně zarážek SM-SH12
k sadě DURA ACE
hmotnost: 228 g
4 699 Kč

Art. 66314 (699/845,79)
PDR540
silniční pedály SPD-SL
včetně zarážek SM-SH11
s vůlí 3 stupně
hmotnost: 330 g
1 199 Kč

Art. 663206 (1999/2419)
Art. 663207 (1999/2419) o 4 mm širší osa
PDR8000
silniční SPD-SL pedály s karbonovým tělem
rozšířená základna pro účinější přenos energie
včetně zarážek SM-SH11
k sadě ULTEGRA
hmotnost: 248 g
3 199 Kč

Art. 663127 (1549/1879)
PDR7000
silniční SPD-SL pedály
material těla karbonový kompozit
rozšířená základna pro účinnější přenos energie
včetně zarážek SM-SH11 - s vůlí 3 stupně
k sadě 105
hmotnost: 265 g
2 499 Kč

Art. 66317 (489/592)
ED500
silniční jednostrané pedály SPD
včetně zarážek SM-SH56
hmotnost: 442 g
899 Kč

Art. 663135 (939/1136)
PDR550
silniční SPD-SL pedály
rozšířená základna pro účinější přenos energie
včetně zarážek SM-SH11 - s vůlí 3 stupně
hmotnost: 314 g
1 699 Kč

Art. 66318 (799/967)
EH500
jednostrané pedály SPD
včetně zarážek SM-SH56
hmotnost: 383 g
1 299 Kč
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Kazety MTB - 12-ti a 11-ti rychlostní

Art. 683023 (259/313)
Y42U98020
silniční zarážky/kufry bez vůle
pro pedály PD-7900, 7810, 6700,
5700, R540
469 Kč

Art. 683021 (259/313)
Y40B98140
silniční zarážky/kufry s vůlí 1 stupeň
pro pedály PD-9000,6800...
469 Kč

Art. 683022 (259/313)
Y42U98010
silniční zarážky/kufry s vůlí 3 stupně
pro pedály PD-7900, 7810, 6700,
5700, R540
469 Kč

Art. 683017 (149/180)
Y42498201
samotné zarážky/kufry bez plechu
- protikusu
kompatibilní s většinou SHIMANO
pedálů PD-M980, 780, 540, 520, 505,
424, 324
269 Kč

Art. 68303 (155/188)
Y41S98100
samotné zarážky/kufry bez plechu
- protikusu
oproti SM-SH51 umožnují
vícesměrné uvolnění
kompatibilní s většinou SHIMANO pedálů
PD-M980, 780, 540, 520, 505, 424, 324
279 Kč

Art. 6830202 (39/47)
Y40N01000
zarážky/plech s otvory pro 4 šrouby
umístnění do tretry jako protikus
zarážky
79 Kč

Art. 6830201 (49/59)
Y41C98011
protikus zarážky
úchyt umístěný na pedálu do
kterého zacvakávají zarážky
uchycení na 2x šroubek M5 - křižový
89 Kč
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Art. 6705401 (52/63) pravý
Art. 6705402 (52/63) levý
Y41F98010 - pravý, Y41F98020 - levý
krytka s pružinkou na pedál PDM545
99 Kč

Art. 68310 (9/11)
Y45F06000
originální SH plastový díl na pedál
„pod zarážky“
slouží proti oděru pedálu

20 Kč

Art. 683031 (159/192)
Y41R98070
plastový adaptér s odrazkou
pro SPD pedály
kompatibilní s většinou pedálů
PDM980, 780, 540, 520, 505

299 Kč
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Art. 889992 (4999/6049) 10 - 45 zubů / 375 g
Art. 889993 (4999/6049) 10 - 51 zubů / 367 g
CSM9100
kazeta 12 kolo, MTB
pastorky 10-45 zubů
(10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 36 , 40, 45)
pastorky 10-51 zubů
(10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 33, 39 , 45, 51)
materiál pastorků: 1-4 ocel, 5-9 Titan , 10-12 Alu
k sadě XTR
7 999 Kč

Art. 889991 (3999/4839)
CSM9110
kazeta 11 kolo, MTB
pastorky 10-51 zubů
(10,12,14,16,18,21,24,28,33,39,45)
materiál pastorků: 1-4 ocel, 5-10 Titan , 11 Alu
k sadě XTR
hmotnost: 310g
6 499 Kč

Art. 88999 (2999/3629)
CSM9000
kazeta 11 kolo, MTB
pastorky 11-40 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,27,31,35,40)
materiál pastorků: 1-4 ocel, 5-10 Titan , 11 Alu
k sadě XTR
hmotnost: 331 g
4 999 Kč

Art. 889930 (1199/1451) 11-40 zubů / 411 g
Art. 889932 (1199/1451) 11-42 zubů / 447 g
Art. 889934 (1399/1693) 11-46 zubů / 437 g
CSM8000
kazeta 11 kolo, MTB
pastorky 11-40 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,27,31,35,40)
pastorky 11-42 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,28,32,37,42)
pastorky 11-46 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,28,32,37,46)
2 099 Kč 11-40, 11-42 z / 2 299 Kč 11-46 z

Art. 8899140 (949/1148) 11-40 zubů / 450 g
Art. 8899142 (899/1088) 11-42 zubů / 476 g
Art. 8899146 (899/1088) 11-46 zubů / 482 g
CSM7000
kazeta 11 kolo, MTB
pastorky 11-40 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,27,31,35,40)
pastorky 11-42 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,28,32,37,42)
pastorky 11-46 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,28,32,37,46)
k sadě SLX
1 549 Kč 11-40z, 11-42z / 1 699 Kč 11-46z

Kazety MTB - 10-ti rychlostní

Art. 889923 (849/1027) 11-34 zubů / 323 g
Art. 889924 (849/1027) 11-36 zubů / 343 g
Art. 889925 (849/1027) 11-32 zubů / 294 g
CSM771
kazeta 10 kolo, MTB
pastorky 11-32 zubů
(11,12,14,16,18,20,22,25,28,32)
pastorky 11-34 zubů
(11,13,15,17,19,21,23,26,30,34)
pastorky 11-36 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,28,32,36)
k sadě XT
1 499 Kč

Art. 8898134 (629/761) 11-34 zubů / 351 g
Art. 8898136 (629/761) 11-36 zubů / 369 g
CSHG81
kazeta 10 kolo, MTB
pastorky 11-32 zubů
(11,12,14,16,18,20,22,25,28,32)
pastorky 11-34 zubů
(11,13,15,17,19,21,23,26,30,34)
pastorky 11-36 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,28,32,36)
k sadě SLX
1 199 Kč

Art. 8896134 (429/519) 11-34 zubů / 445 g
Art. 8896142 (529/640) 11-42 zubů
CSHG500
kazeta 10 kolo, MTB
pastorky 11-34 zubů
(11,13,15,17,19,21,23,26,30,34)
pastorky 11-42 zubů
(11,13,15,18,21,24,28,32,37,42)
k sadě DEORE
759 Kč 11-34z / 999 Kč 11-42z

Art. 8895136 (439/531)
CSHG50
kazeta 10 kolo, MTB
pastorky 11-36 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,28,32,36)
k sadě DEORE
hmotnost: 451 g
819 Kč
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Kazety MTB - 9-ti a 8-mi rychlostní

Art. 889921 (869/1051) 11-32 zubů / 256 g
Art. 889922 (869/1051) 11-34 zubů / 267 g
CSM770
kazeta 9 kolo, MTB
pastorky 11-32 zubů
(11,12,14,16,18,21,24,28,32)
pastorky 11-34 zubů
(11,13,15,17,20,23,26,30,34)
k sadě XT
1 399 Kč

Art. 8894132 (259/313) 11-32 zubů
Art. 8894134 (259/313) 11-34 zubů
Art. 8894136 (259/313) 12-36 zubů
Art. 8894137 (259/313) 11-36 zubů
HG400
kazeta 9 kolo, MTB
pastorky 11-32 zubů
(11,12,14,16,18,21,24,28,32)
pastorky 11-34 zubů
(11,13,15,17,19,21,23,26,30,34)
pastorky 12-36 zubů
(12,14,16,18,21,24,28,32,36)
pastorky 11-36 zubů
(11,13,15,17,20,23,26,30,36)
k sadě ALIVIO/DEORE
529 Kč

Kazety silniční - 11-ti rychlostní

Art. 88922132 (219/265) 11-32 zubů
Art. 88922134 (219/265) 11-34 zubů
Art. 88922136 (229/277) 11-36 zubů
HG201
kazeta 9 kolo, MTB
pastorky 11-32 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,28,32)
pastorky 11-34 zubů
(11,13,15,17,20,23,26,30,34)
pastorky 11-36 zubů
(11,13,15,17,20,23,26,30,36)
k sadě ACERA
409 Kč 11-32z, 11-34z / 439 Kč 11-36z

Art. 8851128 (199/241)
HG50
kazeta 8 kolo, trekking
pastorky 11-28 zubů
(11,13,15,17,19,21,24,28)
k sadě ALIVIO
379 Kč

Art. 8841130 (149/180) 11-30 zubů
Art. 8841132 (149/180) 11-32 zubů
Art. 8841134 (179/217) 11-34 zubů
HG41
kazeta 8 kolo, MTB
pastorky 11-30 zubů
(11,13,15,17,20,23,26,30)
pastorky 11-32 zubů
(11,13,15,18,21,24,28,32)
pastorky 11-34 zubů
(11,13,15,17,20,23,26,34)
229 Kč 11-30z, 11-32z / 339 Kč 11-34z

Art. 88311 (129/156)
HG31
minimální odběr po 5ks
kazeta 8 kolo, MTB
pastorky 11-32 zubů
(11,13,15,18,21,24,28,32)
k sadě ALTUS
239 Kč

4 999 Kč 11-25z / 5 199 Kč 11-28z /
5 299 Kč 11-30z
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Art. 8895913 (1129/1366) 11-32 zubů / 320 g
Art. 8895919 (1049/1269) 11-28 zubů / 251 g
Art. 8895920 (1129/1366) 11-30 zubů / 269 g
Art. 8895926 (1049/1269) 11-25 zubů / 232 g
Art. 8895949 (1129/1366) 14-28 zubů / 300 g
CSR8000
kazeta 11 kolo, silniční
pastorky 11-32 zubů (11,12,13,14,16,18,20,22,25,28,32)
pastorky 11-28 zubů (11,12,13,14,15,17,19,21,23,25,28)
pastorky 11-30 zubů (11,12,13,14,15,17,19,21,24,27,30)
pastorky 11-25 zubů (11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,25)
pastorky 14-28 zubů (14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,28)
k sadě ULTEGRA
1 799 Kč 11-32z, 11-30 z, 14-28z / 1 699 Kč 11-28z, 11-25z

Art. 8896210 (699/846) 11-30 zubů / 304 g
Art. 8896212 (749/906) 11-32 zubů / 320 g
Art. 8896218 (669/809) 11-28 zubů / 284 g
CSR7000
kazeta 11 kolo, silniční
pastorky 11-30 zubů
(11,12,13,14,15,17,19,21,24,27,30)
pastorky 11-32 zubů
(11,12,13,14,16,18,20,22,25,28,32)
pastorky 11-28 zubů
(11,12,13,14,15,17,19,21,23,25,28)
k sadě 105

Art. 8895914 (1199/1451)
CSHG80011
kazeta 11 kolo, silniční
pastorky 11-34 zubů
(11,13,15,17,19,21,23,25,27,30,34)
k sadě ULTEGRA
hmotnost: 335g
1 899 Kč

Art. 8896214 (789/955)
CSHG700
kazeta 11 kolo, silniční
pastorky 11-34 zubů
(11,13,15,17,19,21,23,25,27,30,34)
k sadě 105
hmotnost: 379 g
1 399 Kč

1 299 Kč 11-30z / 1 349 Kč 11-32z / 1 199 Kč 11-28z

Kazety silniční - 10-ti rychlostní

Kazety MTB - 7-mi rychlostní a vícekolečka

Art. 87418 (149/180)
HG41
kazeta 7 kolo, trekking
pastorky 11-28 zubů
(11,13,15,18,21,24,28)
269 Kč

Art. 88956115 (3299/3992) 11-25 zubů, 175 g
Art. 88956118 (3499/4234) 11-28 zubů, 193 g
Art. 88956110 (3599/4355) 11-30 zubů, 211 g
CSR9100
kazeta 11 kolo, silniční
pastorky 11-25 zubů
(11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,25)
pastorky 11-28 zubů
(11,12,13,14,15,17,19,21,23,25,28)
pastorky 11-30 zubů
(11,12,13,14,15,17,19,21,24,27,30)
materiál pastorků: 1-6 ocel, 7-11 titan
k sadě DURA ACE 11 kolo

Art. 86283 (179/217)
SH7
závitové vícekolečko, 7 kolo
pastorky 14-34 zubů
(14,16,18,20,22,24,34)
329 Kč

Art. 86282 (179/217)
SH7
závitové vícekolečko, 7 kolo
pastorky 14-28 zubů
(14,16,18,21,24,28)
329 Kč

Art. 86281 (159/192)
SH6
závitové vícekolečko, 6 kolo
pastorky 14-28 zubů
(14,16,18,21,24,28)
299 Kč
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Art. 8895418 (2899/3508)
CS7900
kazeta 10 kolo, silniční
pastorky 11-28 zubů
(11,12,13,14,15,17,19,21,24,28)
k sadě DURA ACE
hmotnost: 187 g
4 699 Kč

Art. 8895825 (949/1148) 11-25 zubů
Art. 8895828 (949/1148) 11-28 zubů
Art. 8895845 (949/1148) 14-25 zubů - CS6600 - JUNIOR
Art. 8895820 (949/1148) 12-30 zubů
CS6700
kazeta 10 kolo, silniční
pastorky 11-25 zubů (11,12,13,14,15,17,19,21,23,25)
pastorky 11-28 zubů (11,12,13,14,15,17,19,21,24,28)
pastorky 14-25 zubů (14,15,16,17,18,19,20,21,23,25)
pastorky 12-30 zubů (12,13,14,15,17,19,21,24,27,30)
k sadě ULTEGRA 10sp
hmotnost: 229 g (11-25), 242 g (11-28),
249 g (14-25), 235 g (12-30)
1 699 Kč

Art. 8895715 (649/785) 11-25 zubů / 245 g
Art. 8895718 (649/785) 11-28 zubů / 255 g
Art. 8895725 (579/701) 12-25 zubů / 250 g
CS5700
kazeta 10 kolo, silniční
pastorky 11-25 zubů
(11,12,13,14,15,17,19,21,23,25)
pastorky 11-28 zubů
(11,12,13,14,15,17,19,21,24,28)
pastorky 12-25 zubů
(12,13,14,15,16,17,19,21,23,25)
1 099 Kč

Art. 8895512 (409/495) 11-32 zubů / 360 g
Art. 8895515 (349/422) 11-25 zubů / 302 g
Art. 8895528 (349/422) 12-28 zubů / 310 g
HG500
kazeta 10 kolo, silniční
pastorky 11-32 zubů
(11,12,14,16,18,20,22,25,28,32)
pastorky 11-25 zubů
(11,12,13,14,15,17,19,21,23,25)
pastorky 12-28 zubů
(12,13,14,15,17,19,21,23,25,28)
k sadě TIAGRA 10 kolo

Art. 89100 (30/36)
CS7900
SH podložka
použití za 10 sp kazetu
59 Kč

759 Kč 11-32z / 649 Kč 11-25z, 11-28z
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Kazety silniční - 9-ti a 8-mi rychlostní

Řetězy 9/8/7/6-ti rychlostní

Art. 8895125 (259/313) pastorky 11-25 zubů
Art. 8895225 (319/386) pastorky 14-25 zubů
Art. 8895227 (259/313) pastorky 12-27 zubů
Art. 8895325 (319/386) pastorky 13-25 zubů
CSHG50
kazeta 9 kolo, silniční
pastorky 11-25 zubů (11,12,13,15,17,19,21,23,25)
pastorky 14-25 zubů (14,15,16,17,18,19,21,23,25)
pastorky 12-27 zubů (12,13,14,15,17,19,21,24,27)
pastorky 13-25 zubů (13,14,15,16,17,19,21,23,25)
529 Kč 14-25z, 12-27z / 549 Kč 11-25z / 599 Kč 13-25z

Art. 8851225 (349/422) pastorky 12-25
Art. 8851326 (349/422) pastorky 13-26
CSHG50
kazeta 8 kolo, silniční
pastorky 12-25 zubů (12,13,15,17,19,21,23,25)
pastorky 13-26 zubů (13,14,15,17,19,21,23,26)

599 Kč

Art. 8851134 (189/229)
CSHG50
kazeta 8 kolo, silniční
pastorky 11-34 zubů
(11,13,15,18,21,24,28,34)
k sadě CLARIS
269 Kč

Art. 89327 (235/284) OEM
Art. 89327B (249/301) balený + čep 9k
CNHG93
řetěz pro 9 kolo 114 článků, SHIMANO
pro sadu XT
459 Kč OEM / 499 Kč balený + čep

Řetězy 12-ti a 11-ti rychlostní

Art. 89334B (859/1039)
CNM9100
řetěz pro 12 kolo 116 článků
směrové provedení pro lepší řazení
vhodné pro silniční i MTB sady 12 sp
povrchová úprava SIL-TEC pro lepší chod
a delší životnost
1 499 Kč balený + čep

Art. 89333B (729/882)
CNHG901
řetěz pro 11 kolo 116 článků
směrové provedení pro lepší řazení
vhodné pro silniční i MTB sady 11 sp
povrchová úprava SIL-TEC pro lepší chod a
delší životnost
1 299 Kč balený + čep

Art. 89332 (449/543) OEM - nebaleno
Art. 89332B (489/592) balený + čep
CNHG7011
MTB měnič na 11 kolo
SHADOW RD+ - nižší profil snižuje riziko poškození
nejvetší pastorek 40 (2x11) / 42 (1x11) zubů
hmotnost: 275 g
799 Kč OEM / 849 Kč balený + čep

Art. 89331 (349/422) OEM - nebaleno
Art. 89331B (379/459) balený + čep
CNHG6011
řetěz pro 11 kolo 116 článků
směrové provedení pro lepší řazení
vhodné pro silniční i MTB sady 11 sp
povrchová úprava SIL-TEC
(lepší chod a delší životnost)
629 Kč OEM / 689 Kč balený + čep

Art. 893403 (649/785) OEM - nebaleno
Art. 893403B (699/846) balený + čep
CNE8000
řetěz pro 11 kolo 116 článků
směrové provedení pro lepší řazení
vhodné pro e-bike, silniční i MTB sady 11 sp
povrchová úprava SIL-TEC
pro lepší chod a delší životnost
1099 Kč OEM / 1199 Kč balený + čep

Art. 893401 (289/350) OEM
Art. 893401B (329/398) balený + čep 9k
CNE6070
řetěz pro 9 kolo 116 článků, SHIMANO
vhodné pro e-bike, silniční i MTB sady
499 Kč OEM / 549 Kč balený + čep

Art. 8939603 (32/39)
Y0AH98030
nýt pro 11 kolové řetězy
prodej po sadě 3 ks
55 Kč
cena za 1 ks

Art. 89309 (195/241) OEM
Art. 89309B (229/277) balený + čep 9k
CNHG53
řetěz pro 9 kolo 114 článků
pro sadu DEORE

Art. 89311 (149/180) OEM
Art. 89311B (239/289) balený + čep 9k
CNHG71
řetěz pro 6/7/8 kolo 114 článků
249 Kč OEM / 369 Kč balený + čep

Art. 89306 (99/120) OEM
Art. 89306B (139/168) balený + čep 10k
CNHG40
řetěz pro 6/7/8 kolo 114 článků
199 Kč OEM / 269 Kč balený + čep

379 Kč OEM / 429 Kč balený + čep

Art. 8939703 (27/33)
Y08X98031
nýt pro 10 kolové řetězy
prodej po balení 3 ks
49 Kč
cena za 1 ks

Art. 8939803 (24/29)
Y06998030
nýt pro 9 kolové řetězy
prodej po balení 3 ks nýtů
45 Kč
cena za 1 ks

Art. 89399 (14/17)
Y04598020
nýt pro 6/7/8 kolové řetězy
prodej po balení 5 ks nýtů
25 Kč
cena za 1 ks

Řetězy 10-ti rychlostní

Art. 89329 (369/446) OEM
Art. 89329B (409/495) balený + čep 10k
CNHG95
řetěz pro 10 kolo 116 článků
směrové provedení pro lepší řazení
pro 10 kolové MTB sady DYNA SYS
pro sadu XT
629 Kč OEM / 699 Kč balený + čep

Art. 893402 (429/519) OEM
Art. 893402B (479/580) balený + čep 10k
CNE6090
řetěz pro 10 kolo 116 článků
směrové provedení pro lepší řazení
vhodné pro e-bike,
silniční i MTB sady 10 sp
povrchová úprava SIL-TEC
pro lepší chod a delší životnost

Art. 893201B (389/471)
CN6701
řetěz pro 10 kolo 114 článků
pouze pro silniční sady
759 Kč balený + čep

Art. 893190B (289/350)
CN4601
řetěz pro 10 kolo 116 článků
pro sadu TIAGRA
balený v krabičce s čepem
559 Kč balený + čep

Art. 89310 (239/289) OEM
Art. 89310B (269/325) balený + čep 10k
CNHG54
řetěz pro 10 kolo 116 článků, SHIMANO
směrové provedení pro lepší řazení
pro 10 kolové MTB sady DYNA SYS
pro sadu DEORE
499 Kč OEM / 539 Kč balený + čep

Art. 89393 (80/96)
SMCN91012
spojka na řetězy pro 12 kolo
minimální prodej po 2 ks

Art. 89394 (80/96)
SMCN90011
spojka na řetězy pro 11 kolo
minimální prodej po 2 ks

139 Kč
cena za 1 ks

139 Kč
cena za 1 ks

Art. 89395 (10/12)
SMUG51
spojka na řetězy pro 6/7 kolo
prodej po 10 ks
19 Kč
cena za 1 ks

749 Kč OEM / 849 Kč balený + čep
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Převodníky

Art. 64584 (1790/2166) 32 zubů
Art. 64585 (1790/2166) 34 zubů
Art. 64586 (1790/2166) 36 zubů
Art. 64588 (1790/2166) 38 zubů
FCM9100/20
hliníkový převodník
určeno pro kliky s jednopřevodníkem
FC-M9100/20
2 999 Kč

Art. 63490 (229/277)
Y1DS98020
hliníkový MTB převodník
na kliky FCM510
44 zubů, rozteč 104 mm
čtyřpacka
429 Kč

Art. 63489 (299/362)
Y1KF98040
ocelový MTB převodník
na kliky FCM660
32 zubů, rozteč 104 mm
čtyřpacka
vyztužený kompozitem
559 Kč
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Art. 645599 (869/1051) 30 zubů
Art. 645600 (869/1051) 32 zubů
Art. 645601 (869/1051) 34 zubů
FCM8000-1
převodník Fe slitina + CFRP kompozit
určeno pro kliky s jednopřevodníkem
FC-M8000
1 499 Kč

Art. 63402 (699/846)
Y1MM98110
hliníkový MTB převodník
na kliky FCM780
42 zubů, rozteč 104 mm
čtyřpacka
1 299 Kč

Art. 63493251 (119/144)
Y1DS98010
ocelový MTB převodník
na kliky FCM510
32 zubů, rozteč 104 mm
čtyřpacka
219 Kč

Art. 645505 (429/519) 30 zubů
Art. 645506 (429/519) 32 zubů
Art. 645507 (429/519) 34 zubů
SMCRM70
převodník Fe slitina + GF kompozit
určeno pro kliky s jednopřevodníkem
FC-M7000
779 Kč

Art. 63406 (859/1039)
Y1ML98030
hliníkový MTB převodník
na kliky FCM785 převody 40-28
40 zubů, rozteč 104 mm
čtyřpacka
1 499 Kč

Art. 63404 (189/229)
Y1ML28000
hliníkový MTB převodník
na kliky FCM785 převody 40-28
28 zubů, rozteč 64 mm
čtyřpacka
349 Kč

Art. 634957 (799/967)
Y1J198010
hliníkový MTB převodník na
kliky FCM770
44 zubů, rozteč 104 mm
čtyřpacka
1 399 Kč

Art. 63405 (689/834)
Y1ML98020
hliníkový MTB převodník
na kliky FCM785 převody 38-26
38 zubů, rozteč 104 mm
čtyřpacka
1 259 Kč

Art. 63403 (169/204)
Y1ML26000
hliníkový MTB převodník
na kliky FCM785 převody 38-26
26 zubů, rozteč 64 mm
čtyřpacka
319 Kč

Art. 634954 (709/858)
Y1F898030
hliníkový MTB převodník na
kliky FCM760
44 zubů, rozteč 104 mm
čtyřpacka
1 299 Kč

Art. 63491 (369/446)
Y1FM98090
hliníkový MTB převodník
na kliky FCM540
44 zubů, rozteč 104 mm
čtyřpacka
649 Kč

Art. 634955 (389/471)
Y1J198020
ocelový MTB převodník
na kliky FCM770
32 zubů, rozteč 104 mm
čtyřpacka
vyztužený kompozitem
699 Kč

Art. 63495 (289/350)
Y1F898020
hliníkový MTB převodník
na kliky FCM760
32 zubů, rozteč 104 mm
čtyřpacka
499 Kč

Art. 63400 (159/192)
Y1MM24000
hliníkový MTB převodník
na kliky FCM780
24 zubů, rozteč 64 mm
čtyřpacka
299 Kč

Art. 634956 (135/163)
Y1J122000
hliníkový MTB převodník
na kliky FCM770
22 zubů, rozteč 64 mm
čtyřpacka
249 Kč
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Art. 63410 (409/495)
Y1LD98160
hliníkový trekkingový převodník
na kliky FCM590
48 zubů, rozteč 104 mm
čtyřpacka
749 Kč

Art. 634102 (149/180)
Y1M298070
ocelový trekikngový převodník
na kliky FCM431
48 zubů, rozteč 104 mm
čtyřpacka
269 Kč

Art. 63401 (379/459)
Y1MM98130
ocelový převodník
na kliky FCM590
32 zubů, rozteč 104 mm
čtyřpacka
649 Kč

Art. 6340701 (229/277)
Y1RL24000
převodník Al 24z FCM8000-2
pro kliky s převodníky 34/24
materiál Al slitina
čtyřpacka
399 Kč

Art. 6340706 (699/846)
Y1RL98090
převodník Al 38z FCM8000-2
pro kliky s převodníky 38/28
materiál Al slitina
čtyřpacka
1 199 Kč

Art. 6340702 (229/277)
Y1RL26000
převodník Al 26z FCM8000-2
pro kliky s převodníky 36/26
materiál Al slitina
čtyřpacka
399 Kč

Art. 63501 (209/253)
Y1M339000
převodník Al 39z FC5700
pětipacka

Art. 63502 (229/277)
Y1M339010
převodník Al 39z FC5700
pětipacka

Art. 63500 (229/277)
Y1M534030
převodník Al 34z FC5750
pětipacka

449 Kč

449 Kč

449 Kč

Art. 6340705 (699/846)
Y1RL98080
převodník Al 36z FCM8000-2
pro kliky s převodníky 36/26
materiál Al slitina
čtyřpacka
1 199 Kč

Art. 6340703 (229/277)
Y1RL28000
převodník Al 28z FCM8000-2
pro kliky s převodníky 38/28
materiál Al slitina
čtyřpacka
399 Kč

Art. 63498 (279/338)
Y1HA34000
hliníkový silniční převodník
na kliky FC4550
34 zubů, rozteč 110 mm
pětipacka
499 Kč

Art. 6340704 (699/846)
Y1RL98070
převodník Al 34z FCM8000-2
pro kliky s převodníky 34/24
materiál Al slitina
čtyřpacka
1 199 Kč

Art. 634105 (149/180)
Y1LD98080
ocelový převodník
na kliky FCM590
32 zubů, rozteč 104 mm
čtyřpacka
269 Kč

Art. 63504 (449/543)
Y1M398160
převodník Al 53z FC5700
pětipacka
789 Kč

Art. 63503 (449/543)
Y1M598020
převodník Al 50z FC5750
pětipacka
789 Kč

Art. 63324 (119/144)
Y1FM98020
sada šroubů a matic do převodníků
pro převodníky: FC-MC18/ Alivio
rozměr: M8 x 8,5
219 Kč

Art. 63331 (22/27)
Y5VM98030
šroub+podložka SH
k uchycení lanka měniče
RD-M530
45 Kč

cena za sadu 4 ks
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Kladky

Misky - silniční

Art. 59030 (169/204) 10-ti rychlostní
Art. 59031 (169/204) 11-ti rychlostní
Y5XF98130, Y5XF98120
sada kladek k MTB měniči - úrověň k sadě XT
spodní napínací kladka 11 zubů - utěsněná
horní vodící kladka

Art. 59020 (129/132)
Y5XH98120
sada kladek k silničnímu měniči
RD5700/RD4500
spodní napínací kladka 11 zubů
horní vodící kladka 11 zubů

359 Kč
cena za pár

209 Kč
cena za pár

Art. 59024 (69/83)
Y5W898030
sada kladek k MTB měniči RD-M310
spodní napínací kladka 15 zubů
horní vodící kladka 13 zubů

Art. 59023 (24/29)
Y56398100
sada kladek k měničům řady RDTY
spodní napínací kladka 10 zubů
horní vodící kladka 10 zubů
prodej po 10 párech
49 Kč
cena za 1 pár

129 Kč
cena za pár

Art. 63181 (479/579,59)
SMBB9241B
sada kompletních ložisek - pravé + levé a krytky
pro silniční rámy s pressfit středovým složením
průměr domečku v rámu 41mm
pro silniční kliky s integrovanou osou
pro sadu DURA ACE
749 Kč

Art. 63179 (409/494,89)
SMBB7241B
sada kompletních ložisek - pravé + levé a krytky
pro silniční rámy s pressfit středovým složením
průměr domečku v rámu 41mm
pro silniční kliky s integrovanou osou
pro sadu ULTEGRA
699 Kč

Art. 631784 (209/252,89)
BBRS500PB
sada kompletních ložisek pravé/levé a středové krytky
s pressfit středovým složením
průměr domečku v rámu 41mm
pro silniční kliky s integrovanou osou
pro sadu TIAGRA/105
389 Kč

Misky - MTB

Art. 63180 (499/604)
SMBB9441A
sada kompletních ložisek pravé + levé a krytky
určeno pro MTB rámy s pressfit středovým
složením
průměr domečku v rámu 41mm
pro MTB kliky s integrovanou osou
pro sadu XTR

Art. 63175 (399/483)
BBMT800
sada kompletních ložisek
pravé + levé a středové krytky
určeno pro MTB rámy
s pressfit středovým složením
pro silniční kliky s integrovanou osou
pro sadu XT

849 Kč

699 Kč

Art. 63178 (309/374)
SMBB7141A
sada kompletních ložisek pravé + levé a krytky
pro MTB rámy s pressfit středovým složením
průměr domečku v rámu 41mm
pro MTB kliky s integrovanou osou
pro sadu XT
559 Kč

Art. 631695 (569/701)
BBR9100
sada kompletních ložisek - pravé + levé a krytky
závit BSA, pro domeček 68 mm
pro silniční kliky s integrovanou osou
včetně TL-FC24 - redukce pro použití klíče TL-FC32
pro sadu DURA ACE R9100
969 Kč

Art. 631660 (299/362) integr. osa BSA
Art. 631659 (299/362) integr. osa ITA
SMBBR60
sada kompletních ložisek pravé + levé a krytky
průměr domečku v rámu 68 mm
pro silniční kliky s integrovanou osou
včetně TL-FC25 - redukce pro použití klíče TL-FC32
miska má menší průměr
pro sadu ULTEGRA 6800

Art. 63165 (189/229)
BBRS500B
sada kompletních ložisek - pravé + levé a krytky
závit BSA, pro domeček 68 mm
pro silniční kliky s integrovanou osou
pro sadu TIAGRA 4600,4500
379 Kč

499 Kč ingr. osa BSA / 599 Kč ingr. osa ITA

TL-FC32
Art. 63173 (579/700,59)
SMBB93B
sada kompletních ložisek - pravé + levé
krytky a podložky
závit BSA, pro domeček 68/73 mm
včetně TL-FC24 - redukce pro použití klíče
TL-FC32, miska má menší průměr
pro MTB kliky s integrovanou osou
pro sadu XTR
949 Kč
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Art. 63174 (359/434)
BBMT800
sada kompletních ložisek
pravé + levé, krytky a podložky
závit BSA, pro domeček 68/73 mm
včetně TL-FC24
redukce pro použití klíče TL-FC32
miska má menší průměr
pro MTB kliky s integrovanou osou
pro sadu XT
649 Kč

Art. 63177 (389/471)
SMBB80D
sada kompletních ložisek - pravé + levé
krytky a podložky
závit BSA, pro domeček 83 mm
pro MTB kliky s integrovanou osou
pro sadu SAINT
699 Kč

Art. 63170 (199/241)
SMBB52B
sada kompletních ložisek - pravé + levé
krytky a podložky
závit BSA, pro domeček 68/73 mm
pro MTB kliky s integrovanou osou
pro sadu DEORE
389 Kč
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Art. 63160 (21/25)
Y1F813000
podložka pro misky /ložiska
integrované osy, šířka 2,5 mm
prodej po 3ks
39 Kč
cena za 1 ks

Art. 63162 (39/35)
Y1F811100
pojistná matice o ø závitu 10 mm
pro MTB kliky s integrovanou osou
59 Kč
cena za 1 ks

Art. 63161 (39/35)
Y1F811100
pojistná matice o ø závitu 20 mm
pro silniční kliky s integrovanou osou
59 Kč
cena za 1 ks
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Zapletená kola - silniční

Art. 63146 (589/713) domeček 68 mm x osa 129,5 mm
BB5500
osa zapouzdřená OCTALINK, závit BSA
vhodná pro silniční kliky FC7700,6500,5500
délka domečku/středové mufny 68 mm
délka osy 109,5 mm
bez šroubů
999 Kč

Art. 81422 (55/67)
Y3AE03000
zadní pravý kónus
na náboje FHM510,760,MC30
rozměr M10 x 9 mm
109 Kč

Art. 81437 (85/103)
Y24N98040
pření dlouhý kónus HBM755 - XT
s prachovkou, M10 x 21,8 mm
139 Kč
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Art. 63087 (179/217) domeček 68 mm x osa 113 mm
Art. 63088 (179/217) domeček 68 mm x osa 118 mm
Art. 63089 (179/217) domeček 68 mm x osa 121 mm
Art. 63086 (179/217) domeček 73 mm x osa 113 mm
Art. 63095 (185/224) domeček 73 mm x osa 121 mm
Art. 63090 (185/224) domeček 73 mm x osa 126 mm
BBES300
osa zapouzdřená OCTALINK, závit BSA
bez šroubů
329 Kč

Art. 81423 (79/96)
Y3AE98030
zadní levý kónus
na náboje FHM510,760,MC30
rozměr M10 x 16 mm
149 Kč

Art. 81421 (27/33)
Y38408202
zadní levý kónus ACERA
na náboje MC12, 475, RX100, RSX atd.
rozměr M10 x 15 mm
49 Kč

Art. 63068 (135/163) domeček 68 mm x osa 110 mm
Art. 63069 (135/163) domeček 68 mm x osa 113 mm
Art. 63070 (149/180) domeček 68 mm x osa 117 mm
Art. 630715 (149/180) domeček 68 mm x osa 127 mm
Art. 63073 (135/163) domeček 73 mm x osa 113 mm
BBUN26
osa zapouzdřená čtyřhran, závit BSA
bez šroubů

Art. 6307105 (79/96) domeček 68 mm x osa 122,5 mm
Art. 6307405 (75/91) domeček 73 mm x osa 123 mm
BBUN100
osa zapouzdřená čtyřhran, závit BSA
bez šroubů

Art. 7027495 (22900/27709)
WHR9100
pláštové silniční kola - 35 mm karbon/al ráfek
vhodné pro 9, 10 a 11 kazetu
16 předních, 21 zadních zeslabovaných plochých drátů
přímý a 2x křížený výplet pro vyžší tuhost
hmotnost 1 508 g /pár
34 900 Kč

149 Kč

249 Kč

Art. 81430 (27/33)
Y21H98080
přední krátký kónus s prachovkou,
M9 x 10,4 mm
49 Kč

Art. 81424 (27/33)
Y30G90500
zadní pravý kónus
na náboje FH-M475,MC12/RSX/RX100
rozměr M10 x 15 mm
49 Kč

Art. 702749 (17499/21174)
WHR9100
pláštové silniční kola - 24 mm karbon/al ráfek
vhodné pro 9, 10 a 11 kazetu
16 předních, 20 zadních zeslabovaných plochých drátů
přímý a 2x křížený výplet pro vyžší tuhost
hmotnost 1 453 g /pár
26 900 Kč

Art. 81439 (27/33)
Y25W98020
přední kónus HBM495, 585
s O-kroužkem, M10 x 10,4 mm
49 Kč

Art. 81426 (27/33)
Y22098080
zadní levý kónus
pro náboje FH-M475/452/MC12/
RSX/RX100
rozměr M10 x 15,1 mm
49 Kč
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Art. 702726 (10990/13298)
WHRS770
pláštové silniční bezdušové kola - 30 mm karbon/al ráfek
pro discové brzdy, uchycení Center Lock
na pevné osy E-thru 12x100mm 12x142mm
vhodné pro 9, 10 a 11 kazetu
24 zeslabovaných drátů
hmotnost 1 639 g/pár
15 990 Kč
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Art. 702725 (22900/27709)
WHRS700
pláštové silniční kola - 24/28 mm karbon/al ráfek
vhodné pro 9, 10 a 11 kazetu
16 předních, 21 zadních drátů
přímý a 2x křížený výplet pro vyžší tuhost
hmotnost 1 540 g /pár
15 990 Kč

Art. 702724 (6199/7501)
WHRS500
plášťové silniční kola - 24 mm al ráfek
vhodné pro 9, 10 a 11 kazetu
16 předních, 20 zadních drátů
přímý a 2x křížený výplet pro vyžší tuhost
hmotnost 1 649 g/pár
9 999 Kč

Art. 702721 (4199/5081)
WHRS330
pláštové silniční kola - 30 mm aero ráfek
vhodné pro 9, 10 a 11 kazetu
16 předních, 20 zadních zeslabovaných plochých drátů
přímý a 2x křížený výplet pro vyžší tuhost
indikace opotřebení ráfku
hmotnost 1 962 g/pár
6 499 Kč

Art. 7027235 (10990/13298)
WHRS81C35
pláštové silniční kola - 35 mm karbon/al ráfek
vhodné pro 9, 10 a 11 kolo
16 předních, 21 zadních zeslabovaných plochých drátů
přímý a 2x křížený výplet pro vyžší tuhost
indikace opotřebení ráfku, asymetrický ráfek
hmotnost 1 631 g/pár
15 990 Kč

Art. 702722 (7999/9679)
WHRS81C24
pláštové silniční kola - 24 mm karbon/Al ráfek
vhodné pro 9, 10 a 11 kolo
16 předních, 20 zadních zeslabovaných plochých drátů
přímý a 2x křížený výplet pro vyšší tuhost
indikace opotřebení ráfku, asymetrický ráfek
hmotnost: 1 504 g/pár
11 999 Kč
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Art. 702720 (4199/5081)
WHRS330
pláštové silniční kola - 30 mm aero ráfek
vhodné pro 9, 10 a 11 kazetu
16 předních, 20 zadních zeslabovaných plochých drátů
přímý a 2x křížený výplet pro vyžší tuhost
indikace opotřebení ráfku
hmotnost 1 962 g/pár
6 499 Kč
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Art. 70270 (2599/3145)
WHR501
plášťové silniční kola
vhodné pro 8, 9 a 10 kolo (nutná 1 mm podložka)
20 nerezových drátů vpředu, 24 vzadu
radiální výplet vpředu, křížený vzadu
indikace opotřebení ráfku
hmotnost: 1 900 g/pár
3 799 Kč

Art. 70272105 (42/51) přední 278 mm
Art. 70272106 (42/51) zadní 294 mm
Y012AN782 drát předního kola WHRS30
Y012AN942 drát zadního kola WHRS30
stříbrný

79 Kč

Art. 70272305 (42/51) přední 260 mm
Art. 70272306 (42/51) zadní 280 mm
Y012AN607 drát předního kola WHRS80C50
Y012AN807 drát zadního kola WHRS80C50
černý

79 Kč

Art. 7027236 (42/51) přední 272 mm
Art. 7027237 (42/51) zadní pravý 294 mm
Art. 7027238 (42/51) zadní levý 294 mm
Y4T7S4000 drát přední na WHRS81C35
Y49NS2000 drát zadní pravý na WHRS81C35
Y49NS1000 drát zadní levý na WHRS81C35
79 Kč

Art. 77507 (19/23) stříbrný (Y012Z4070)
Art. 77508 (25/30) červený (Y012Z4076)
Art. 77509 (19/23) černý (Y012Z4075)
nipl na kola WH79,78, WHRS80/30/20/10
39 Kč stříbrný, černý
49 Kč červený

Art. 70277003 (16/19)
Y4CK89000
niple k drátům do náboje ke kolům
WHM770/775
35 Kč

Art. 70275203 (19/23)
Y03X98010
nipl na přední/zadní kolo WHM8000
27,5“/29“
39 Kč

Art. 70272010 (289/350)
Y4DV98110
kompletní ořech na kola WH-RS10,20
pro 9 a 10 kolo
549 Kč

Adaptéry - brzdové

Art. 70277001 (65/79) levý zadní/pravý přední 272 mm
Art. 70277002 (65/79) pravý zadní/levý přední 270 mm
Y4D798030 drát levý zadní/pravý přední na WHM770/775
Y4D798020 drát pravý zadní/levou přední na WHM770/775
doporučujeme dokoupit matičku 70277003

119 Kč

Zapletená kola - MTB
Art. 70276701 (42/51) přední/zadní pravý 288,5 mm
Art. 70276702 (42/51) přední/zadní levý 287,5 mm
Y42RS2000 drát přední/zadní pravý na WHMT15 29“
Y42RS3000 drát přední/zadní levý na WHMT15 29“

79 Kč

Art. 702750 (6499/7864)
WHM8000
zapletená 27,5“ MTB kola
vhodné pro bezdušové pláště (max tlak 300kPa)
asymetrický ráfek umožnující vyšší tuhost a pevnst
28 zeslabovaných drátů v předu a vzadu
systém upevnění kotouče CENTER LOCK
přední kolo 15 mm osa E-THRU, zadní kolo QR rychloupínák
hmotnost 1 752 g/pár

Art. 70275201 (42/51) přední/zadní 300 mm
Art. 70275202 (42/51) přední/zadní 281,5 mm
Y03P98010 drát přední/zadní na WHM8000 29“
Y03P98020 drát přední/zadní na WHM8000 29“

11 490 Kč

Art. 70274804 (42/51) přední 283 mm
Art. 70274805 (42/51) zadní pravý 300 mm
Art. 70274806 (42/51) zadní levý 302 mm
Y4SYS1000 drát přední na WH9000C24
Y012AD00V drát zadní pravý na WH9000C24
Y012AD027 drát zadní levý na WH9000C24

Art. 40223 (79/96)
SMMAF180PSA
přední adaptér kotoučové brzdy
POSTMOUNT/STANDART na ø 180 mm
hmotnost: 43 g, materiál: Al hliník
149 Kč

Art. 40222 (79/96)
SMMAF203PSA
přední adaptér kotoučové brzdy
POSTMOUNT/STANDART na ø 203 mm
hmotnost: 52 g, materiál: Al hliník
149 Kč

Art. 40224 (85/103)
SMMAF180PP2
přední adaptér kotoučové brzdy
POSTMOUNT/POSTMOUNT na ø 180 mm
hmotnost: 37 g, materiál: Al hliník
159 Kč

Art. 40225 (79/96)
SMMAF203PPA
přední adaptér kotoučové brzdy
POSTMOUNT/POSTMOUNT na ø 203 mm
hmotnost: 45 g, materiál: Al hliník
149 Kč

79 Kč

79 Kč
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Art. 40220 (79/96)
SMMAF160PSA
přední adaptér kotoučové brzdy
POSTMOUNT/STANDART na ø 160 mm
hmotnost: 41 g, materiál: Al hliník
149 Kč
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Art. 40221 (79/96)
SMMAR160PSA
zadní adaptér kotoučové brzdy
POSTMOUNT/STANDART na 160 mm
hmotnost: 45 g, materiál: Al hliník
149 Kč

Art. 40228 (79/96)
SMMAR180PSA
zadní adaptér kotoučové brzdy
POSTMOUNT/STANDART na 180 mm
hmotnost: 51 g, materiál: Al hliník
149 Kč

Art. 40226 (79/96)
SMMAR203PSA
zadní adaptér kotoučové brzdy
POSTMOUNT/STANDART na 203 mm
hmotnost: 61 g, materiál: Al hliník
149 Kč
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Brzdy

Art. 42214 (139/168)
Y8G698080
originální silniční brzdové gumičky
SHIMANO R55C3
kompletní gumičky včetně botky BR-6700
pouze samotné gumičky
pro modely: BR79,78,67,66,56,55
299 Kč

Art. 42213 (209/253)
Y8FN98140
originální silniční brzdové gumičky
SHIMANO R55C
pro použí pro karbonové ráfky
pouze samotné gumičky
pro modely: BR79,78,67,66,56,55
379 Kč

Art. 4234202 (509/616)
Y8VT98020
brzdové destičky SHIMANO H03C - kovové
včetně rozpěrné pružinky
Ice-Technologies - destičky s chladičem
pro modely BR-M820, 640
hmotnost jednoho páru: 50 g
899 Kč

Art. 42212 (79/96)
Y8FN98090
originální silniční brzdové gumičky
SHIMANO R55C3
pouze samotné gumičky
pro modely: BR7900,7800,6800,6700
,6600,5600,5500
149 Kč

Art. 4234201 (329/398)
Y8VT98010
brzdové destičky SHIMANO H01A
polymerová směs
pro hydraulické brzdy SHIMANO: BR-M820, 640
Ice-Technologies - destičky s chladičem
včetně rozpěrné pružinky
hmotnost jednoho páru: 50 g
629 Kč

Art. 42303 (55/67)
Y8AA98200
originální MTB brzdové gumičky SHIMANO M70R2
určené do špatných podmínek, mokra atd
včetně závlaček
pro modely: BR-M960,951,770,760,510,430
119 Kč

Art. 42344 (389/471)
Y8J79802A
brzdové destičky SHIMANO F03C
železná směs (sinter-spékané)
pro hydraulické brzdy SHIMANO:
BR-M985, 785, 675, 666
včetně rozpěrné pružinky
hmotnost jednoho páru: 55 g
699 Kč

Art. 42304 (59/71)
Y8A298030
originální MTB brzdové gumičky SHIMANO S70C
určené do „standartních“ podmínek
včetně závlaček
pro modely: BR-M960,951,770,760,510,430
99 Kč

Art. 42343 (259/313)
Y8J79801A
brzdové destičky SHIMANO F01A
polymerová směs
pro hydraulické brzdy SHIMANO:
BR-M985, 785, 675, 666
Ice-Technologies - destičky s chladičem
včetně rozpěrné pružinky
hmotnost jednoho páru: 46 g
499 Kč

Art. 42346 (275/333)
Y8J79804A
brzdové destičky SHIMANO G04Ti
polymerová směs, titanové obložení
pro hydraulické brzdy SHIMANO:
BR-M985, 785, 675, 666
včetně rozpěrné pružinky
hmotnost jednoho páru: 28 g
529 Kč
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Art. 4234206 (209/253)
Y8JZ98020
brzdové destičky SHIMANO G03S
železná směs (sinter-spékané)
pro hydraulické brzdy SHIMANO:
BR-M985, 785, 675, 666
včetně rozpěrné pružinky
hmotnost jednoho páru: 28 g
399 Kč

Art. 42345 (109/132)
Y8J79803A
brzdové destičky SHIMANO G01A
polymerová směs
pro hydraulické brzdy SHIMANO:
BR-M985, 785, 675, 666
včetně rozpěrné pružinky
hmotnost jednoho páru: 28 g
229 Kč

Art. 4234205 (89/108)
Y8KA98010
brzdové destičky SHIMANO G01S
polymerová směs
pro hydraulické brzdy SHIMANO:
BR-M985, 785, 675, 666
Ice-Technologies - destičky s chladičem
včetně rozpěrné pružinky
hmotnost jednoho páru: 21 g
169 Kč

KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2019 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační

Art. 42341 (249/301)
Y8FF98010
brzdové destičky SHIMANO DO2S
železná směs (sinter-spékané)
pro hydraulické brzdy SHIMANO: BR-M810
včetně rozpěrné pružinky
hmotnost jednoho páru: 30 g
469 Kč

Art. 42342 (199/241)
Y8FF98020
brzdové destičky SHIMANO D02S - polymerové
pro hydraulické brzdy SHIMANO: BR-M810
včetně rozpěrné pružinky
hmotnost jednoho páru: 40 g
369 Kč

Art. 423379 (219/265)
Y8CL98010
brzdové destičky SHIMANO M06
železná směs (sinter-spékané)
pro hydraulické brzdy SHIMANO:
BR-M975, 966, 775, 765, 665, 595, 585
včetně rozpěrné pružinky a závlačky
hmotnost jednoho páru: 42 g
399 Kč

Art. 423378 (179/217)
Y8E598020
brzdové destičky SHIMANO M07Ti
polymerová směs, titanové obložení
pro hydraulické brzdy SHIMANO:
BR-M975, 966, 775, 765, 665, 595, 585
včetně rozpěrné pružinky
hmotnost jednoho páru: 32 g
baleno v blistru na kartě SHIMANO
319 Kč

Art. 40901 (13/16)
SMVBRKL
vodítko lanka pro V-brzdy 90°
bez gumičky, balení 5 ks
25 Kč
cena za 1 ks

Art. 40900 (65/79)
Y8AA98140
vodítko lanka V-brzdy 90°
s krycí gumičkou na XT/XTR brzdy
prodej po 1 ks
129 Kč
cena za 1 ks

Art. 423371 (119/144)
Y8B698010
brzdové destičky SHIMANO M05 - polymerové
pro mechanické brzdy SHIMANO: BR-M515
včetně rozpěrné pružinky
hmotnost jednoho páru: 40 g
239 Kč

Art. 42338 (149/180)
Y8EP98010
brzdové destičky SHIMANO A01S - polymerové
pro hydraulické brzdy SHIMANO:
BR-M975, 966, 775, 765, 665, 595, 585
včetně rozpěrné pružinky a závlačky
hmotnost jednoho páru: 20 g
279 Kč

Art. 42400 (92/111)
Y81898030
originální SH šrouby včetně
podložek pro 6-ti děrové kotouče
balení 6 šroubů a podložek
165 Kč

Art. 423705 (65/79)
Y8JA98030
dutý šroub do banja pro propojení
hadičky s třmenem
pro třmeny hydraulické brzdy BRM985,
785, 675
129 Kč

Art. 423375 (75/91)
Y8FH98030
brzdové destičky SHIMANO B01S - polymerové
pro hydraulické brzdy SHIMANO:
BR-M575, 525, 495, 486, 475, 416, 415
včetně rozpěrné pružinky
hmotnost jednoho páru: 41 g
149 Kč

Art. 42348 (25/30)
Y8JZ98010
originál SH šroub a závlačka
na brzdové destičky
49 Kč

Art. 423702 (45/54)
Y8H098010
dutý šroub do banja pro propojení
hadičky s třmenem
pro třmeny hydraulické brzdy BRM820,
810, 640 SAINT a ZEE
89 Kč
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Bowdeny a lanka

Art. 42388 (19/23)
SMBHA0010
oliva + vložka na hydraulickou brzdovou hadičku
pro hadičky SM-BH59, 63
39 Kč
cena za 1 ks

Art. 42376 (259/313) délka 100 cm
Art. 42377 (329/398) délka 170 cm
SMBH90SBL černá
brzdová hadička pro brzdy
M985, 785, 675, 666
499 Kč délka 100 cm
599 Kč délka 170 cm
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Art. 423885 (23/28)
SMBHD1030
oliva + vložka na hydraulickou brzdovou hadičku
pro hadičky SM-BH90
49 Kč
cena za 1 ks

Art. 42374 (299/362) délka 100 cm
Art. 42375 (389/471) délka 170 cm
SMBH90SBW bílá
brzdová hadička pro brzdy
M985, 785,
675, 666
549 Kč délka 100 cm
699 Kč délka 170 cm

Art. 42370 (999/1209) délka 10 m
Y13098390
UNI černá hydraulická brzdová hadička
SMBH59
1 799 Kč

Art. 423701 (999/1209) délka 10 m
Y13098580
UNI černá hydraulická brzdová hadička
SMBH90
1 699 Kč

cena za box 10 m

cena za box 10 m

Art. 423725 (59/71)
Y8JA98010
převlečná matice/šroub + oliva ke
spojení hydraulické
brzdové hadičky SMBH90 s pákou
129 Kč

Art. 423715 (19/23)
Y8JA07000
plastová krytka hydraulické
brzdové hadičky SMBH90 s pákou
39 Kč

Art. 423731 (299/362) délka 100 cm
Art. 423732 (389/471) délka 170 cm
SMBH90SBLSL černá
brzdová hadička pro brzdy
M820 - nový SAINT
569 Kč délka 100 cm

Art. 423733 (279/338) délka 100 cm
Art. 423734 (359/434) délka 170 cm
SMBH90SBSW bílá
bílá brzdová hadička pro brzdy
M640 - sada ZEE
499 Kč délka 100 cm

699 Kč délka 170 cm

649 Kč délka 170 cm

Art. 89586 (45/54)
ASMDISCBP
odvzdušĺovací nálevka na brzdové páky
pro modely BLM988,985,785,675
85 Kč

Art. 89587 (42/51) KSMDBOILO - 1l
Art. 89588 (42/51) Y83998010 - 50 ml
minerální olej
originál SHIMANO do hydraulických brzd
499 Kč 1 l
289 Kč 50 ml

Art. 42371 (9/11)
Y8H203010
plastová krytka hydraulické
brzdové hadičky SMBH59 s pákou
19 Kč

Art. 42385 (219/265) délka 90 cm
Art. 42386 (259/313) délka 170 cm
SMBH59L černá
brzdová hadička pro brzdy
975, 775, 665, 585, 535, 525
včetně olivek, šroubů
399 Kč délka 90 cm
469 Kč délka 170 cm

Art. 89585 (899/1088)
Y8H498080 sada
odvzdušňovací sada hydraulických brzd
TL-BT 03
1 599 Kč kompletní sada
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Art. 440223 (299/362)
Y60098019
set černých řadícíh bowdenů a lanek
XTR - MTB
sada obsahuje:
bowden s mazivem - 3000 mm 1x
lanka PTFE - 2100 mm 1x a 1800mm 1x
koncovky bowdenu:
utěsněné gumové 7x, utěsněné plastové 3x,
utěsněné Al 1x, koncovky lanka 2x
599 Kč

Art. 440229 (249/301)
Y60098021
set černých řadících bowdenů a lanek DEORE - MTB
sada obsahuje:
bowden s mazivem - 3000 mm 1x
lanka - 2100 mm 1x a 1800mm 1x
koncovky bowdenu:
utěsněné gumové 1x, utěsněné plastové 9x,
koncovky lanka 2x
479 Kč

Art. 4402243 (229/277)
Y60098012
set bílých řadících bowdenů a lanek
DURA ACE 7900 - silnice
sada obsahuje:
bowden s mazivem - 1700 mm 1x
lanka PTFE nerez - 2100 mm 2x
koncovky bowdenu:
utěsněné plastové 1x, utěsněné Al: 4x do rámu,
1x k měniči, koncovky lanka 2x
399 Kč

Art. 440228 (65/79)
Y60098501
set černých řadících bowdenů - silnice/MTB
sada obsahuje:
bowden - 1700 mm 1x
lanka - 2100 mm 2x
koncovky bowdenu:
utěsněné plastové 6x, kocovky lanka 2x
119 Kč

Art. 440222 (259/313) šedý
Art. 440221 (249/301) černý
Art. 440220 (299/362) bílý
Y6Y198020 šedý / Y6Y198010 černý/ Y6Y198030 bílý
řadící bowden SHIMANO
teflonový s mazivem, ø 4 mm
599 Kč šedý / 499 Kč černý
649 Kč bílý
cena za roli 10 m

Art. 4402241 (269/325)
Y60098011
set černých řadících bowdenů a lanek
DURA ACE 7900- silnice
sada obsahuje:
bowden s mazivem - 1700 mm 1x
lanka PTFE nerez - 2100 mm 2x
koncovky bowdenu:
utěsněné plastové 1x, utěsněné Al: 4x do rámu
a 1x k měniči, koncovky lanka 2x
599 Kč

Art. 4402215 (1099/1330)
Y60098580
originál řadicí bowden SHIMANO
teflonový s mazivem, ø 4 mm

2 099 Kč

cena za box 50 m

Art. 440224 (179/217)
Y60098022
set černých řadících bowdenů a lanek
DURA ACE 7900- silnice
sada obsahuje:
bowden s mazivem - 1700 mm 1x
lanka nerez - 2100 mm 2x
koncovky bowdenu:
utěsněné plastové 1x, utěsněné Al: 4x do rámu
a 1x k měniči, koncovky lanka 2x
379 Kč

Art. 43224 (2499/3024)
Y60098630
originální řadící lanka SHIMANO
nerezové provedení
délka 2 100 mm, ø 1,2 mm

Art. 44025 (11/13) délka 300 mm
Art. 44026 (14/17) délka 520 mm
Art. 44027 (16/19) délka 600 m
bowden řazení SP40
2 utěsněné plastové koncovky
prodej po 10 ks
21 Kč 300 mm / 27 Kč 520 mm /
32 Kč 600 mm
cena za 1 ks

4 799 Kč
cena za box po 100 ks

Art. 43200 (135/163)
Y60098100
řadící lanka SHIMANO
délka 2 100 mm, ø 1,2 mm
baleno samostatně po 1 ks
299 Kč
cena za box po 10 ks

Art. 43215 (99/120)
Y60098921
řadící lanko SHIMANO
nerezové provedení
lanko je potaženo teflonem PTFE
délka 2 100 mm, ø 1,2 mm
169 Kč
cena za 1 ks

Art. 43220 (59/71)
Y60098911
řadící lanko SHIMANO
nerezové provedení
délka 2 100 mm, ø 1,2 mm
129 Kč
cena za 1 ks
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Nářadí

Art. 44019 (1099/1330)
Y80900013
brzdový bowden SHIMANO černý
M-SYSTEM, ø 5 mm
1 960 Kč

Art. 43201 (349/422)
Y80098410
brzdové lanka SHIMANO
UNI - MTB i silnice
nerezové provedení
délka 2 050 mm, ø 1,6 mm
na jedné straně lanka MTB a na druhé
silniční koncovka
649 Kč
cena za box po 10 ks

Art. 43222 (49/59)
Y80098330
brzdové lanko SHIMANO
nerezové provedení
délka 2 050 mm, ø 1,6 mm
pro sadu DURA ACE 7800
prodej po 1ks

Art. 440227 (229/277)
Y80098021
set černých brzdových bowdenů a lanek XTR - MTB
sada obsahuje:
bowden - 2 200 mm 1x
lanka nerez - 2 050 mm 1x a 1000 mm 1x
koncovky bowdenu:
obyčejné Al 4x, koncovky lanka 2x
449 Kč

99 Kč
cena za 1 ks

cena za box po 40 m

Art. 4402253 (369/446)
Y80098011
set černých brzdových bowdenů a lanek
DURA ACE 7900 - silnice
sada obsahuje:
bowden SLR - 1400 mm 1x a 800 mm 1x
lanka PTFE nerez - 2 050 mm 1x a 1 000 mm 1x
koncovky bowdenu: obyčejné Al 2x
koncovky lanka 2x
699 Kč

Art. 42416 (79/96)
SMSTR2S47
menší rádius - vhodný pro mohutnější rámy
možnost nastavení plastových koncovek dorazu
včetně plastového vodítka na rám pod středové složení
včetně 2ks imbusových šroubů
materiál: plast
159 Kč
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Art. 4402256 (369/446)
Y80098012
set bílých brzdových bowdenů a lanek
DURA ACE 7900 - silnice
sada obsahuje:
bowden SLR - 1 400 mm 1x a 800 mm 1x
lanka PTFE nerez - 2 050 mm 1x a 1 000 mm 1x
koncovky bowdenu: obyčejné Al 2x
koncovky lanka 2x
699 Kč

Art. 42415 (149/180)
Y67B91000
doraz na rám pro STI hliníkový
Al provedení, větší rádius = kulaté rámy
299 Kč
cena za pár

Art. 440225 (219/265)
Y80098019
set černých brzdových bowdenů a lanek
DURA ACE 7800 - silnice
sada obsahuje:
bowden SLR - 2 200 mm 1x
lanka nerez - 2 050 mm 1x a 1 000 mm 1x
koncovky bowdenu:
obyčejné Al 2x, koncovky lanka 2x
399 Kč

Art. 42411 (125/151)
SMCA50P
dorazy mezi bowdeny pro štelovaní
měniče/přesmyku
vhodné pro rámy, které nemají
dorazy na rámu
219 Kč
cena za pár

Art. 440226 (109/132)
Y80098022
set černých brzdových bowdenů a lanek
UNI MTB i silnice
sada obsahuje:
bowden - 2 200 mm 1x
lanka UNI koncovky - 2 050 mm 1x a 1 000 mm 1x
koncovky bowdenu:
obyčejné Al 4x, koncovky lanka 2x
199 Kč

Art. 42412 (169/204)
SMCA70P
dorazy mezi bowdeny pro štelovaní
měniče/přesmyku
vhodné pro rámy, které nemají
dorazy na rámu
299 Kč
cena za pár

Art. 42413 (249/301)
SMCB90
doraz na brzdový bowden pro
brzdy s přímou montáží
umožnuje nastavení a „uvolnění“
brzdy pří výměně kola
429 Kč
cena za pár

KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2019 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační

Art. 89481 (199/241)
Y13009010
stahovák klik TL-FC10
na osu 4-hran
399 Kč

Art. 89485 (529/640)
Y13098255
lis TL-BB12 na montáž misek
press-fit
999 Kč

Art. 89486 (999/1088)
Y13098262
stahovák TL-BB13 na demontáž
misek press-fit
1 499 Kč

Art. 896815 (149/180)
Y13009210
plochý klíč TL-FC32
na misky integrované osy
289 Kč

Art. 89695 (20/24)
Y42A09000
klíč na kónusy pedálů TL-PD40
pro uvolnění a dotažení pojistné
matice pedálů
45 Kč

Art. 894319 (29/35)
Y13009220
klíč na pojistné matice
integrované osy SH
55 Kč

Gumy a krytky - na páky

Art. 51811 (249/301)
ST7900
originální SH gumy na dualy
499 Kč

Art. 51861L (369/446) levá
Art. 51861R (349/422) pravá
Y6RT98040, Y6RT98030
horní krytka k řadící páce
DURA ACE ST7900
+ šroubek
629 Kč levá
599 Kč pravá

Art. 51802 (119/144)
Y00E98080
gumy na páky ST6800
na dualy - pár
229 Kč

Art. 51862L (189/229) levá
Art. 51862R (189/229) pravá
Y6RT98060, Y6RT98050
boční krytka k řadící páce
DURA ACE ST7900
339 Kč

Art. 51801 (119/144)
Y6SC98180
gumy na páky ST6700
na dualy - pár
229 Kč

Art. 51800 (119/144)
ST6600
originální SH gumy na dualy
229 Kč

Art. 51851L (159/192) levá
Art. 51851R (159/192) pravá
Y6SC98030, Y6SC98040
krytka k řadící páce
ULTEGRA ST6700
+ šroubek
289 Kč

Art. 51812 (209/253)
ST9000
originální SH gumy na dualy
399 Kč

Art. 51850 (139/168)
Y6K298020
krytka k řadící páce
ULTEGRA ST6600
+ šroubek
299 Kč
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Adaptéry

Vodítka

NOVINKA
Art. 590701 (4999/6049)
vodítko road OVERSIZE R6, 16z-20z
kompatibilní s měniči řady
Dura Ace R9100 a Ultegra R8000
horní kladka: 16 zubů (karbonová)
spodní kladka: 20 zubů (karbonová)
obě ložiska - celokeramická
(vnější+vnitřní váleček i kulička jsou keramické)
přední část vodítka: karbon
zadní část vodítka: karbon
8 999 Kč

NOVINKA
Art. 590721 (3199/3871)
vodítko road OVERSIZE R2, 16z-16z
kompatibilní s měniči SHIMANO řady 105 (10k/11k)
horní kladka: 16 zubů (karbonová)
spodní kladka: 16 zubů (karbonová)
obě ložiska - KERAMICKÁ
(vnější+vnitřní váleček ocelový a keramické kuličky)
přední část vodítka: karbon (fibre)
zadní část vodítka: karbon
5 999 Kč

NOVINKA
Art. 590702 (3899/4718)
vodítko road OVERSIZE R6, 13z-18z
kompatibilní s měniči řady
Dura Ace R9100 a Ultegra R8000
horní kladka: 13 zubů (karbonová)
spodní kladka: 18 zubů (karbonová)
obě ložiska - celokeramická
(vnější+vnitřní váleček i kulička jsou keramické)
přední část vodítka: karbon
zadní část vodítka: karbon
6 999 Kč

NOVINKA
Art. 590712 (4999/6049)
vodítko road OVERSIZE R1, 16z-20z
kompatibilní s měniči SHIMANO
řady Dura Ace 9000 a Ultegra 6800
horní kladka: 16 zubů (karbonová)
spodní kladka: 20 zubů (karbonová)
obě ložiska - celokeramická
(vnější+vnitřní váleček i kulička jsou keramické)
přední část vodítka: karbon
zadní část vodítka: karbon
8 999 Kč

NOVINKA
Art. 590713 (3899/4718)
vodítko road OVERSIZE R1, 16z-16z
kompatibilní s měniči SHIMANO
řady Dura Ace 9000 a Ultegra 6800
horní kladka: 16 zubů (karbonová)
spodní kladka: 16 zubů (karbonová)
obě ložiska - celokeramická
(vnější+vnitřní váleček i kulička jsou keramické)
přední část vodítka: karbon (fibre)
zadní část vodítka: karbon
6 999 Kč

NOVINKA
Art. 590731 (4999/6049)
vodítko road OVERSIZE R4, 16z-20z
kompatibilní s měniči CAMPAGNOLO
řady Super Record, Record, Athena, Chorus
horní kladka: 16 zubů (karbonová)
spodní kladka: 20 zubů (karbonová)
obě ložiska - celokeramická
(vnější+vnitřní váleček i kulička jsou keramické)
přední část vodítka: karbon
zadní část vodítka: karbon

NOVINKA
Art. 590732 (3899/4718)
vodítko road OVERSIZE R4, 16z-16z
kompatibilní s měniči CAMPAGNOLO
řady Super Record, Record, Athena, Chorus
horní kladka: 16 zubů (karbonová)
spodní kladka: 16 zubů (karbonová)
obě ložiska - celokeramická
(vnější+vnitřní váleček i kulička jsou keramické)
přední část vodítka: karbon (fibre)
zadní část vodítka: karbon

NOVINKA
Art. 590801 (3199/3871)
vodítko MTB OVERSIZE M1, 14z-18z
kompatibilní s měniči SHIMANO
řady DEORE XT M8000 a XTR M9000
horní kladka: 14 zubů (karbonová)
spodní kladka: 18 zubů (karbonová)
obě ložiska - KERAMICKÁ
(vnější+vnitřní váleček ocelový a keramické kuličky)
přední část vodítka: karbon (fibre)
zadní část vodítka: karbon

8 999 Kč

6999 Kč

5 999 Kč

NOVINKA
Art. 590812 (3199/3871)
vodítko MTB OVERSIZE M2, 14z-18z
kompatibilní s měniči SHIMANO pro 10k kazety
horní kladka: 14 zubů (karbonová)
spodní kladka: 18 zubů (karbonová)
obě ložiska - KERAMICKÁ
(vnější+vnitřní váleček ocelový a keramické kuličky)
přední část vodítka: karbon (fibre)
zadní část vodítka: karbon
5 999 Kč
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NOVINKA
Art. 590823 (3199/3871)
vodítko MTB OVERSIZE M3, 14z-18z EAGLE
kompatibilní s měniči SRAM řady pro 12k
horní kladka: 14 zubů (karbonová)
spodní kladka: 18 zubů (karbonová)
obě ložiska - KERAMICKÁ
(vnější+vnitřní váleček ocelový a keramické kuličky)
přední část vodítka: karbon (fibre)
zadní část vodítka: karbon
5999 Kč

NOVINKA
Art. 590831 (3199/3871)
vodítko MTB OVERSIZE M3, 14z-18z
kompatibilní s měniči SRAM řady EAGLE pro 11k
horní kladka: 14 zubů (karbonová)
spodní kladka: 18 zubů (karbonová)
obě ložiska - KERAMICKÁ
(vnější+vnitřní váleček ocelový a keramické kuličky)
přední část vodítka: karbon (fibre)
zadní část vodítka: karbon
5 999 Kč

KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2019 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační

NOVINKA
Art. 147501 (399/483)
adaptér RIDEA L28 pro koncovku rámu
umožňuje použití větších (OVERSIZE) kladek 590701,
590702, 590801 a 590812 v kombinaci s kazetami,
které mají největší pastorek se 32 a více zuby
vzdálenost mezi horní kladkou a 32z pastorkem
v součinnosti s 590701: 28 mm
799 Kč

NOVINKA
Art. 147502 (399/483)
adaptér RIDEA L22 pro koncovku rámu
umožňuje použití větších (OVERSIZE) kladek 590701
a 590702 v kombinaci s kazetami,
které mají největší pastorek se 32 a více zuby
vzdálenost mezi horní kladkou a 32z pastorkem
v součinnosti s 590701: 28 mm
799 Kč

NOVINKA
Art. 147503 (679/822)
adaptér RIDEA L20 pro koncovku rámu
umožňuje použití větších (OVERSIZE) kladek
590712, 590713, 590721, 590731 a 590732
v kombinaci s kazetami,
které mají největší pastorek se 32 a více zuby
vzdálenost mezi horní kladkou a 32z pastorkem
v součinnosti s 590712: až 31 mm
1 299 Kč

Převodníky

NOVINKA
Art. 6350516 (3499/4234) 50/34z, 170 g
Art. 6350517 (3499/4234) 53/39z, 205 g
převodníky RIDEA F, eliptické
silniční 2-převodník FULL POWERING, pro 4-ramennou kliku
kompatibilní s klikami SHIMANO z řady
DURA ACE 9000 (9-11k), ULTEGRA 6800 (9-11k) a 105 5800 (jen 11k !!!)
kategorie zakřivení/efektivity: ±3 zuby, rozteč (B.C.D.): 110mm
šrouby pro montář nejsou součástí balení (kód: 6350603)
6 499 Kč

Klika

NOVINKA
Art. 6350521 (3499/ 4234) 50/34z, 152 g
Art. 6350523 (3499/ 4234) 53/39z, 172 g
převodníky RIDEA LF, eliptické
silniční 2-převodník LAMI FLOW POWERING, pro 4-ramennou kliku
kompatibilní s klikami SHIMANO z řady
DURA ACE R9100 (9-11k) a ULTEGRA R8000 (9-11k)
kategorie zakřivení/efektivity: ±3 zuby, rozteč (B.C.D.): 110mm
šrouby pro montáž nejsou součástí balení (kód: 6350603)
6 499 Kč

NOVINKA
Art. 6350512 (3499/ 4234) 50/34z, 145 g
Art. 6350513 (3299/ 4234) 53/39z, 160 g
převodníky RIDEA LS, eliptické
silniční 2-převodník HOLLOW POWERING, pro 4-ramennou kliku
kompatibilní s klikami SHIMANO z řady
DURA ACE 9000 (9-11k), ULTEGRA 6800 (9-11k) a 105 5800 (jen 11k !!!)
kategorie zakřivení/efektivity: ±2-3 zuby, rozteč (B.C.D.): 110 mm
šrouby pro montáž nejsou součástí balení (kód: 6350603)
6 499 Kč 50/34z
5 999 Kč 53/39z

NOVINKA
Art. 6401501 (6299/7622)
kliky RIDEA R491, 175mm
silniční kliky včetně 4 ramenného „pavouka“, bez misek/ložisek
integrovaná osa (průměr 24 mm), kompatibilní s převodníky SHIMANO z řady
DURA ACE R9100 (pro 9-11k) a ULTEGRA R8000 (pro 9-11k)
délka klik: 175 mm, rozteč (B.C.D.): 110 mm
BB kompatibilita s: BSA68,BB90,BB86,PF30,BB30,BB386,BBright
4 šrouby pro montáž jsou součástí balení (kód: 6350603), hmotnost: 498 g
9 999 Kč
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Příslušenství

Textil
NOVINKA
Art. 6350602 (589/713)
krytky závitové RIDEA 80 pro montáž klik
rytka s vniřním závitem (sada obsahuje 4 ks)
pro montáž klik SHIMANO z řady ULTEGRA R8000
kontra šroub NENÍ součástí balení !!!

NOVINKA
Art. 6350601 (589/713)
krytky závitové RIDEA 90 pro montáž klik
krytka s vniřním závitem (sada obsahuje 4 ks)
pro montáž klik SHIMANO z řady DURA ACE 9000
kontra šroub NENÍ součástí balení !!!
999 Kč

999 Kč

NOVINKA
Art. 6350603 (169/713)
šrouby RIDEA R8 pro montáž klik
pro montáž klik 6401501
kontra šroub je součástí balení
299 Kč

Řetězy a pastorky
Art. WL265 (1399/1693)
dres WILIER AERO
celorozepínací zip, velmi lehký a vysoce prodyšný materiál
unisex, 3 zadní kapsy, reflexní prvky
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
materiál: 100 % polyester
Art. 8928112 (899/1088) 11sX, stříbrný
Art. 8928114 (719/870) 11sG, zlatý
Art. 8928116 (629/761) 11s0, stříbrný
Art. 8928117 (8899/10768) 11s0, role 25m, stříbrný
řetěz CONNEX pro 11-kolo
1/2“ x 11/128“ x 118 článků, včetně spojky
extrémně odolný proti korozi
hmotnost: 270 g
1 199 Kč 11s0
1 299 Kč 11sG
1 599 Kč 11sX
15 499 Kč 11s0, 25 m

Art. 8928123 (999/1209) 10s1, 249 g/stříbrný
Art. 8928126 (769/930) 10sX, 264 g/stříbrný
Art. 8928132 (549/664) 10sG , 264 g/zlatý
Art. 8928136 (429/519) 10s0, 264 g/stříbrný
Art. 8928137 (6499/7864) 10s0, role 25m, 264 g/stříbrný
řetěz CONNEX pro 10-kolo
1/2“ x 11/128“ x 114 článků, včetně spojky
extrémně odolný proti korozi
999 Kč 10sG
1 399 Kč 10sX
1 799 Kč 10s1
11 499 Kč 10s0, 25 m

Art. 8928141 (729/882) 9sX , stříbrný
Art. 8928145 (479/580) 9sG, zlatý
Art. 8928147 (469/567) 908, stříbrný
Art. 8928149 (379/459) 904, stříbrný
Art. 8928150 (349/422) 900, 270g/stříbrný
řetěz CONNEX pro 9-kolo
1/2“ x 11/128“ x 114 článků, včetně spojky
elektrolyticky poniklovaný
extrémně odolný proti korozi, hmotnost: 279 g
649 Kč 900
699 Kč 904
899 Kč 908, 9sG
1 299 Kč 9sX

Art. 8928152 (319/386) 808 , stříbrný
Art. 8928156 (259/313) 804, stříbrno-černý
řetěz CONNEX pro 8-kolo
1/2“ x 3/32“ x 114 článků, včetně spojky
poniklovaný - odolný proti korozi
hmotnost: 319 g
499 Kč 804
599 Kč 808

Art. 8928191 (919/1112) 11sE,11-kolo, 311 g/stříbrný
Art. 8928194 (849/10527) 10sE, 10-kolo, 315 g/stříbrný
Art. 8928197 (799/967) 9sE, 9-kolo,332 g/stříbrný
řetěz CONNEX pro E-BIKE
1/2“ x 1/8“ x 112 článků, včetně spojky
poniklovaný - odolný proti korozi
hmotnost: 410 g
1 499 Kč 9sE
1 599 Kč 10sE
1 699 Kč 11sE

Art. 8928190 (369/446)
řetěz CONNEX 1E8 pro E-BIKE single speed
1/2“ x 1/8“ x 124 článků, včetně spojky
odolný proti korozi
hmotnost: 573 g
649 Kč

Art. WL261 (829/1003) modrý
Art. WL262 (899/1088) černý
dres WILIER AZZURA
celorozepínací zip, unisex, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem (zadní část)
materiál: 100 % polyester

Art. WL263 (1299/1572)
kraťasy WILIER GRINTA se šráky a vložkou
pěnová, perforovaná a anatomicky tvarovaná vložka
materiál: 80 % polyamid, 20 % elastan
2 499 Kč

1 499 Kč modrý
1 599 Kč černý

Art. 8928162 (154/186) 108, stříbrný
Art. 8928164 (154/186) 1Z1, stříbrný
řetěz CONNEX pro single speed
1/2“ x 1/8“ x 112 článků, včetně spojky
poniklovaný - odolný proti korozi
hmotnost: 410 g
299 Kč

Art. WL165 (829/1003)
dres WILIER SQUADRA CORSE
3 zadní kapsy, reflexní prvky
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
materiál: 100 % polyester

Art. 63361738 (369/446) 38 zubů/90,5 g
Art. 63361740 (379/459) 40 zubů/103,6 g
Art. 63361742 (389) 42 zubů/116 g
Art. 63361744 (399/) 44 zubů/129,2 g
převodník elektropohonu CONNEX
pastorek pro elektropohony BOSCH,
SHIMANO, YAMAHA, BROSE a BAFANG
rozteč zubů 1/2“=12,7 mm
rozteč pro montáž 4-packy: 104 mm
odolný proti opotřebení (síla 2 mm)
749 Kč 38 zubů
769 Kč 40 zubů
789 Kč 42 zubů
799 Kč 44 zubů

Art. WL233 (799/967)
dres WILIER SPARK
celorozepínací zip, unisex, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
materiál: 100 % polyester
1 399 Kč
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2 999 Kč

2 499 Kč

1 449 Kč
Art. 892801805 (199/241)
pastorek elektropohonu CONNEX (ZBV)
pro BOSCH,18 z
pastorek pro elektropohony BOSCH
Art. 8928014 (179/217) 14 zubů/13,2 g
(rozteč 1/2“=12,7mm)
Art. 8928015 (179/217) 15 zubů/17,5 g
pro SINGLE SPEED (1/2“ x 1/8“)
Art. 8928016 (179/217) 16 zubů/22,6 g
extrémně odolný proti opotřebení (síla 3,1 mm)
Art. 8928017 (179/217) 17 zubů/28,6 g
vhodný zejména pro pohony třídy:
Art. 8928018 (179/217) 18 zubů/34,8 g
Performance Line CX, Performance Line
pastorek elektropohonu CONNEX pro BOSCH
pastorek pro elektropohony BOSCH (rozteč 1/2“=12,7mm) a Active Line
hmotnost: 58,4 g
extrémně odolný proti opotřebení (síla 2 mm)
399 Kč
vhodný zejména pro pohony třídy:
Performance Line CX, Performance Line a Active Line
369 Kč

Art. WL266 (1599/1935)
kraťasy WILIER AERO se šráky a vložkou
pěnová, perforovaná a anatomicky tvarovaná vložka
materiál: 80 % polyamid, 20 % elastan
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Art. WL166 (999/1209)
kraťasy WILIER SQUADRA CORSE se šráky
pěnová, perforovaná a anatomicky tvarovaná vložka
materiál: 80 % polyester, 20 % elastan
1 799 Kč

Art. WL234 (1049/1269)
kraťasy WILIER SPARK se šráky a vložkou
pěnová, perforovaná a anatomicky tvarovaná vložka
materiál: 80 % polyester, 20 % elastan
1 799 Kč

Art. WL202 (599/725)
dres WILIER VINTAGE
krátky zip v přední části, 3 zadní kapsy, reflexní prvky
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
materiál: 100 % polyester

Art. WL203 (849/1027)
kraťasy WILIER VINTAGE16 se šráky a vložkou
kraťasy s pohodlnou anatomickou vložkou
zakončení nohavic pružnou gumou se silikonem
materiál: 80 % polyamid-nylon, 20 % elastan

1 099 Kč

1 499 Kč

Art. WL270 (549/664) MESH, krátký rukáv
Art. WL271 (519/628) MESH, bez rukávů
Art. WL269 (899/1088) PROSECCO, dlouhý rukáv
triko spodní MESH
minimální švy pro maximální pohodlí
90% polyamid-nylon, 10% elastan
výrobce: Castelli
899 Kč MESH, krátký rukáv
869 Kč MESH, bez rukávů
1 499 Kč PROSECCO, dlouhý rukáv
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Kola

Art. WL273B (319/386) bez zapínání, černé
Art. WL273R (319/ 386) bez zapínání, červené
Art. WL273 (319/ 386) bez zapínání, černo-bílé
rukavice WILIER bez zapínání
letní cyklistické rukavice, unisex, bez zapínání
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z umělé kůže s GEL výstelkami

Art. WL167 (319/386)
rukavice WILIER SQUADRA CORSE
letní cyklistické rukavice, unisex, bez zapínání
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z umělé kůže s GEL výstelkami
599 Kč

599 Kč

Art. WL113 (229/277)
rukavice WILIER gel se zapínáním
letní cyklistické rukavice WILIER, unisex
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z umělé kůže s GEL výstelkami a prodyšnou síťovinou
prodyšný horní panel ze síťoviny, protiskluz na prstech
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic, reflexní prvky
materiál: 60% nylon, 30% PU, 5% PE, 5% bavlna

Art. WL164 (219/265)
rukavice WILIER
letní cyklistické rukavice WILIER, unisex
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z umělé kůže s GEL výstelkami
material: 100% nylon
399 Kč

399 Kč
Art. WL125 (299/362)
rukavice WILIER ULTRA
zimní cyklistické rukavice (vhodné i pro ostatní sporty)
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu, unisex
celodlaňová výstelka, oblast úchopu vyztužená koženkou
dlaň, ukazováček a palec s protiskluznou úpravou
reflexní prvky, prodloužený elastický lem zápěstí
materiál: Ultra III Tech-extra, 87% polyester, 13% nylon

Art. WL126 (329/398)
rukavice WILIER MTB
letní celoprstové rukavice WILIER určené pro MTB, unisex
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z koženky s výstelkou a protiskluzným designem
koženkou vyztužená oblast úchopu, reflexní prvky
ochranná výztuha proti odření kloubů prstů
materiál: 45% nylon, 35% polyurethan, 15% polyester, 5% elastan

549 Kč

599 Kč

Art. WL276B (169/204) černé
Art. WL276R (169/204) červené
ponožky WILIER GRINTA
cyklistické ponožky WILIER, výška od chodidla je 16 cm
materiál: 60% meryl skinlife, 37 % polyamid, 3 % elastan,
antibakteriální účinek, zabraňuje množení bakterií,
vzniku zápachu, podráždění pokožky
299 Kč

Art. WL128 (149/180)
návleky treter WILIER ŠPIČKA, neoprén
na špičky cyklistických treter
materiál: 2 mm silný NEOPRÉN
ochrana proti prochladnutí prstů v tretře
269 Kč

Art. WL127 (299/362)
návleky treter WILIER neoprén
doporučené pro silniční tretry, materiál: NEOPRÉN 2 mm silný
zapínaní z boční strany na zip
reflexní prvky na boku a špici
středový pás z neoprenu na podrážce

Art. WL129 (449/543)
návleky treter WILIER RAINY
cyklistické ponožky WILIER, výška od chodidla je 16 cm
materiál: 60% meryl skinlife, 37 % polyamid, 3 % elastan,
antibakteriální účinek, zabraňuje množení bakterií,
vzniku zápachu, podráždění pokožky

549 Kč

799 Kč

Art. WL180 (109/132) červená
Art. WL239 (149/180) modrá
Art. WL240 (149/ 180) šedá
Art. WL242 (149/ 180) černo-červená
čepička WILIER, UNI
189 Kč červená
249 Kč modrá, šedá, černo-červená

Art. WL237B (259/313)
čepice WILIER TERMO SKULLY
materiál: 65% polyester, 35% bavlna
499 Kč

Art. WL130B (179/217)
návleky treter WILIER LYCRA
cyklistické návleky doporučené pro silniční tretry
materiál: LYCRA tenké
zapínaní ze zadní strany na zip, reflexní prvky
349 Kč

Art. WL133 (122/148) bílý, na zavazování
Art. WL160 (189/229) černý, (tunel, nákrčník)
šátek WILIER (WL133),
multifunkční šátek (WL160)
219 Kč bílý
349 Kč černý

Art. WL208 (329/398) ALABARDA - rovný kšilt
Art. WL183 (249/301) SQUADRA CORCA
kšiltovka WILIER
599 Kč ALABARDA
499 Kč SQUADRA CORCA

PRO KOMPLETNÍ NABÍDKU KOL WILIER NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE!

Art. W1901UKZ12 M-XL (80900/97889)
kolo ZERO7 19 + ULTEGRA + KSYRIUM PRO
materiál rámu: Carbon Monocoque 60 TON + S.E.I. FILM 780 g
materiál vidlice: Carbon Monocoque 60 TON S.E.I. FILM 350 g
sada: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp
řadící/brzdové páky: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp
měnič: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp
přesmyk: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp
brzdy: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp
kliky: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp 50/34
kazeta: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp 11-28 z
zapletená kola: MAVIC KSYRIUM PRO Exalith
řidítka a představec: FSA ENERGY
sedlovka: Ritchey SUPERLOGIC
sedlo: Selle San Marco - Squadra
hmotnost: 6,7 Kg ( velikost M )
123 000 Kč
Art. W1905LCD9 M-XL (109000/131890)
kolo CENTO10PRO Disc+ULTEGRA Di2+COSMIC PRO
materiál rámu: Carbon Monocoque 60 TON 990 g
materiál vidlice: Carbon Monocoque 60 TON 350 g
sada: SH ULTEGRA R8070 Di2 DISC 11sp
řadící/brzdové páky: SH ULTEGRA R8070 Di2 DISC 11sp
měnič: SH ULTEGRA R8070 Di2 DISC 11sp
přesmyk: SH ULTEGRA R8070 Di2 DISC 11sp
brzdy: ULTEGRA R8070 Disc
kliky: ULTEGRA R8000 50/34
kazeta: SH CSR8000 11-30 z
zapletená kola: Mavic COSMIC PRO Disc
řidítka a představec: ALABARDA
sedlovka: Ritchey Wilier Custom
sedlo: Astute Star Lab
167 000 Kč
Art. W1905UED10 M-XL (78000/94380)
kolo CENTO10PRO Disc+ULTEGRA+SYNTIUM
materiál rámu: Carbon Monocoque 60 TON 990 g
materiál vidlice: Carbon Monocoque 60 TON 350 g
sada: SH ULTEGRA R8020 DISC 11sp
řadící/brzdové páky: SH ULTEGRA R8020 DISC 11sp
měnič: SH ULTEGRA R8000 11sp
přesmyk: SH ULTEGRA R8000 11sp
brzdy: ULTEGRA R8020 Disc
kliky: ULTEGRA R8000 50/34
kazeta: SH CSR8000 11-30 z
zapletená kola: MICHE SYNTIUM WP AXY Disc
řidítka a představec: ALABARDA
sedlovka: Ritchey Wilier Custom
sedlo: Astute Star Lab
119 000 Kč

Kompletní kolekci a nabídku najdete na B2B.
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PRO KOMPLETNÍ NABÍDKU KOL WILIER NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE!
Art. W1906LKR4 M-XL (109000/131890)
kolo CENTO10NDR Disc+ULTEGRA Di2 +KSYRIUM
materiál rámu: Carbon Monocoque 60 TON 1 190 g
materiál vidlice: Carbon Monocoque 60 TON 390 g
sada: SH ULTEGRA R8070 Di2 DISC 11sp
řadící/brzdové páky: SH ULTEGRA R8070 Di2 DISC 11sp
měnič: SH ULTEGRA R8070 Di2 DISC 11sp
přesmyk: SH ULTEGRA R8070 Di2 DISC 11sp
brzdy: ULTEGRA R8070 Disc
kliky: ULTEGRA R8000 50/34
kazeta: SH CSR8000 11-30 z
zapletená kola: Mavic Ksyrium Pro Carbon UST Disc
řidítka a představec: STEMMA a BARRA
sedlovka: Ritchey Pro carbon 27,2 x 350 mm
sedlo: Selle Italia Novus
hmotnost: 8,25 Kg ( velikost M )

Art. W19035RA12 S-XXL (35900/43439) červeno-bílé
Art. W19035RA13 S-XXL (35900/43439) černo-červené
kolo CENTO1AIR 2019 + SH 105 +RS100
materiál rámu: Carbon Monocoque 60 TON 1 120 g
materiál vidlice: Carbon Monocoque 60 TON 390 g
sada: SHIMANO 105 R7000 11 sp
řadící/brzdové páky: SHIMANO 105 R7000 11 sp
měnič: SHIMANO 105 R7000 11 sp
přesmyk: SHIMANO 105 R7000 11 sp
brzdy: SHIMANO 105 R7000 11 sp
kliky: SHIMANO 105 R7000 11 sp 50/34
kazeta: SHIMANO 105 R7000 11 sp 11-28 z
zapletená kola: Shimano WH-RS100
řidítka: FSA OMEGA, představec: FSA OS-168
sedlovka: Ritchey Cento1AIR custom, sedlo: Selle San Marco - Squadra
hmotnost: 7,9 Kg +-5 % ( velikost M )

167 000 Kč

54 900 Kč
Art. W1909LVY1 M-XL (95900/116039)
Art. W1909LVY2 M-XL (95900/116039)
kolo CENTO1HY+ULTEGRA Di2 8070+REVOX CARBON
materiál rámu: Carbon Monocoque 46 TON
materiál vidlice: Carbon Monocoque 46 TON
sada: SHIMANO ULTEGRA Di2 R8070 Disc
pohon: EBIKEMOTION X35
motor: Drive M1 36V – 250w, MAX kroutící moment 40 N.m.
baterie: integrovaná PANASONIC 36 V 250 W
řadící/brzdové páky: SHIMANO ULTEGRA Di2 R8070 Disc
měnič: SHIMANO ULTEGRA Di2 R8050
přesmyk: SHIMANO ULTEGRA Di2 R8050
brzdy: SHIMANO ULTEGRA R8070
kliky: SHIMANO ULTEGRA R8000 11sp 50/34
kazeta: SHIMANO ULTEGRA R8000 11sp 11-30 z
zapletená kola: MICHE SWR FULL CARBON RC DX + EBIKEMOTION X35 HUB
řidítka: FSA OMEGA, představec: FSA OS-168
sedlovka: FSA GOSSAMER, sedlo: SELLE ITALIA X1

Art. W1906UER3 M-XL (78000/94380)
kolo CENTO10NDR Disc+ULTEGRA+SYNTIUM
materiál rámu: Carbon Monocoque 60 TON 1 190 g
materiál vidlice: Carbon Monocoque 60 TON 390 g
sada: SH ULTEGRA R8020 DISC 11sp
řadící/brzdové páky: SH ULTEGRA R8020 DISC 11sp
měnič: SH ULTEGRA R8000 11sp
přesmyk: SH ULTEGRA R8000 11sp
brzdy: ULTEGRA R8020 Disc
kliky: ULTEGRA R8000 50/34
kazeta: SH CSR8000 11-30 z
zapletená kola: MICHE SYNTIUM WP AXY Disc
řidítka a představec: STEMMA a BARRA
sedlovka: Ritchey Pro carbon 27,2 x 350 mm
sedlo: Selle Italia Novus
hmontnost: 8,2 Kg +-5% ( M )
119 000 Kč
Art. W1903UEA12 M-XL (48900/59169) červeno-bílé
Art. W1903UEA13 M-XL (48900/59169) černo-červené
kolo CENTO1AIR 2019+ULTEGRA+SYNTIUM
materiál rámu: Carbon Monocoque 60 TON 1 120 g
materiál vidlice: Carbon Monocoque 60 TON 390 g
sada: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp
řadící/brzdové páky: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp
měnič: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp
přesmyk: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp
brzdy: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp
kliky: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp 50/34
kazeta: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp 11-28 z
zapletená kola: MICHE SYNTIUM
řidítka: FSA OMEGA
představec: FSA OS-168
sedlovka: Ritchey Cento1AIR custom
sedlo: Selle San Marco - Squadra
hmotnost: 7,8 Kg +-5 % ( velikost M )
73 900 Kč
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145 900 Kč
Art. W1909UXY1 M-XL (71900/86999)
Art. W1909UXY2 M-XL (71900/86999)
kolo CENTO1HY + ULTEGRA R8020 + MICHE
materiál rámu: Carbon Monocoque 60 TON
materiál vidlice: Carbon Monocoque 60 TON
sada: SHIMANO ULTEGRA R8020 Disc
pohon: EBIKEMOTION X35
motor: Drive M1 36V – 250w, MAX kroutící moment 40 N.m.
baterie: integrovaná PANASONIC 36 V 250 W
řadící/brzdové páky: SHIMANO ULTEGRA R8020 Disc
měnič: SHIMANO ULTEGRA R8000
přesmyk: SHIMANO ULTEGRA R8000
brzdy: SHIMANO ULTEGRA R8070
kliky: SHIMANO ULTEGRA R8000 11sp 50/34
kazeta: SHIMANO ULTEGRA R8000 11sp 11-30 z
zapletená kola: MICHE RACE AXY WP DX + EBIKEMOTION X35 HUB
řidítka: FSA OMEGA, představec: FSA OS-168
sedlovka: FSA GOSSAMER, sedlo: SELLE ITALIA X1
hmotnost: 11,9 Kg ( velikost M )
109 000 Kč
Copyright© 2019 / Tento katalog je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. a vztahují se na něj autorská práva!
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PRO KOMPLETNÍ NABÍDKU KOL WILIER NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE!
Art. W1911UTK2 M-XL (60900/73689)
kolo CENTO1NDR Disc+ULTEGRA+TRIMAX
materiál rámu: Carbon Monocoque 46 TON 1 200 g
materiál vidlice: Carbon Monocoque 46 TON 400 g
sada: SH ULTEGRA R8020 DISC 11sp
řadící/brzdové páky: SH ULTEGRA R8020 DISC 11sp
měnič: SH ULTEGRA R8000 11sp
přesmyk: SH ULTEGRA R8000 11sp
brzdy: ULTEGRA R8020 Disc
kliky: ULTEGRA R8000 50/34
kazeta: SH CSR8000 11-30 z
zapletená kola: Vision Trimax Disc Carbon
řidítka: FSA OMEGA, představec: FSA OS-168
sedlovka: Ritchey Pro custom, sedlo: San Marco
hmontnost: 8,3 Kg +-5% ( M )
92 900 Kč

40 900 Kč

Art. W191151K1 L-XL (42900/86999)
kolo CENTO1NDR Disc+105 Disc+RS170
materiál rámu: Carbon Monocoque 46 TON 1 200 g
materiál vidlice: Carbon Monocoque 46 TON 400 g
sada: SH 105 R7020 DISC 11sp
řadící/brzdové páky: SH 105 R7020 DISC 11sp
měnič: SH 105 R7000 11sp
přesmyk: SH 105 R7000 11sp
brzdy: 105 R7020 Disc
kliky: 105 R7000 50/34
kazeta: SH CSR7000 11-28 z
zapletená kola: Shimano WH-RS170
řidítka: FSA OMEGA, představec: FSA OS-168
sedlovka: Ritchey Pro custom, sedlo: San Marco

Art. W1915U1G26 S-XXL (40900/49489) černo-bílé
Art. W1915U1G27 S-XXL (40900/49489) červeno-bílé
kolo GTR TEAM Disc+ULTEGRA+RS170
materiál rámu: Carbon Monocoque 46 TON 1 190 g
materiál vidlice: Carbon Monocoque 46 TON 390 g
sada: SHIMANO ULTEGRA R8020 Disc 11 sp
řadící/brzdové páky: SHIMANO ULTEGRA R8020 11 sp
měnič: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp
přesmyk: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp
brzdy: SHIMANO ULTEGRA R8020 11 sp
kliky: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp 50/34
kazeta: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp 11-30 z
zapletená kola: SHIMANO WH-RS170
řidítka: FSA OMEGA, představec: FSA OS-168
sedlovka: FSA Alu gossamer, sedlo: Selle Italia X1
hmotnost: 8,85 Kg +-5 % ( velikost M )

64 900 Kč
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Art. W19075RG26 S-XXL (31 900/38599) černo-bílé
Art. W19075RG27 S-XXL (31 900/38599) červeno-bílé
kolo GTR TEAM 2019 + SH 105 + RS100
materiál rámu: Carbon Monocoque 46 TON 1 190 g
materiál vidlice: Carbon Monocoque 46 TON 390 g
sada: SHIMANO 105 R7000 11 sp
řadící/brzdové páky: SHIMANO 105 R7000 11 sp
měnič: SHIMANO 105 R7000 11 sp
přesmyk: SHIMANO 105 R7000 11 sp
brzdy: SHIMANO 105 R7000 11 sp
kliky: SHIMANO 105 R7000 11 sp 50/34
kazeta: SHIMANO 105 R7000 11 sp 11-30 z
zapletená kola: Shimano WH-RS100
řidítka: FSA OMEGA, představec: FSA OS-168
sedlovka: FSA Alu gossamer, sedlo: Selle Italia X1
hmotnost: 8,4 Kg +-5 % ( velikost M )

61 900 Kč

Art. W1907URG26 S-XXL (33490/40523) černo-bílé
Art. W1907URG27 S-XXL (33490/40523) červeno-bílé
kolo GTR TEAM 2019+ULTEGRA+RS100
materiál rámu: Carbon Monocoque 46 TON 1 190 g
materiál vidlice: Carbon Monocoque 46 TON 390 g
sada: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp
řadící/brzdové páky: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp
měnič: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp
přesmyk: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp
brzdy: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp
kliky: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp 50/34
kazeta: SHIMANO ULTEGRA R8000 11 sp 11-30 z
zapletená kola: SHIMANO WH-RS100
řidítka a představec: FSA ENERGY
sedlovka: FSA Alu gossamer, sedlo: Selle Italia X1
hmotnost: 8,36 Kg +-5 % ( velikost M )

Art. W191551G26 S-XXL (35900/43439) černo-bílé
Art. W191551G27 S-XXL (35900/43439) červeno-bílé
kolo GTR TEAM Disc+SH 105 +RS170
materiál rámu: Carbon Monocoque 46 TON 1 190 g
materiál vidlice: Carbon Monocoque 46 TON 390 g
sada: SHIMANO 105 R7020 Disc 11 sp
řadící/brzdové páky: SHIMANO 105 R7020 11 sp
měnič: SHIMANO 105 R7000 11 sp
přesmyk: SHIMANO 105 R7000 11 sp
brzdy: SHIMANO 105 R7020 11 sp
kliky: SHIMANO 105 R7000 11 sp 50/34
kazeta: SHIMANO 105 R7000 11 sp 11-30 z
zapletená kola: SHIMANO WH-RS170
řidítka: FSA OMEGA, představec: FSA OS-168
sedlovka: FSA Alu gossamer, sedlo: Selle Italia X1
hmotnost: 8,95 Kg +-5 % ( velikost M )

50 900 Kč

54 900 Kč
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PRO KOMPLETNÍ NABÍDKU KOL WILIER NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE!
Art. W19165J8 S-L (39000/47190) modro-červené
Art. W19165J9 S-L (39000/47190) šedo-modré
kolo JENA + 105 Disc + RS170
materiál rámu: Carbon Monocoque 60 TON 995 g
materiál vidlice: Carbon Monocoque 60 TON 450 g
sada: SHIMANO 105 R7020 Disc 11 sp
řadící/brzdové páky: SHIMANO 105 R7020 11 sp
měnič: SHIMANO 105 R7000 11 sp
přesmyk: SHIMANO 105 R7000 11 sp
brzdy: SHIMANO 105 R7020 11 sp
kliky: SHIMANO 105 R7000 11 sp 50/34
kazeta: SHIMANO 105 R7000 11 sp 11-30 z
zapletená kola: SHIMANO WH-RS170
řidítka: Ritchey Road CMP Ergomax
představec: Ritchey COMP 4 Axis 31,8 BBBlack
sedlovka: Ritchey CMP V2 ALU
sedlo: Selle San Marco Squadra Startup

Art. W1923DS9H5 M-XL (58000/70180)
kolo MTB 29“ 110FX XT 2x11+SID+MICHE 966
materiál rámu: Carbon Monocoque 60 TON 1 690 g
sada: SH XT M8000 2x11
vidlice: ROCK SHOCK SID RL 100 mm
řadící páky: SH SLX M7000
brzdové páky: SH XT M8000
měnič: SH XT M8000
brzdy: SH XT M8000 Disc
kliky: SH XT M8000 36/26z
kazeta: SH XT M8000 11-40 z
zapletená kola: Miche M966
řidítka: Ritchey Ritchey Wcs alu, představec: Ritchey Wcs alu
sedlovka: Ritchey Wcs alu, sedlo: Selle Italia X-LR
hmotnost: 11,3 Kg +- 5 % ( velikost M )
88 900 Kč

59 000 Kč

Art. W18141J3 S-XL (25490/30843)
kolo JARREN 105 2x11, HYDRO
materiál rámu: ALU 6061, dvákrát zeslabovaný, rychloupínák
materiál vidlice: Carbon Monocoque, 12 mm Thru-axle - pevná osa
sada: SHIMANO 105 5800 2x11
řadící/brzdové páky: SHIMANO ST-R505 hydraulické
měnič: SHIMANO 105 5800
přesmyk: SHIMANO 105 5800
brzdy: SHIMANO BR-R505 hydraulické
kliky: FSA OMEGA ADVENTURE 46/30
kazeta: SHIMANO CS5800 11-32
zapletená kola: WILIER DD28
řidítka: PROMAX, představec: PROMAX
sedlovka: PROMAX SP-255 31,6, sedlo: VELO
hmotnost: 11 Kg (velikost M)

Art. W1923GS9H3 M-XL (54900/66429)
kolo MTB 29“ 110FX SRAM GX+SID+MICHE 966
materiál rámu: Carbon Monocoque 60 TON 1 690 g
sada: ROCK SHOX Sid RL, 100 mm
vidlice: FOX Rhythm, 100mm
řadící páky: SRAM GX 1 x 12
brzdové páky: SHIMANO BR-MT500
měnič: SRAM GX 1 x 12
brzdy: SHIMANO BR-MT500
kliky: SRAM GX DUB 175mm 32T
kazeta: SRAM HG-1275 10-50
zapletená kola: Miche M966
řidítka: Ritchey Ritchey Wcs alu, představec: Ritchey Wcs alu
sedlovka: Ritchey Wcs alu, sedlo: Selle Italia X-LR
hmotnost: 11,30 Kg +- 5 % ( velikost M )
82 900 Kč

38 900 Kč
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Art. W1814TJ2 S-XXL (19590/23704)
kolo JARREN TIAGRA 2x10, HYDRO
materiál rámu: ALU 6061, dvákrát zeslabovaný, rychloupínák
materiál vidlice: ALU 6061, 12 mm Thru-axle - pevná osa
sada: SHIMANO TIAGRA 4700 2x10
řadící/brzdové páky: SHIMANO ST-R405 hydraulické
měnič: SHIMANO TIAGRA 4700
přesmyk: SHIMANO TIAGRA 4700
brzdy: SHIMANO BR-R405 hydraulické
kliky: FSA VERO PRO 48/32
kazeta: SHIMANO HG500 11-32
zapletená kola: WILIER DD28
řidítka: PROMAX, představec: PROMAX
sedlovka: PROMAX SP-255 31,6, sedlo: VELO
hmotnost: 11 Kg (velikost M)

Art. W1920DS9X11 M-XL (51900/62799)
kolo MTB 29“ 110X XT 2x11+SID+MICHE 966
materiál rámu: Carbon Monocoque 60 TON 1 070 g
sada: SH XT M8000 2x11
vidlice: ROCK SHOCK SID RL 100 mm
řadící páky: SH SLX M7000
brzdové páky: SH XT M8000
měnič: SH XT M8000
brzdy: SH XT M8000 Disc
kliky: SH XT M8000 36/26z
kazeta: SH XT M8000 11-40 z
zapletená kola: Miche M966
řidítka: Ritchey Ritchey Wcs alu, představec: Ritchey Wcs alu
sedlovka: Ritchey Wcs alu, sedlo: Selle Italia X-LR
hmotnost: 10,4 Kg +- 5 % ( velikost M ) )

29 900 Kč

79 000 Kč
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PRO KOMPLETNÍ NABÍDKU KOL WILIER NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE!
Art. W1920GH9X10 M-XL (50900/61589)
kolo MTB 29“ 110X SRAM GX+FOX+MICHE 966
materiál rámu: Carbon Monocoque 60 TON 1 070 g
sada: SRAM GX 1 x 12
vidlice: FOX Rhythm, 100mm
řadící páky: SRAM GX 1 x 12
brzdové páky: SHIMANO BR-MT500
měnič: SRAM GX 1 x 12
brzdy: SHIMANO BR-MT500
kliky: SRAM GX DUB 175mm 32T
kazeta: SRAM HG-1275 10-50
zapletená kola: Miche M966
řidítka: Ritchey Ritchey Wcs alu, představec: Ritchey Wcs alu
sedlovka: Ritchey Wcs alu, sedlo: Selle Italia X-LR
hmotnost: 10,25 Kg +- 5 % ( velikost M )

Art. W1924PL10 S-XL (25900/31339)
kolo MTB 29“ 503X SRAM NX 1x12+RECON
materiál rámu: 2x zeslabovaný hliník 6061, zadní pevná osa X12
sada: SRAM NX 1 x 12
vidlice: ROCK SHOCK RECON RL 100 mm
řadící páky: SRAM NX 1 x 12
brzdové páky: SHIMANO BR-M355
měnič: SRAM NX 1 x 12
brzdy: SHIMANO BR-M355
kliky: SRAM NX DUB 175mm 32T
kazeta: SRAM HG-1275 10-50
zapletená kola: Miche XM MTX
řidítka: PROMAX - HB3018, představec: PROMAX - DA282
sedlovka: PROMAX - SP264, sedlo: SELLE ITALIA - Q-BIK

76 900 Kč

Art. W1921RX13 S-XL (38900/47069)
kolo MTB 29“ 101X XT 2x11+SID+MICHE MTX
materiál rámu: Carbon Monocoque 60 TON 1 300 g
sada: SH XT M8000 2x11
vidlice: ROCK SHOCK SID RL 100 mm
řadící páky: SH SLX M7000
brzdové páky: SH XT M8000
měnič: SH XT M8000
brzdy: SH XT M8000 Disc
kliky: SH XT M8000 36/26z
kazeta: SH XT M8000 11-40 z
zapletená kola: Miche XM MTX
řidítka: Ritchey MTN Comp hp, představec: Ritchey MTB 4 axis hp
sedlovka: Ritchey Comp, sedlo: Selle Italia X1
hmotnost: 11,8 Kg +-5% ( velikost M )

39 900 Kč

Návleky treter / na přilbu

58 900 Kč

Art. W1921PSX12 S-XL (35900/43439)
kolo MTB 29“ 101X SRAM GX+SID+MICHE MTX
materiál rámu: Carbon Monocoque 60 TON 1 300 g
sada: SRAM GX 1 x 12
vidlice: ROCK SHOCK SID RL 100 mm
řadící páky: SRAM GX 1 x 12
brzdové páky: SHIMANO BR-MT500
měnič: SRAM GX 1 x 12
brzdy: SHIMANO BR-MT500
kliky: SRAM GX DUB 175mm 32T
kazeta: SRAM HG-1275 10-50
zapletená kola: Miche XM MTX
řidítka: Ritchey MTN Comp hp, představec: Ritchey MTB 4 axis hp
sedlovka: Ritchey Comp, sedlo: Selle Italia X1
hmotnost: 11,35 Kg +-5% ( velikost M )

Art. 906051 (239/289) černé
Art. 906052 (239/289) bílé
Art. 906053 (239/289) žluté
návleky treter VELOTOZE ROAD vysoké
cyklistické návleky pro silniční tretry, vysoké
materiál: přírodní latex
aerodynamické, nepromokavé a větruodolné návleky,
které udrží vaše nohy a tretry v suchu

Art. 906054 (259/313)
návleky treter VELOTOZE MTB vysoké
cyklistické návleky pro MTB tretry, vysoké
materiál: přírodní latex
aerodynamické, nepromokavé a větruodolné návleky,
které udrží vaše nohy a tretry v suchu

Art. 906055 (269/325) černý
Art. 906056 (269/325) bílý
Art. 906057 (269/325) žlutý
návlek na přilbu VELOTOZE
aerodynamický, nepromokavý a větruodolný návlek
určený pro cyklisty do chladných a dešťivých dnů
materiál: přírodní latex, univerzální velikost

499 Kč

549 Kč

499 Kč

54 900 Kč
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Počítače - baseline

Počítače - top line

Art. 39013 (4299/5202) černý
Art. 39014 (4299/5202) bílý
počítač SIGMA ROX 11.0 GPS SET, ANT+
bezdrátový tachometr s GPS navigací
-držák, hrudní pás, snímač kadence a rychlosti,
micro USB kabel, výškoměr, teplota, kalorie,
náhled trasy, kadence, funkce STRAVA
(výměna a porovnávání dat mezi sportovci)
měření tep.frekvence, ETA časovač
(předpokládaný čas příjezdu)
indikace stavu baterie,
podsvícený display, vodotěsný IPX7

Art. 39007 (2099/2540) černý
Art. 39008 (2099/2540) bílý
počítač SIGMA ROX 7.0 GPS
bezdrátový tachometr s GPS navigací
výškoměr, teplota, kalorie, náhled trasy
funkce STRAVA (výměna a porovnávání dat mezi sportovci)
ETA časovač (předpokládaný čas příjezdu)
indikace stavu baterie, podsvícený display, vodotěsný IPX7
3 999 Kč

Art. 38946 (2049/2479)
počítač SIGMA BC 23.16 STS
řada TOPLINE 2016
více než 23 funkcí , bezdrátové provedení
funkce: aktuální/průměrná/maximální rychlost,
denní trasa, celkové kilometry, doba jízdy,
celková doba jízdy, čas, kalorie, teplota, měření
tepové frekvence výškoměr, kadence, Ghost Race,
automatické spuštění/zastavení, podsvícený display
vodotěsný IPX8
3 799 Kč

7 899 Kč

Art. 38938 (719/870) drátový
Art. 38939 (969/1172) bezdrátový - STS
Art. 38940 (1159/1402) bezdrátový - STS CAD
počítač SIGMA BC 14.16
řada TOPLINE 2016
14 funkcí
funkce: aktuální/průměrná/maximální rychlost,
denní trasa, celkové kilometry, doba jízdy,
celková doba jízdy, čas, teplota, výškoměr,
kadence, automatické spuštění/zastavení
podsvícený display, vodotěsný IPX8

Art. 38988 (189/229)
počítač SIGMA BASELINE 500
5 funkcí, drátový přenos, aktuální rychlost,
denní trasa, celkové kilometry, doba jízdy, čas,
volitelně automatický průběh funkcí,
automatické spuštění/zastavení
369 Kč

Art. 38989 (219/265)
počítač SIGMA BASELINE 800
8 funkcí, drátový přenos, aktuální rychlost,
průměrná rychlost, denní trasa,
celkové kilometry, doba jízdy, čas,
volitelně automatický průběh funkcí,
automatické spuštění/zastavení
429 Kč

Art. 38990 (269/325)
počítač SIGMA BASELINE 1200
12 funkcí, drátový přenos,
aktuální rychlost, průměrná rychlost,
maximální rychlost, denní trasa,
celkové kilometry, denní doba jízdy
celková doba jízdy, čas, teploměr
automatické i manuální
spuštění/zastavení,
porovnávání okamžité a
průměrné rychlosti

Art. 38991 (479/580)
počítač SIGMA BASELINE 1200 WIRELESS
12 funkcí, bezdrátový přenos, aktuální rychlost,
průměrná rychlost, maximální rychlost,
denní trasa, celkové kilometry, denní doba jízdy,
celková doba jízdy, čas, teploměr,
porovnávání okamžité a průměrné rychlosti

Art. 39015 (152/184)
počítač SIGMA PL 5000 SPEEDMASTER
základní model, drátové provedení
5 funkcí: aktuální rychlost, denní trasa,
celkové kilometry, doba jízdy, čas
299 Kč

899 Kč

519 Kč

1 399 Kč drátový
1 829 Kč STS
2 199 Kč STS CAD

Počítače - baseline

Art. 38942 (419/507) drátový
Art. 38943 (779/943) bezdrátový - STS
Art. 38944 (979/1185) bezdrátový - STS CAD
počítač SIGMA BC 16.16
řada TOPLINE 2016
16 funkcí
funkce: aktuální/průměrná/maximální rychlost,
denní trasa, celkové kilometry, doba jízdy,
celková doba jízdy, čas, teplota, kadence,
ETA časovač (předpokládaný čas příjezdu)
funkce spotřeby paliva,
automatické spuštění/zastavení
podsvícený display, vodotěsný IPX8
799 Kč drátový
1 499 Kč STS
1 799 Kč STS CAD
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Art. 38935 (359/434) drátový
Art. 38936 (479/580) bezdrátový - ATS
počítač SIGMA BC 9.16
řada TOPLINE 2016
9 funkcí
funkce: aktuální/průměrná/maximální rychlost
denní trasa, celkové kilometry, čas, doba jízdy
celková doba jízdy, kalorie,
automatické spuštění/zastavení
volitelně automatický průběh funkcí
vodotěsný IPX8
přednastavené velikosti kol
699 Kč drátový
949 Kč ATS

Art. 38931 (299/362) drátový
Art. 38932 (419/507) bezdrátový - ATS
počítač SIGMA BC 7.16
řada TOPLINE 2016
7 funkcí
funkce: aktuální a průměrná rychlost, denní trasa,
doba jízdy, celkové kilometry, čas, celková doba jízdy
automatické spuštění/zastavení, vodotěsný IPX8
volitelně automatický průběh funkcí,
přednastavené velikosti kol
599 Kč drátový
799 Kč ATS

Art. 38930 (229/277)
počítač SIGMA BC 5.16
řada TOPLINE 2016
základní model, 5 funkcí, drátové provedení
funkce: aktuální rychlost, denní trasa,
celkové kilometry, doba jízdy, čas,
volitelně automatický průběh funkcí,
automatické spuštění/zastavení, vodotěsný IPX8
přednastavené velikosti kol
459 Kč
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Art. 39003 (1069/1293)
počítač SIGMA PURE GPS
bezdrátový tachometr s GPS navigací, 20 funkcí
výškoměr, teplota, kalorie, kompasová navigace
funkce STRAVA (výměna a porovnávání dat
mezi sportovci), NFC (načítání dat přímo
do smartphonu, nastavení počítače ze
smartphonu), Sigma Cloud, automatické
spuštění/zastavení
výdrž baterie až 15h, podsvícený display,
vodotěsný IPX7
2 099 Kč

Art. 38969 (299/362) černý - drátový
Art. 38970 (429/519) bílý - bezdrátový - ATS
počítač SIGMA PURE 1
5 funkcí:
rychlost, denní trasa, celkové kilometry,
doba jízdy, celková doba jízdy
automatické spuštění/zastavení
(PURE1 ATS - 2h v pohotovostním režimu)
vodotěsný IPX8
559 Kč drátový
799 Kč bezdrátový

Art. 38971 (329/398)
počítač SIGMA MC 10
vhodné i pro motorku/motokolo
max.rychlost 399 km/h
drátové provedení
funkce: denní trasa, denní doba jízdy,
průměrná a maximální rychlost, hodiny,
celkové kilometry a celková doba jízdy
629 Kč
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Magnety

Držáky, základny a kabeláž

Art. 390413 (59/71)
magnet SIGMA CADENCE frekvence šlapání
magnet pro měření frekvence šlapání (kadence)
upevní se vlastní magnetickou silou
přímo na železnou osu pedálu z vnitřní strany
(se 2 kryty 6mm a 8mm)
119 Kč

Art. 390415 (44/53)
magnet rychlosti SIGMA
náhradní magnet k počítačům SIGMA TOPLINE
do výpletu kola na klasické dráty
montáž bez nářadí
89 Kč

Art. 390421 (79/96)
magnet SIGMA POWER pro Topline
náhradní magnet power k počítačům
SIGMA TOPLINE
do výpletu kola na klasické dráty
montáž bez nářadí
159 Kč

Art. 390429 (119/144)
držák SIGMA ROX GPS 7.0/11.0
samostatný držák na řidítka nebo představec
pro bezdrátový počítač SIGMA ROX GPS 7.0 a 11.0
219 Kč

Art. 390482 (94/114)
kabeláž SIGMA „otočná“ 5.16 - 16.16
pro modely TOPLINE 2016 s baterií CR2032
( BC 5.16, 7.16, 9.16, 14.16, 16.16, PURE 1 )
montáž bez nářadí
179 Kč

Vysílače: STS, KADENCE, ATS

Art. 390431 (89/108)
držák SIGMA ATS-STS na řídítka
samostatný držák na řidítka
pro bezdrátové počítače SIGMA ATS/STS
s baterií CR 2032
(7.16 ATS, 9.16 ATS, 14.16 STS,
16.16 STS, PURE 1 ATS )
169 Kč

Art. 390432 (89/108)
držák SIGMA STS na řídítka
pro BC 23.16 STS
samostatný držák na řidítka pro bezdrátové
počítače SIGMA BC 23.16 STS s baterií
CR2450

Art. 39065 (8/10)
sada gumiček SIGMA pro počítač
sada gumiček SIGMA pro uchycení počítačů,
vysílačů, kabeláží atd.
3ks - průměr 30, 40, 45mm
prodej po 10 sadách ( 10 x 3ks mix gumiček)

169 Kč

19 Kč

Pulsmetry

Art. 39060 (809/979)
vysílač SIGMA R2 DUO COMBO ANT
+ rychlost a kadence
bezdrátový vysílač rychlosti a kadence
(ANT+/Bluethooth Smart) pro ROX GPS 11.0
1 499 Kč

Art. 39058 (319/386)
vysílač SIGMA ROX 10.0/11.0 RYCHLOSTI
systém přenosu ANT+
pro model ROX 10.0, 11.0 a další počítače s ANT+

Art. 39059 (319/386)
vysílač SIGMA ROX 10.0/11.0 KADENCE OTÁČEK
systém přenosu ANT+
pro model ROX 10.0, 11.0 a další počítače s ANT+

599 Kč

599 Kč

Art. 390632 (379/459)
vysílač SIGMA STS rychlosti pro 23.16 STS - BIKE 2
bezdrátový vysílač rychlosti pro model BC 23.16 STS
Topline 2016
vysílač rychlosti, power magnet,
držák na řídítka
pro provedení baterií 2450
699 Kč

Art. 390355 (1999/2419)
počítač SIGMA pulsmetr iD.RUN HR
měření tepové frekvence ze zápěstí (bez hrudního pásu)
měření rychlosti a vzdálenosti podle GPS
stopky, kalorie, indikátor zón, sledování aktivit
měsíční tréninková statistika, počítadlo kol
podsvícený displej, vodotěsné IPX8
indikátor stavu baterie (výdrž baterie až 14 dní)
integrovaná USB dobíjecí baterie
minerální sklo odolné vůči poškrábání

Art. 390350 (1399/1693)
počítač SIGMA běžecký iD.RUN
GPS přijímač, neměří tepovou frekvenci
měření rychlosti a vzdálenosti podle GPS
hodiny, kalorie, krokoměr, stopky, sledování aktivit
měsíční tréninková statistika, počítadlo kol
podsvícený displej, vodotěsné IPX8
indikátor stavu baterie (výdrž baterie až 14 dní)
integrovaná USB dobíjecí baterie
minerální sklo odolné vůči poškrábání

3 599 Kč

2 599 Kč

Art. 390345 (1299/1572) černý
Art. 390346 (1299/1572) zelený
Art. 390347 (1299/1572) červený
počítač SIGMA pulsmetr iD.LIFE
měření tepové frekvence ze zápěstí (bez hrudního pásu)
ukládání hodnot přímo do paměti pulsmetru
rychlost, vzdálenost, hodiny, datum, kalorie
alarm zón, krokoměr, vibrační alarm
podsvícený displej, vodotěsné IPX8
indikátor stavu baterie (výdrž baterie až 18 dní)
integrovaná USB dobíjecí baterie
minerální sklo odolné vůči poškrábání

Art. 390210 (699/846) šedo-černý
Art. 390211 (699/846) oranžový
Art. 390212 (699/846) zelený
Art. 390213 (699/846) modrý
pulsmetr SIGMA PC 15.11
bezdrátový přenos z hrudního pásu
tepová frekvence, počítadlo okruhů
alarm zón, stopky, počítadlo kalorií
datum, čas, zobrazení stavu baterie
podsvícený display, vodotěsné
1 299 Kč

2 499 Kč

Art. 39061 (269/325)
vysílač SIGMA STS rychlosti
samostatný bezdrátový vysílač rychlosti
pro modely STS Topline 2016
BC 14.16 STS, 14.16 STS CAD, 16.16 STS,
16.16 STS CAD, 23.16 STS
519 Kč

320

Art. 390631 (379/459)
vysílač SIGMA STS rychlosti+držák+mag.
bezdrátový vysílač rychlosti
pro modely STS Topline 2016
BC 14.16 STS, 14.16 STS CAD, 16.16 STS,
16.16 STS CAD, vysílač rychlosti, power magnet,
držák na řídítka, pro provedení baterií 2032

Art. 390641 (269/325)
vysílač SIGMA STS kadence
bezdrátový vysílač kadence
pro modely STS Topline 2016
bez magnetu - není součastí
BC 14.16 STS, 14.16 STS CAD,
16.16 STS, 16.16 STS CAD, 23.16 STS

699 Kč

519 Kč

Art. 390391 (229/277)
vysílač SIGMA ATS
bezdrátový vysílač rychlosti ATS
pro modely BC 7.16 ATS, 9.16 ATS
429 Kč

KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2019 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační

Art. 390340 (469/567) černý
Art. 390341 (469/567) fialový
Art. 390343 (469/567) červený
počítač SIGMA pulsmetr iD.GO
bezdrátový přenos z hrudního pásu
3 funkce:
tepová frekvence, stopky, čas
vodotěsné IPX8

Art. 390165 (424/513)
hodinky-stopky SIGMA SC 6.12
hodinky + stopky, bez tepové frekvence
paměť pro 7 tréninků, čas, datum,
alarm, podsvícení, velké číslice
vodotěsné do 5 m

899 Kč

799 Kč
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Hrudní pásy
Art. 46186 (104/126)
baterie mikrotužková SIGMA NI-MH 2ks dobíjecí
AAA mikrotužkové, dobíjecí baterie SIGMA
složení: RTU Ni-MH 800 mAh

Art. 46187 (189/229)
baterie tužková SIGMA NI-MH 5ks dobíjecí
AA tužkové, dobíjecí baterie SIGMA
složení: RTU Ni-MH 2100 mAh

199 Kč

369 Kč
Art. 39050 (779/943)
pás SIGMA R1 BLUE COMFORTEX
+ pro mobilní telefony
PRO ZOBRAZENÍ TEPOVÉ FREKVENCE NA MOBILU
kompletní Bluetooth hrudní pás
pro přenos tepové frekvence
do mobilních telefonů s operačními
systémy Android 4.3 a vyšší a pro iOS
(od iPhone 4s výše)
přenos signálu pomocí Bluetooth verze 4.0

Art. 39053 (699/846)
pás SIGMA R1 DUO COMFORTEX
pro ROX GPS 11.0
kompletní hrudní pás
pro přenos tepové frekvence
ANT+ / Bluethooth Smart
pro model ROX GPS 11.0
1 299 Kč

Art. 390545 (569/688)
pás SIGMA R1 STS COMFORTEX digitální
komplet hrudní pás COMFORTEX STS
pro počítače SIGMA
modely: ROX 8, 8.1, 9, 9.1, 1909, 2209, TARGA,
není použitelný pro DTS
kompatibilní s pulsmetry PC 22.13 a PC 26.14

Art. 39054 (399/483)
pás SIGMA STS digitální - kompletní
komplet hrudní pás pro pulsmetry SIGMA STS
(pro PC 22.13 a PC 26.14)
NEPASUJE k DTS a běžeckým pulsmetrům
799 Kč

Art. 39051 (269/325)
pás SIGMA ANALOG - kompletní
kompletní hrudní pás pro ANALOGOVÉ
pulsmetry SIGMA, NE pro ONYX a ROX

Osvětlení

529 Kč

1 099 Kč

1 499 Kč
Art. 39056 (66/80)
pás SIGMA STS digital - jen pružný úchyt
NE kompletní pás,
pouze pružný úchyt k pulsmetrům SIGMA STS
pro BC 1909, BC 2209, ROX 8 i 9 atd.

Art. 39055 (62/75)
pás SIGMA pro DTS i ANALOG - jen pružný úchyt
NE kompletní pás,
JEN pružný úchyt pro digitální DTS
a pro ANALOGOVÉ pásy

119 Kč

119 Kč

Ostatní produkty

Art. 390465 (999/1209)
demobox SIGMA TOPLINE 2016
OBSAHUJE: 4 ks „počítačů“
(BC 5.16, BC 7.16, BC 9.16, PURE 1)
pro 100% funkčnost počítačů by bylo nutné
dokoupit příslušné kabeláže!
rozměr: v. 240 x š. 275 x h. 140 mm
1 299 Kč

Art. 894697 (399/483)
nářadí IMBUS SIGMA LARGE
multifunkční sada nářadí, 22 funkcí
imbus: 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, nýtovač
2x šroubovák, torxní klíč T20 a T25
centrklíč pro 4 rozměry niplů
2 montážní páčky, klíč na ventilek
spojka, rozevírač třmenu
otvírák lahví, nůž
rozměr: 86 x 47 x 21 mm
hmotnost: 184 g

Art. 894696 (269/325)
nářadí IMBUS SIGMA MEDIUM
multifunkční sada nářadí, 17 funkcí
imbus: 2,5 / 3 / 4 / 5 / 8 mm, nýtovač
2x šroubovák, torxní klíč T25
centrklíč pro 4 rozměry niplů
2 montážní páčky, otvírák lahví
rozměr: 96 x 48 x 11 mm
hmotnost: 125 g

Art. 894695 (152/184)
nářadí IMBUS SIGMA SMALL
multifunkční sada nářadí, 8 funkcí
imbus: 2,5 / 3 / 4 / 5 / 8 mm
2x šroubovák, torxní klíč T25
rozměr: 74 x 29 x 11 mm
hmotnost: 76 g
299 Kč

499 Kč

729 Kč
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Art. 452183 (3099/3750)
svítilna přední SIGMA BUSTER 2000, USB
2000 lumenů, 3xCREE LEDs, akumulátor 6400 mAh
dosvit 200 m, výdrž max. 20 h (eko režim)
4-stupňový indikátor stavu aku, 7 režimů svícení
bezdrátové dálkové ovládání
Double-Click (dvojité stisknutí pro zapnutí)
čas plného nabití akumulátoru 5 h
voděodolná IP44

Art. 452187 (699/846)
svítilna+blikačka-sada SIGMA
AURA 60/NUGGET II
Sada: přední svítilna SIGMA AURA 60
60 LUX CREE LEDs / 70 m, výdrž až 10 h,
doba nabíjení 3,5h přes USB
boční viditelnost, indikátor stavu aku
+ zadní blikačka NUGGET II FLASH (kód 45418)
nabíjení přes USB (nabíjecí kabel je součástí balení)

5 799 Kč

1 299 Kč

Art. 45418 (156/189)
blikačka zadní SIGMA NUGGET II FLASH USB
1 LED 0,5W, 3 funkce, indikátor stavu aku
dosvit 400 m, integrovaný lithium-ion akumulátor
nabíjení přes USB (nabíjecí kabel je součástí balení)
výdrž až 8 h, doba nabíjení max. 2 h
montáž bez nářadí, voděodolná

Art. 454175 (119/144)
blikačka zadní SIGMA CUBIC FLASH
dosvit 400 m, 3 funkce (stálé svícení, eco, blikání)
výdrž až 20 h, indikátor stavu aku
boční viditelnost, včetně baterií 2 x AAA
montáž bez nářadí, voděodolná

299 Kč

239 Kč

Art. 452185 (599/725)
svítilna+blikačka-sada SIGMA
BUSTER300/NUGGET II
Sada: přední svítilna
SIGMA BUSTER300 (kód 4521751)
300 lumenů / 70 m, CREE LEDs
+ zadní blikačka NUGGET II FLASH (kód 45418)
nabíjení přes USB (nabíjecí kabel je součástí balení)

Art. 4521751 (469/567)
svítilna přední SIGMA BUSTER 300, USB
300 lumenů, CREE LEDs, 4 funkce, dosvit 70 m
integrovaný lithium-ion akumulátor
nabíjení přes USB (nabíjecí kabel je součástí balení)
indikátor stavu aku, doba nabíjení max. 3 h
výdrž až 13 h, voděodolná, montáž bez nářadí

Art. 4521897 (69/83)
držák silikonový SIGMA
pro svítilnu BUSTER
držák na řídítka
o průměru 22-32 mm
129 Kč

899 Kč

1 099 Kč

Art. 454128 (109/132) bílá
Art. 454129 (109/132) černá
blikačka přední SIGMA MICRO
1 bílá LED, dosvit 50 m
2 funkce: stálé svícení + blikání
2 suché zipy a gumička
včetně baterií 2 x CR2032

Art. 454124 (109/132) červená
Art. 454125 (109/132) černá
blikačka zadní SIGMA MICRO
1 červená LED, dosvit 50 m
2 funkce: stálé svícení + blikání
2 suché zipy a gumička
včetně baterií 2 x CR2032

Art. 45250 (89/108)
nabíječka SIGMA k přední svítilně
nabíječka pro přední svítilny PAVA,
ELLIPSOID, CUBELIGHT, SUPRALED atd.
pro všechny svítilny 5 x AA vybavené
konektorem pro dobíjení

219 Kč

219 Kč

169 Kč

Art. 46149 (29/35)
žárovka do svítilny
přední SIGMA HS3
náhradní halogen
bajonet žárovka
6V / 2,4W / 0,4A
do přední svítilny
SIGMA CUBELIGHT i II
59 Kč
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Dimension

Scratch

Art. 20231 (2799/3387)
sedlo PROLOGO DIMENSION PAS NK 143
SORTIMENT JEN NA OBJEDNÁVKU
dodací doba cca 60 dnů od objednání, v návaznosti
na disponibilitu zboží
na skladě výrobce
PAS - ergonomický středový prolis zvyšuje komfort
a redukuje tlak v pánevní oblasti
vzpěry: NACK karbon oválné (7x9,3mm) s měřítkem
používat pouze do zámku pro oválné vzpěry
max. moment dotažení 9Nm
tvar: polokulaté, určení: unisex
skelet: nylon,
rozměr: 245 x 143 mm
hmotnost: 149 g
4 999 Kč

Art. 20233 (1999/2419)
sedlo PROLOGO DIMENSION PAS TiROX 143
SORTIMENT JEN NA OBJEDNÁVKU
dodací doba cca 60 dnů od objednání, v návaznosti
na disponibilitu zboží
na skladě výrobce
PAS - ergonomický středový prolis zvyšuje komfort
a redukuje tlak v pánevní oblasti
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm) s měřítkem
tvar: polokulaté, určení: unisex
skelet: nylon,
rozměr: 245 x 143 mm
hmotnost: 179 g
3 599 Kč

Art. 20232 (1599/1935)
sedlo PROLOGO DIMENSION PAS TiROX 143
PAS - ergonomický středový prolis zvyšuje komfort
a redukuje tlak v pánevní oblasti
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm) s měřítkem
tvar: polokulaté, určení: unisex
skelet: nylon,
rozměr: 245 x 143 mm
hmotnost: 179 g
2 999 Kč
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Art. 20235 (1699/2056)
sedlo PROLOGO DIMENSION NDR TiROX 143
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm) s měřítkem
tvar: kulaté, určení: unisex
skelet: nylon,
rozměr: 245 x 143 mm
hmotnost: 184 g
3 299 Kč

Art. 20230 (2799/3387)
sedlo PROLOGO DIMENSION PAS NK 143
PAS - ergonomický středový prolis zvyšuje komfort
a redukuje tlak v pánevní oblasti
vzpěry: NACK karbon oválné (7x9,3mm) s měřítkem
používat pouze do zámku pro oválné vzpěry
max. moment dotažení 9Nm
tvar: polokulaté, určení: unisex
skelet: nylon,
rozměr: 245 x 143 mm
hmotnost: 149 g
4 999 Kč

Art. 20236 (1299/1572)
sedlo PROLOGO DIMENSION NDR T4.0 143
zpěry: T4.0 - chrom-molybdenové (7mm) s měřítkem
tvar: kulaté, určení: unisex
skelet: nylon,
rozměr: 245 x 143 mm
hmotnost: 218 g
2 599 Kč

Art. 202893 (3499/4234)
sedlo PROLOGO SCRATCH-2 CPC NK 134
CPC Airing 2017 - vylepšené tlumení vibrací a přilnavost
vzpěry: NACK karbon oválné (7x9,3mm) s měřítkem
používat pouze do zámku pro oválné vzpěry
max. moment dotažení 9Nm
tvar: kulaté, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 280 x 134 mm
hmotnost: 194 g
5 999 Kč

Art. 20234 (2799/3387)
sedlo PROLOGO DIMENSION PAS NK 143
vzpěry: NACK karbon oválné (7x9,3mm) s měřítkem
používat pouze do zámku pro oválné vzpěry
max. moment dotažení 9Nm
tvar: kulaté, určení: unisex
skelet: nylon,
rozměr: 245 x 143 mm
hmotnost: 157 g
4 999 Kč
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Art. 20201 (2599/3145)
sedlo PROLOGO SCRATCH-2 NK 134
ACTIVE DENSITY = rozdílné hustoty materiálu na různých
místech sedla pro větší pohodlí při jízdě
vzpěry: NACK karbon oválné (7x9,3mm) s měřítkem
používat pouze do zámku pro oválné vzpěry
max. moment dotažení 9Nm
tvar: kulaté, určení: unisex
skelet: karbon, U-clip kompatibilní
rozměr: 280 x 134 mm
hmotnost: 185 g

Art. 202892 (3299/3992)
sedlo PROLOGO SCRATCH 2 PAS CPC NK 134
CPC - vylepšené tlumení vibrací a přilnavost
PAS System - eliminuje tlakové body
vzpěry: NACK karbon oválné (7x9,3mm) s měřítkem
používat pouze do zámku pro oválné vzpěry
max. moment dotažení 9Nm
tvar: kulaté, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 280 x 134 mm
hmotnost: 198 g
5 499 Kč

VÝPRODEJ
Art. 202922 (1799/2177)
SCRATCH 2 CPC TiROX 143
CPC - vylepšené tlumení vibrací a přilnavost
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm)
s měřítkem
tvar: kulaté, určení: unisex
skelet: karbon, U-clip kompatibilní
rozměr: 278 x 143 mm
hmotnost: 232 g
2 999 Kč

Art. 20205 (1499/1814)
sedlo PROLOGO SCRATCH-2 TiROX 134
ACTIVE DENSITY = rozdílné hustoty materiálu na různých
místech sedla pro větší pohodlí při jízdě
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm) s měřítkem
tvar: kulaté, určení: unisex
skelet: karbon, U-clip kompatibilní
rozměr: 280 x 134 mm
hmotnost: 219 g

Art. 20209 (1599/1935)
sedlo PROLOGO SCRATCH 2 PAS TiROX 143
ACTIVE DENSITY = rozdílné hustoty materiálu na různých
místech sedla pro větší pohodlí při jízdě
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm) s měřítkem
tvar: kulaté, určení: unisex
skelet: karbon, U-clip kompatibilní
rozměr: 280 x 143 mm
hmotnost: 217 g

2 699 Kč

2 899 Kč

4 499 Kč
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Nago evo

Art. 202464 (2199/2661)
sedlo PROLOGO NAGO EVO PAS CPC TiROX 134
CPC Airing 2017 - vylepšené tlumení vibrací a přilnavost
PAS System - eliminuje tlakové body
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm) s měřítkem
tvar: polokulaté, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 278 x 134 mm
hmotnost: 197 g
3 999 Kč

Art. 202425 (2499/3024)
sedlo PROLOGO NAGO EVO NK 134
ACTIVE DENSITY = rozdílné hustoty materiálu
na různých místech sedla pro větší pohodlí při jízdě
vzpěry: NACK karbon oválné (7x9,3mm) s měřítkem
používat pouze do zámku pro oválné vzpěry
max. moment dotažení 9Nm
tvar: polokulaté, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 278 x 134 mm
hmotnost: 188 g

Art. 202466 (2699/3266)
sedlo PROLOGO NAGO EVO PAS NK 134
ACTIVE DENSITY = rozdílné hustoty materiálu
na různých místech sedla pro větší pohodlí při jízdě
vzpěry: NACK karbon oválné (7x9,3mm) s měřítkem
používat pouze do zámku pro oválné vzpěry
max. moment dotažení 9Nm
tvar: polokulaté, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 275 x 134 mm
hmotnost: 175 g
4 699 Kč

4 499 Kč

Art. 202741 (1999/2419)
sedlo PROLOGO NAGO EVO X10 NK 135
ACTIVE DENSITY = rozdílné hustoty materiálu
na různých místech sedla pro větší pohodlí při jízdě
vzpěry: NACK karbon oválné (7x9,3mm) s měřítkem
používat pouze do zámku pro oválné vzpěry
max. moment dotažení 9Nm
tvar: polokulaté, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 280 x 135 mm
hmotnost: 168 g
2 999 Kč

VÝPRODEJ
Art. 20237 (1399/1693)
sedlo PROLOGO NAGO EVO TRI40 TiROX 135
ACTIVE DENSITY = rozdílné hustoty materiálu
na různých místech sedla pro větší pohodlí při jízdě
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm) s měřítkem
tvar: polokulaté, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 280 x 135 mm
hmotnost: 209 g
2 699 Kč

Art. 20279 (1499/1814)
sedlo PROLOGO NAGO EVO SPACE TiROX 141
SPACE - široký ergonomický středový kanál,
redukuje tlak
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm) s měřítkem
tvar: polokulaté, určení: unisex
skelet: karbon, U-clip kompatibilní
rozměr: 273 x 141 mm
hmotnost: 235 g
2 699 Kč

Art. 202468 (1599/1935)
sedlo PROLOGO NAGO EVO PAS TiROX 134
ACTIVE DENSITY = rozdílné hustoty materiálu
na různých místech sedla pro větší pohodlí při jízdě
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm) s měřítkem
tvar: polokulaté, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 278 x 134 mm
hmotnost: 210 g
2 999 Kč

Kappa

VÝPRODEJ
Art. 202923 (1999/2419)
sedlo PROLOGO NAGO EVO CPC TiROX 134
CPC - vylepšené tlumení vibrací a přilnavost
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm)
s měřítkem
tvar: polokulaté, určení: unisex
skelet: karbon, U-clip kompatibilní
rozměr: 280 x 134 mm
hmotnost: 228 g
3 499 Kč

Art. 20246 (1399/1693)
sedlo PROLOGO NAGO EVO TiRox 141
ACTIVE DENSITY = rozdílné hustoty materiálu
na různých místech sedla pro větší pohodlí při jízdě
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm)
s měřítkem
tvar: polokulaté, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 278 x 141 mm
hmotnost: 229 g
2 699 Kč
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Art. 202743 (1499/1814)
sedlo PROLOGO NAGO EVO X10 TiROX 135
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm) s měřítkem
tvar: polokulaté, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 275 x 135 mm
hmotnost: 227 g
2 699 Kč

Art. 202427 (1299/1572)
sedlo PROLOGO NAGO EVO TiROX 134
ACTIVE DENSITY = rozdílné hustoty materiálu
na různých místech sedla pro větší pohodlí při jízdě
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm) s měřítkem
tvar: polo-kulaté, určení: unisex,
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 278 x 134 mm
hmotnost: 215 g

Art. 202667 (999/1209)
sedlo PROLOGO KAPPA SPACE T2.0 147
SPACE - široký ergonomický středový kanál,
redukuje tlak v pánevní oblasti, max. komfort
vzpěry: T2.0 - chrom-molybdenové(7mm) s měřítkem
tvar: polokulaté, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 270 x 147 mm
hmotnost: 267 g

Art. 202659 (799/967)
sedlo PROLOGO KAPPA EVO T2.0 147
vzpěry: T2.0 - chrom-molybdenové(7mm) s měřítkem
tvar: polokulaté, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 273 x 147 mm
hmotnost: 242 g
1 499 Kč

1 999 Kč

1 999 Kč
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Zero

X - zero, X8

VÝPRODEJ
Art. 202881 (1799/2177) černé
Art. 202882 (1799/2177) bílé
sedlo PROLOGO X-ZERO-II NK 128
ACTIVE DENSITY = rozdílné hustoty materiálu
na různých místech sedla pro větší pohodlí při jízdě
vzpěry: NACK karbon oválné (7x9,3mm) s měřítkem
používat pouze do zámku pro oválné vzpěry
max. moment dotažení 9Nm
tvar: ploché, určení: unisex
skelet: karbon, U-clip kompatibilní
rozměr: 275 x 128 mm
hmotnost: 190 g
2 999 Kč

Art. 202883 (1199/1451)
sedlo PROLOGO X-ZERO-II TiROX 128
ACTIVE DENSITY = rozdílné hustoty materiálu
na různých místech sedla pro větší pohodlí při jízdě
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm)
s měřítkem
tvar: ploché, určení: unisex
skelet: karbon, U-clip kompatibilní
rozměr: 275 x 128 mm
hmotnost: 216 g
1 999 Kč

Art. 202930 (1899/2298)
sedlo PROLOGO ZERO TRI PAS CPC TiROX 136
CPC - vylepšené tlumení vibrací a přilnavost
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm)
s měřítkem
tvar: ploché, určení: unisex
skelet: karbon, U-clip kompatibilní
rozměr: 254 x 136 mm
hmotnost: 256 g
2 999 Kč

Art. 202925 (1999/2419)
sedlo PROLOGO ZERO-II TT CPC TiROX 136
CPC - vylepšené tlumení vibrací a přilnavost
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm)
s měřítkem
tvar: ploché, určení: unisex
skelet: karbon, U-clip kompatibilní
rozměr: 254 x 136 mm
hmotnost: 230 g
3 499 Kč

Art. 202822 (1149/1390)
sedlo PROLOGO X-ZERO T2.0 135
vzpěry: T2.0 - chrom-molybdenové
(7mm) s měřítkem
tvar: ploché, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 280 x 135 mm
hmotnost: 258 g
2 299 Kč

Art. 202821 (1399/1693)
sedlo PROLOGO X-ZERO TiROX 135
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina
(7mm) s měřítkem
tvar: ploché, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 280 x 135 mm
hmotnost: 228 g
2 799 Kč

Art. 202745 (2499/3024)
sedlo PROLOGO SCRATCH X8 NK 135
vzpěry: NACK karbon oválné
(7x9,3mm) s měřítkem
používat pouze do zámku
pro oválné vzpěry
max. moment dotažení 9Nm
tvar: kulaté, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 280 x 135 mm
hmotnost: 194 g
4 699 Kč

Art. 202747 (1149/1390)
sedlo PROLOGO SCRATCH X8 T2.0 135
vzpěry: T2.0 - chrom-molybdenové
(7mm) s měřítkem
tvar: kulaté, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 280 x 135 mm
hmotnost: 261 g
2 299 Kč

Art. 202746 (1399/1693)
sedlo PROLOGO SCRATCH X8 TiROX 135
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina
(7mm) s měřítkem
tvar: kulaté, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 280 x 135 mm
hmotnost: 229 g
2 799 Kč

Dea (dámské)

Art. 202933 (3499/4234) černé
Art. 202934 (2699/3266) bílé
sedlo PROLOGO ZERO-II CPC NK 134
CPC Airing 2017 - vylepšené tlumení
vibrací a přilnavost, vzpěry: NACK karbon oválné
(7x9,3mm) s měřítkem, používat pouze do zámku
pro oválné vzpěry, tvar: ploché, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 278 x 134 mm
hmotnost: 197 g
5 999 Kč černé
3999 Kč bílé
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Art. 202935 (1999/2419)
sedlo PROLOGO ZERO-II PAS CPC TiROX 134
CPC Airing 2017 - vylepšené tlumení
vibrací a přilnavost
PAS System - eliminuje tlakové body
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina
(7mm) s měřítkem
tvar: ploché, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 280 x 134 mm
hmotnost: 228 g
3 499 Kč

Art. 202889 (1199/1451)
sedlo PROLOGO ZERO-II PAS T2.0 134
PAS System - eliminuje tlakové body
vzpěry: T2.0 - chrom-molybdenové (7mm)
s měřítkem
tvar: ploché, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 278 x 134 mm
hmotnost: 242 g
2 199 Kč

Art. 202886 (2599/3145)
sedlo PROLOGO ZERO-II PAS NK 134
PAS - ergonomický středový prolis zvyšuje
komfort a redukuje tlak v pánevní oblasti
vzpěry: NACK karbon oválné
(7x9,3mm) s měřítkem
používat pouze do zámku
pro oválné vzpěry
tvar: ploché, určení: unisex
skelet: karbon, U-clip kompatibilní
rozměr: 278 x 134 mm
hmotnost: 190 g
4 499 Kč
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Art. 20225 (1649/1995)
sedlo PROLOGO SCRATCH DEA TiROX 143
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina
(7mm) s měřítkem
tvar: polokulaté, určení: unisex
skelet: nylon,
rozměr: 280 x 143 mm
hmotnost: 228 g
2 999 Kč

Art. 20226 (1399/1693)
sedlo PROLOGO SCRATCH DEA T2.0 143
vzpěry: T2.0 - chrom-molybdenové
(7mm) s měřítkem
tvar: kulaté, určení: unisex
skelet: nylon,
rozměr: 280 x 143 mm
hmotnost: 252 g
2 599 Kč

Art. 20227 (1399/1693)
sedlo PROLOGO ZERO DEA T2.0 141
vzpěry: T2.0 - chrom-molybdenové
(7mm) s měřítkem
tvar: ploché, určení: unisex
skelet: nylon,
rozměr: 278 x 141 mm
hmotnost: 262 g
2 599 Kč

Art. 20228 (1599/1935)
sedlo PROLOGO ZERO DEA TiROX 141
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina
(7mm) s měřítkem
tvar: ploché, určení: unisex
skelet: nylon,
rozměr: 278 x 141 mm
hmotnost: 238 g
2 999 Kč
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Tgale

Madla
Art. 202940 (2499/3024)
sedlo PROLOGO TGALE PAS CPC TIROX
SORTIMENT JEN NA OBJEDNÁVKU
dodací doba cca 60 dnů od objednání, v návaznosti na disponibilitu zboží
na skladě dodavatele
určeno pro triatlon a časovku
CPC systém zajišťuje lepší přilnavost a cirkulaci vzduchu na povrchu
PAS - ergonomický středový prolis zvyšuje komfort
vzpěry: TiROX hliníko-titanová slitina (7mm) s měřítkem
tvar: , rovné, určení: unisex
skelet: nylon, U-clip kompatibilní
rozměr: 240 x 128 mm
hmotnost: 259 g
4 699 Kč

Art. 382053 (269/325) černá
Art. 382054 (269/325) bílá
madla PROLOGO FEATHER LOCK SYS
pěnová madla se zátkami PROLOGO
vnitřní průměr: 22 mm
délka: 130 mm
hmotnost 1 páru: 91 g

Art. 38198 (389/471) černá
Art. 38199 (389/471) bílá
madla PROLOGO CHAMELEON
madla s omotávkou se zátkami PROLOGO
možnost výměny omotávky v případě opotřebení
oboustranně jištěná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm
hmotnost 1 páru: 101 g
699 Kč

499 Kč

VÝPRODEJ
Art. 38205 (139/168)
madla PROLOGO LIGHT
gumová madla se zátkami PROLOGO
vnitřní průměr: 22 mm
délka: 130 mm
hmotnost 1 páru: 91 g
279 Kč

Omotávky

Příslušenství

Art. 896514 (139/168) červený
Art. 896515 (139/168) černý
Art. 896516 (139/168) bílý
klip-U PROLOGO
slouží k uchycení brašny nebo blikačky PROLOGO
(45500) nebo brašny (896510 a 896511)
POZOR! KLIP JE KOMPATIBILNÍ POUZE S NĚKTERÝMI MODELY
SEDEL PROLOGO! Sedlo musí být pro tento klip přizpůsobeno!
hmotnost: 4 g
249 Kč

Art. 896510 (379/459)
brašna PROLOGO pod sedlo 0,2l MEDIUM
pro použití na sedla PROLOGO, je nutné dokoupit klip
k uchycení brašny 896514, 896515, 896516
délka: 12cm, šířka: 7cm, výška: 6cm
objem 0,2 l
hmotnost 63 g

Art. 896511 (399/483)
brašna PROLOGO pod sedlo 0,4l LARGE
pro použití na sedla PROLOGO, je nutné dokoupit klip
k uchycení brašny 896514, 896515, 896516
délka: 14cm, šířka: 5cm, výška: 6cm
objem 0,4 l
hmotnost 83 g

649 Kč

699 Kč

Art. 24198 (699/846)
držák PROLOGO U-CAGE do sedla na 2 košíky lahví
triatlonový držák PROLOGO na košíky lahví
pro dva košíky po stranách nebo jeden ve středu
pevná a odolná konstrukce v aerodynamickém tvaru
určeno pro modely s U clipem a 3. závitem! (cca od 2015):
T GALE TT, ZERO II TT, T GALE PAS CPC,
T GALE PAS, ZERO TRI PAS CPC, ZERO TRI PAS
délka: 110 mm, výška: 97 mm, šířka: 60 mm
materiál: tvrzený plast, hmotnost: 71 g (bez šroubků)
1 199 Kč
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Art. 20296 (7999/9679)
sada MYOWN pro určení vhodného sedla PROLOGO
sada obsahuje: měřící sedací kostku (obsahuje gelovou
podložku se stupnicí pro měření pánevních kostí),
digitální úhloměr pro měření pružnosti páteře, reklamní
PVC panel a PVC banner PROLOGO
vyhodnocení probíhá online na webu Prologo
další informace naleznete v Manuálu nebo na oficiálním
webu Prologo: www.prologotouch.com
12 999 Kč
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Art. 38076 (499/604) černo červená
Art. 38077 (499/604) černo bílá
omotávka PROLOGO ONETOUCH 2 GEL
samolepící gelové s tištěným logem PROLOGO
včetně černých zátek do řidítek
materiál: PU - polyuretan/ polygrip
hmotnost včetně zátek: 64 g
899 Kč

Art. 38068 (329/398) černá
Art. 38069 (329/398) bílá
Art. 3806901 (329/398) černo červená
Art. 3806902 (329/398) černo modrá
omotávka PROLOGO ONETOUCH
samolepící s tištěným logem PROLOGO
včetně černých zátek do řidítek
materiál: PU - polyuretan/ polygrip
hmotnost včetně zátek: 64 g
599 Kč

Art. 38062 (209/253) černá
Art. 38063 (209/253) bílá
Art. 3806301 (209/253) modrá
Art. 3806302 (209/253) červená
omotávka PROLOGO DOUBLETOUCH
samolepící gelové s vytláčeným logem PROLOGO
rozdílná hustota omotávky v horní (gel) a dolní
(EVA/korek) části
včetně černých zátek do řidítek
materiál: EVA/ přírodní korek
hmotnost včetně zátek: 76 g
399 Kč

Art. 38064 (269/325) černá
Art. 38065 (269/325) červená
Art. 38066 (269/325) modrá
omotávka PROLOGO SKINTOUCH
samolepící s vytláčeným logem PROLOGO
včetně černých zátek do řídítek
materiál: mikrovlákno/umělá kůže (semišová)
hmotnost včetně zátek: 73 g
499 Kč

Art. 38070 (169/204) černá
Art. 38071 (169/204) bílá
Art. 38072 (169/204) červená
Art. 38073 (169/204) zelená
Art. 38074 (169/204) světle modrá
omotávka PROLOGO PLAINTOUCH
samolepící s vytláčeným logem PROLOGO
včetně černých zátek do řidítek
materiál: EVA/ přírodní korek
hmotnost včetně zátek: 76 g
349 Kč
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Silnice

Art. 31129 (3199/3871) 420 mm
Art. 31130 (3199/3871) 440 mm
řidítka ITM ARIES SL
celokarbonová silniční řidítka
kulatý oblouk, vrchní část kulatá
materiál: EPS karbon 3K (EPS)
průměr řidítek: 31,8 mm
šířka: 420 mm a 440 mm
hmotnost: 198 g (420 mm)
208 g (440 mm)
4 999 Kč

Art. 31100 (3199/3871) 420 mm
Art. 31101 (3199/3871) 440 mm
řidítka ITM X-ONE
! Kompatibilní pouze s představci
ITM X-ONE 306622-25 !
celokarbonová silniční řidítka
kulatý oblouk, vrchní část plochá
ze spodní strany vodící trubičky na bowdeny
průměr řidítek: 31,8 mm
šířka: 420mm a 440 mm
hmotnost: 215 g (420 mm)
225 g (440 mm)
4 999 Kč

Art. 306701 - 306706 (1999/2419)
představec ITM ARIES
materiál: karbon
pro průměr vidlice: 1 1/8‘‘
délky: 80/90/100/120/130 mm
průměr řídítek: 31,8 mm oversize
sklon: - 6°
hmotnost: 171 g (100 mm)
2 999 Kč

Art. 306622-306625 (2499/3024)
představec ITM X-ONE
! Kompatibilní pouze s řidítky ITM X-ONE
31100, 31101 !
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/8‘‘
délky: 90/100/110/120 mm
úhel: -10°
silniční představec
materilál: karbon
hmotnost: 125 g (100 mm)
3 999 Kč

Art. 21112 (1699/2056) TRIANGO 1
Art. 21114 (999/1209) R TRIANGO
sedlovka ITM TRIANG O
jeden stavící šroub + horní šroub
průměr: 31,6 mm, délka: 350 mm
offset: 20 mm (vyosení zámku)
utahovací moment zámku: 8 - 10 Nm/10-13 Nm
materiál: karbon + Al7075 hliníkový zámek
hmotnost: 210 g (21112)
268 g (21114)
2 999 Kč TRIANGO 1
1 899 Kč R TRIANGO

334

Art. 21118 (2199/2661)
sedlovka ITM UNIKO
EPS technologie - zajišťuje vysokou pevnost díky
rozdílným tloušťkám materiálu v různých
místech produktu jeden stavící šroub + horní šroub
průměr: 31,6 mm, délka: 350 mm
offset: 16 mm (vyosení zámku)
doporučený utahovací moment zámku: 8 - 10 Nm
materiál: EPS karbon + Al7075 hliníkový zámek
hmotnost: 204 g
3 999 Kč

Art. 31104 (3499/4234) 420 mm
Art. 31105 (3499/4234) 440 mm
řidítka ITM PATHOM2
celokarbonová silniční řidítka
kulatý oblouk, vrchní část plochá
ze spodní strany 2 vodící trubičky na bowdeny
průměr řidítek: 31,8 mm
šířka: 420mm a 440 mm
hmotnost: 210 g (420 mm)
220 g (440 mm)
5 999 Kč

Art. 306630, 6 (1099/1330)
představec ITM R TRIANGO
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/8‘‘
délka: 70/130 mm
úhel: - 10°
silniční představec
materilál: Al 6061 hliník + karbon
hmotnost: 147 g (70 mm)
1 999 Kč

NOVINKA
Art. 21147 (299/362) Ø 27,2 mm
Art. 21148 (299/362) Ø 31,6 mm
sedlovka ITM NH1
dva stavící šrouby
délka: 400 mm
offset: 12 mm (vyosení zámku)
doporučený utahovací moment zámku:
11 - 12 Nm
materiál: Al 6061 hliník
hmotnost: 282 g
599 Kč

Art. 21110 (2199/2661)
sedlovka ITM PATHOM
EPS technologie - zajišťuje vysokou pevnost díky
rozdílným tloušťkám materiálu v různých
místech produktu, jeden stavící šroub + horní šroub
průměr: 31,6 mm, délka: 350 mm
offset: 16 mm (vyosení zámku)
doporučený utahovací moment zámku: 8 - 10 Nm
materiál: karbon + Al7075 hliníkový zámek
hmotnost: 204 g
3 999 Kč

VÝPRODEJ
Art. 31142 (299/362) 440 mm
řidítka ITM ALCOR 80 WING
kulatý oblouk, vrchní část plochá
šířka: 420 a 440 mm
průměr: 31,8 mm
materiál: Al 6061 T6 hliník
hmotnost: 342 g (440 mm)
599 Kč

VÝPRODEJ!
Art. 31116 (799/967)
řidítka ITM ALUTECH 7075
Al 7075 T6 silniční řidítka
kulatý oblouk, vrchní část kulatá
průměr řidítek: 31,8 mm
šířka: 440 mm (měřeno střed-střed)
hmotnost: 270 g
1 299 Kč

Art. 31110 (1149/1390) 420 mm
Art. 31111 (1149/1390) 440 mm
řidítka ITM R-TRIANGO WING
kulatý oblouk, vrchní část plochá
ze spodní strany 2 vodící trubičky na bowdeny
průměr řidítek: 31,8 mm
materiál: Al 6061 + karbon
hmotnost: 371 g (420 mm)
381 g (440 mm)
2 299 Kč
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Art. 31144 (399/483) 420 mm / černé lesk
Art. 31145 (399/483) 440 mm / černé lesk
Art. 311440 (399/483) 420 mm / černé mat
Art. 311450 (399/483) 440 mm / černé mat
řidítka ITM ALCOR 80 WING
kulatý oblouk, vrchní část plochá
šířka: 420 a 440 mm
průměr: 31,8 mm
materiál: Al 6061 T6 hliník
hmotnost: 332 g (420 mm)
342 g (440 mm)
799 Kč

Art. 306640-306642 (649/785)
Art. 306643-306646 (649/785)
představec ITM ALUTECH 7075
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/8‘‘
délky: 70/80/90/100/110/120/130 mm
úhel: +- 10°
materilál: Al 7075 hliník
hmotnost: 136 g (100 mm)
1 299 Kč

Art. 31146 (309/374) 420 mm
Art. 31147 (309/374) 440 mm
řídítka ITM XX7 WING
kulatý oblouk, vrchní část plochá
průměr řidítek: 31,8 mm
šířka: 420 mm a 440 mm
materiál: Al 6061 silniční řidítka
hmotnost: 330 g (420 mm)
340 g (440 mm)
599 Kč

VÝPRODEJ
Art. 21137 (379/459)
sedlovka ITM ALCOR 80
dva stavící šrouby
průměr: 31,6 mm, délka: 400 mm
offset: 25 mm (vyosení zámku)
doporučený utahovací
moment zámku: 11 - 12 Nm
materiál: Al 6061 hliník
hmotnost: 297 g
699 Kč

Art. 21123 (469/567)
sedlovka ITM ALUTECH 7075
dva stavící šrouby
průměr: 31,6 mm, délka: 350 mm
offset: 20 mm (vyosení zámku)
utahovací moment zámku: 10 - 13 Nm
materiál: Al 7075 hliník
hmotnost: 252 g
899 Kč

Art. 31148 (359/434) 420 mm
Art. 31149 (359/434) 440 mm
řidítka ITM EXP WING
Al 6061 silniční řidítka
kulatý oblouk, vrchní část plochá
průměr řidítek: 31,8 mm
šířka: 420 a 440 mm
oblouky: kulaté, vrch. část plochá
průměr: 31,8 mm
hmotnost: 335 g (420 mm)
345 g (440 mm)
699 Kč

Art. 306760, 2, 4, 6 (219/265)
představec ITM XX7
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/8‘‘
délky: 60/80/100/120 mm
úhel: +- 10°
materiál: Al 6061
hmotnost: 170 g (100 mm)
399 Kč

VÝPRODEJ
Art. 21125 (399/483)
sedlovka ITM ALUTECH 7075
dva stavící šrouby
průměr: 31,6 mm, délka: 350 mm
offset: 20 mm (vyosení zámku)
utahovací moment zámku: 10 - 13 Nm
materiál: Al 7075 hliník + karbon povrch
hmotnost: 270 g
699 Kč

Art. 21145 (299/362) 31,6 / černá mat
Art. 21146 (289/350) 27,2 / černá mat
sedlovka ITM EXP
dva stavící šrouby
délka: 350 mm
offset: 25 mm (vyosení zámku)
utahovací moment zámku: 11-12 Nm
materiál: Al 6061 hliník
hmotnost: 349 g (31,6)
284 g (27,2)
599 Kč

Art. 21140 (255/309) 31,6/ černá mat
Art. 21141 (255/309) 27,2/ černá mat
sedlovka ITM XX7
dva stavící šrouby
délka: 350 mm
offset: 25 mm (vyosení zámku)
utahovací moment zámku: 11 - 12 Nm
materiál: Al 6061 hliník
hmotnost: 349 g
499 Kč
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MTB

Příslušenství

Art. 32290 (299/362)
řidítka ITM ALCOR 80 MTB
Al 6061, prohnutá MTB řidítka
zdvih řidítek 57 mm
(měřeno spodek - vrch řidítek)
průměr řidítek: 31,8 mm
šířka: 640 mm
hmotnost: 242 g
599 Kč

Art. 32288 (599/725)
řidítka ITM SPECTRA-AL MTB
Al 6061 + karbon, prohnutá
zdvih řidítek 56 mm
(měřeno spodek - vrch řidítek)
průměr řidítek: 31,8 mm
šířka: 640 mm
hmotnost: 265 g
999 Kč

VÝPRODEJ
Art. 32291 (299/362)
řidítka ITM ALCOR 80 MTB
Al 6061, rovná MTB řidítka
zdvih řidítek 31,8 mm
(měřeno spodek - vrch řidítek)
průměr řidítek: 31,8 mm
šířka: 620 mm
hmotnost: 223 g (černé), 224 g (bílé)
599 Kč

Art. 32283 (1199/1451)
řidítka ITM SPECTRA MTB
EPS technologie - zajišťuje vysokou pevnost
díky rozdílným tloušťkám materiálu v různých
místech produktu, prohnutá
zdvih řidítek 51 mm
(měřeno spodek - vrch řidítek)
průměr řidítek: 31,8 mm
šířka: 635 mm
hmotnost: 158 g
1 999 Kč

Art. 3067210,20,40,60 (389/471)
představec ITM ALCOR 80
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/8‘‘
délka: 80/90/100/110 mm
úhel: +- 10°
silniční i MTB představec
materilál: Al 6061 hliník matný
hmotnost: 168 g (100 mm)
699 Kč

Art. 32289 (649/785)
řidítka ITM ERIDY-ALU MTB
Al 6061 + karbon, rovná MTB řidítka
zdvih řidítek 31,8 mm
(měřeno spodek - vrch řidítek)
průměr řidítek: 31,8 mm
šířka: 620 mm
hmotnost: 241 g
1 199 Kč

Art. 32278 (209/253) 640 mm - prohnutá
Art. 32279 (169/204) 620 mm - rovná
řidítka ITM XX7 MTB
zdvih řidítek 47 mm (měřeno spodek - vrch řidítek)
průměr řidítek: 31,8 mm, šířka: 620 mm a 640 mm
materiál: Al 6061, hmotnost: 236 g (620 mm), 261 g (640 mm)
399 Kč prohnutá
329 Kč rovná
Art. 63198 (99/120)
stojan ITM ROAD, plechový
na silniční komponenty:
1 ks řidítek, 1 ks sedlovky, 1 ks představce,
1 ks košíku a 1 ks omotávky
šířka: 475 mm, výška s podstavcem: 495 mm
129 Kč
Art. 32276 (249/301) 640 mm / prohnutá
Art. 32277 (194/235) 620 mm / rovná
řidítka ITM EXP MTB
zdvih řidítek 47 mm
(měřeno spodek - vrch řidítek)
průměr: 31,8 mm
šířka: 620 a 640 mm
materiál: Al 6061
hmotnost: 261 g (640 mm)
236 g (620 mm)
499 Kč prohnutá
399 Kč rovná

Triatlon

Art. 31135 (6999/8469)
řidítka ITM SATURN
celokarbonové triatlonové řídítka
rovné nástavce, bez brzdových pák
průměr řidítek: 31,8 mm
šířka: 400 mm (měřeno střed-střed)
hmotnost: 625 g
9 999 Kč

336

Art. 31136 (7499/9074)
řidítka ITM SATURN
celokarbonové triatlonové řídítka
prohnuté nástavce, bez brzdových pák
průměr řidítek: 31,8 mm
šířka: 400 mm (měřeno střed-střed)
hmotnost: 650 g
12 990 Kč

Art. 42099 (1399/1693)
páky brzdové ITM SATURN
pro triatlonové řidítka ITM - 31135 a 31136
vhodné i pro další značky řidítek s minimálním
vnitřním průměrem řidítek 19,8 mm
2 499 Kč
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Art. 63199 (99/120)
stojan ITM MTB, plechový
na MTB komponenty:
3 ks řidítek and 2 ks představců
šířka: 475 mm, výška s podstavcem: 495 mm

Art. 38040 (139/168) černé
Art. 38041 (139/168) bílé
omotávka ITM CORK
samolepící s vytláčeným logem ITM
včetně stříbrných zátek do řídítek
materiál: EVA/ přírodní korek
299 Kč

Art. 38047 (169/204) černá/ bílá
Art. 38048 (169/204) černá/ šedá
Art. 38049 (169/204) černá/ červená
omotávka ITM EVA
samolepící s vytláčeným logem ITM
včetně stříbrných zátek do řídítek
materiál: EVA
349 Kč

129 Kč

Řídítka a opěrky

NOVINKA
Art. 36020 (7199/8711)
řídítka TIME ZONE AEROBAR
TRIATLONOVÁ ŘÍDÍTKA S HRAZDOU
průměr řidítek pro představec: 31,8mm oversize
materiál: UD karbon černý
šířka v horní části (osa-osa): 400mm
nastavitelná délka hrazdy: min./max. = 240/300mm
možnost vyosení hrazdy (v pravo-levém smyslu: 10°)
možnost horizontálního přizpůsobení hrazdy (+/- 10°)
nastavitelnost opěrek lokte:
v pravo-levém smyslu +30/-30mm
v předo-zadním smyslu +50/-50mm
podložky umožňující nastevení výšky opěrek lokte
jsou součástí balení (20/40/60mm)
hmotnost 680g
11 999 Kč

NOVINKA
Art. 36010 (1099/1330)
řídítka nástavce FALCON CLIP-ON
triatlonová hrazda s horním úchytem na řídítka
vhodné pouze pro kulatá řídítka 31,8mm
nastavitelná délka v rozmezí: min. 160mm - max. 190mm
možnost nastavení úhlu opěrek: 15° (+/- 7,5°)
materiál: Al 6061
hmotnost: 407 g (i s polstrováním)
1 999 Kč

NOVINKA
Art. 36012 (1099/1330)
řídítka nástavce FALCON TT (S BEND)
triatlonové hrazda s horním úchytem na řidítka
vhodné pouze pro kulatá řidítka 31,8mm
nastavitelná délka v rozmezí: min. 253mm - max. 303mm
možnost nastavení úhlu opěrek: 15° (+/- 7,5°)
zdvih profilu hrazdy samotné: 29mm
materiál: Al 6061
hmotnost: 450 g (i s polstrováním)
1 999 Kč

NOVINKA
Art. 36014 (1099/1330)
řídítka nástavce FALCON TT (J BEND)
triatlonová hrazda s horním úchytem na řidítka
vhodné pouze pro kulatá řidítka 31,8mm
nastavytelná délka v rozmezí: min. 253mm - max. 303mm
možnost nastavení úhlu opěrek: 15° (+/- 7,5°)
zdvih profilu hrazdy samotné: 55mm
materiál: Al 6061
hmotnost: 462 g (i s polstrováním)
1 999 Kč

NOVINKA
Art. 3602005 (159/192)
opěrka náhradní pro aero nástavce CONTROLTECH
vhodné pro arts.: 36012, 36014 a 36020
hmotnost páru: 12,5 g
349 Kč
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Košíky

Madla

Art. 38249 (39/47)
madla gumová ergonomická
gumová madla bez zátek,
ergonomicky tvarovaná
vyrobené z jednoho materiálu
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 120 mm
hmotnost 1 páru: 155 g
89 Kč

Art. 38224 (33/40)
madla gumová hladká
gumová madla bez zátek,
s hladkým povrchem
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 120 mm
hmotnost 1 páru: 130 g

Art. 38238 (16/19)
madla gumová oblá dírkovaná
gumová madla bez zátek, oblý tvar
uprostřed zesílená
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 115 mm
hmotnost 1 páru: 60 g

69 Kč

39 Kč

Art. 38206 (21/25)
madla PRO-GRIP gumová
gumová madla bez zátek
pro systém řazení GRIP SHIFT
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 100 mm
hmotnost 1 páru: 60 g
49 Kč

Art. 38245 (22/27)
madla gumová hladká/vroubkovaná
gumová madla bez zátek
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 110 mm
hmotnost 1 páru: 85 g
49 Kč

Art. 240934 (189/229) černo-červený
Art. 240939 (189/229) červeno-bílý
Art. 24093 (159/192) černo-bílý
Art. 240933 (189/229) černo-modrý
Art. 240937 (189/229) bílo-černý
Art. 240938 (189/229) černý lesk/mat
CUSTOM RACE
gumová koncovka tlumí vibrace
odolná a pružná konstrukce, bez šroubků
materiál: KOMPOZIT, hmotnost: 44 g
399 Kč
299 Kč černo-bílý

Art. 24094 (199/241) černý
Art. 240941 (199/241) černo-bílý
Art. 240942 (199/241) černo-červený
Art. 240943 (199/241) černo-modrý
Art. 240944 (199/241) bílo-červený
Art. 240945 (199/241) fluo
CUSTOM RACE PLUS
gumová koncovka tlumí vibrace
odolná a pružná konstrukce
bez šroubků, materiál: KOMPOZIT
hmotnost: 40 g
399 Kč

Art. 240956 (199/241) tmavě šedý
Art. 240957 (199/241) černo-červený
Art. 240958 (199/241) fluo
CANNIBAL XC
odolná a pružná konstrukce, bez šroubků
láhev se dobře umisťuje i ze strany
materiál: KOMPOZIT
hmotnost: 42 g
399 Kč

Art. 24092 (119/144) černo-bílý
Art. 240921 (119/144) bílo-černý
Art. 240922 (119/144) černo-červený
PARON RACE
odolná a pružná konstrukce, bez šroubků
materiál: KOMPOZIT
hmotnost: 30 g
249 Kč

Láhve

Art. 38241 (22/27)
madla gumová turistická
gumová madla bez zátek,
ergonomicky tvarovaná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 110 mm
hmotnost 1 páru: 93 g
49 Kč

Art. 38230 (38/46) červeno-žlutá
Art. 38231 (38/46) černo-růžová
Art. 38232 (38/46) žluto-modrá
Art. 38233 (38/46) modro-zelená
Art. 38234 (38/46) černo-modrá
Art. 38235 (38/46) černo-bílá
Art. 38236 (38/46) černo-žlutá
madla STAR gumová dětská
gumová madla bez zátek, hvězdičky
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 90 mm
hmotnost 1 páru: 85 g

Art. 38226 (18/22) růžová
Art. 38227 (18/22) žlutá
Art. 38228 (18/22) modrá
madla gumová dětská
gumová madla bez zátek
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 100 mm
hmotnost 1 páru: 64 g

VÝPRODEJ

Art. 382471 (29,5/36) bílo-oranžové
Art. 382472 (29,5/36) bílo-zelené
madla FORCE gumová
gumová madla bez zátek
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 125 mm
hmotnost 1 páru: 98 g
69 Kč

39 Kč

79 Kč

Art. 2501011 (79/96) červená
Art. 2501012 (79/96) zelená
Art. 2501013 (79/96) fluo
Art. 2501014 (79/96) čirá
Art. 2501015 (79/96) černá
FLY 0,55 l
výsuvný vršek, průměr hrdla: 50 mm
z měkkého ekologického materiálu
hmotnost: 55 g
159 Kč
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Art. 2501025 (94/114) červená
Art. 2501026 (94/114) čirá
Art. 2501027 (94/114) černá
FLY 0,75 l
výsuvný vršek, průměr hrdla: 50 mm
z měkkého ekologického materiálu
hmotnost: 60 g
189 Kč

Art. 2501691 (82/99) čirá-černo-červená
Art. 2501692 (82/99) černo-šedá
OMBRA 0,55 l
výsuvný vršek, průměr hrdla: 50 mm
z měkkého materiálu
s antibakteriální úpravou
169 Kč

Art. 2501697 (99/120) čirá-černo-červená
Art. 2501698 (99/120) černo-šedá
OMBRA 0,75 l
výsuvný vršek, průměr hrdla: 50 mm
z měkkého materiálu
s antibakteriální úpravou
199 Kč

Art. 250170 (119/144) čirá, černo-červená
Art. 250171 (119/144) čirá, černo-bílá
Art. 250172 (119/144) čirá, černo-žlutá
CRYSTAL OMBRA 0,55 l
výsuvný vršek
průměr hrdla: 50 mm
z tvrdého materiálu
s antibakteriální úpravou
hmotnost: 110 g
249 Kč

Art. 250180 (144/174) čirá, černo-červená
Art. 250181 (144/174) čirá, černo-bílá
Art. 250182 (144/174) čirá, černo-žlutá
CRYSTAL OMBRA 0,75 l
výsuvný vršek
z tvrdého materiálu
s antibakteriální úpravou
průměr hrdla: 50 mm
hmotnost: 120 g
299 Kč
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Vložky treter

Art. 2501615 (82/99)
SUPERCORSA 0,75 l
výsuvný vršek
průměr hrdla: 50 mm
z měkkého materiálu
hmotnost: 105 g
169 Kč

Art. 250160 (66/80) 0,55 l / 90 g
Art. 250161 (82/99) 0,75 l / 105 g
Art. 250162 (88/106) 0,95 l / 111 g
ELITE CORSA
výsuvný vršek, průměr hrdla: 50 mm
z měkkého materiálu
s antibakteriální úpravou

Art. 250165 (72/87) 0,55 l / 100 g
Art. 250167 (89/108) 0,75 l / 112 g
Art. 250168 (92/111) 0,95 l / 121 g
CORSA MTB
výsuvný vršek s prachovkou
průměr hrdla: 50 mm
z měkkého materiálu

139 Kč 0,55 l
169 Kč 0,75 l
179 Kč 0,95 l

149 Kč 0,55 l
179 Kč 0,75 l
189 Kč 0,95 l

Art. 25040 (104/126)
pouzdro na nářadí BYASI 0,55 l
plastové pouzdro/ láhev na nářadí
udržuje nářadí v suchu a bezpečí
oddělená přihrádka na drobné věci
standardní průměr: 74 mm, hmotnost: 94 g
199 Kč
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Art. 250154 (66/80) čirá-šedá
Art. 250158 (66/80) černo-šedá
CORSA 0,55 l
výsuvný vršek
průměr hrdla: 50 mm
z měkkého materiálu
s antibakteriální úpravou
hmotnost: 90 g
139 Kč

Art. 250123 (99/120) SKY
Art. 250124 (99/120) BMC
Art. 250125 (99/120) MOVISTAR
Art. 250121 (99/120) CERVELO
FLY TEAM 0,75 l
výsuvný vršek, průměr hrdla: 50 mm
z měkkého ekologického materiálu, hmotnost: 100 g
199 Kč

Art. 25021 (319/386) šedá
Art. 25022 (319/386) bílo-šedá
Art. 25023 (319/386) bílo-červená
NANOGELITE 0,5 l, termo
udrží teplotu nápoje teplého (max. 40 0C)
či studeného po dobu 4 hodin
kombinace dvou uzávěrů pro perfektní izolaci
průměr hrdla: 50 mm
vyrobena z lehkého a měkkého izolačního
materiálu Nanogel, hmotnost: 155 g
599 Kč

Art. 25025 (369/446)
NANOGELITE 0,65 l, termo
udrží teplotu nápoje teplého (max. 40 0C)
či studeného po dobu 4 hodin
kombinace dvou uzávěrů pro perfektní izolaci
průměr hrdla: 50 mm
vyrobena z lehkého a měkkého izolačního
materiálu Nanogel, hmotnost: 188 g
699 Kč

Art. 250106 (82/99) CERVELO
Art. 250108 (82/99) BMC
Art. 250109 (82/99) SKY
Art. 250111 (82/99) FDJ
Art. 250104 (82/99) LOTTO SOUDAL
Art. 250107 (82/99) MOVISTAR
Art. 250114 (82/99) MITCHELTON-SCOTT
FLY TEAM 0,55 l
výsuvný vršek, průměr hrdla: 50 mm
z měkkého ekologického materiálu, hmotnost: 90 g
169 Kč
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Art. 93905xx (1699/2056) černé
vložky treter SOLESTAR BLK, karbonové
vyvinuto pro VÝKONNOSTNÍ a VRCHOLOVOU cyklistiku
jádro vložky z velmi kvalitního KARBONOVÉHO vlákna
výborný přenos ENERGIE při šlapání
nekompromisní stabilita nohy v tretře
svrchní část potažena 2mm vrstvou velmi kvalitního
antibakteriálního materiálu EVA
spodní část je z odolného PU materiálu
vhodné pro všechny typy cyklistických a zejména
TRIATLONOVÝCH treter
3 499 Kč

Art. 93900xx (1249/1511) černo-červené
vložky treter SOLESTAR KONTROL
vyvinuto pro SPORTOVNÍ a ZÁVODNÍ cyklistiku
velmi pevné (rigidní) jádro vložky ze skelného vlákna
vysoká míra přenosu ENERGIE při šlapání
zvyšuje stabilitu nohy v tretře
svrchní část potažena 2mm vrstvou velmi kvalitního
antibakteriálního materiálu EVA
spodní část je z odolného PU materiálu
2 499 Kč

Pedály - silniční

Art. 663101 (5699/6896) černo-bílé
pedály TIME XPRO 15
kompatibilní se zarážkami XPRESSO ICLIC
VYNIKAJÍCÍ ergonomie a přenos energie
díky snížené pozici zarážky k ose pedálu
větší styčná plocha pedálu (725mm2)
ICLIC systém umožňuje snadné nacvaknutí tretry
stavitelná tenze karbonového plátu (3 stupně tuhosti)
materiál těla karbon, osa dutý titan, keramická ložiska
součástí balení jsou zarážky s vůlí (kód 68245)
hmotnost 1 páru: 174,6 g
9 999 Kč

Art. 663102 (3699/4476) černo-červené
pedály TIME XPRO 12
kompatibilní se zarážkami XPRESSO ICLIC
VYNIKAJÍCÍ ergonomie a přenos energie
díky snížené pozici zarážky k ose pedálu
větší styčná plocha pedálu (725mm2)
ICLIC systém umožňuje snadné nacvaknutí tretry
stavitelná tenze karbonového plátu (3 stupně tuhosti)
materiál těla karbon, osa titan, průmyslová ložiska
součástí balení jsou zarážky s vůlí (kód 68245)
hmotnost 1 páru: 180 g
6 999 Kč

Art. 663103 (1999/2419) černo-červené
pedály TIME XPRO 10
kompatibilní se zarážkami XPRESSO ICLIC
VYNIKAJÍCÍ ergonomie a přenos energie
díky snížené pozici zarážky k ose pedálu
větší styčná plocha pedálu (725mm2)
ICLIC systém umožňuje snadné nacvaknutí tretry
stavitelná tenze karbonového plátu (3 stupně)
materiál těla karbon, osa dutá ocel, průmyslová ložiska
součástí balení jsou zarážky (kód 68245)
hmotnost 1 páru: 226 g
3 999 Kč

Art. 663104 (5699/6896) černo-bílé
pedály TIME XPRESSO 15
kompatibilní se zarážkami XPRESSO ICLIC
VYNIKAJÍCÍ ergonimie a přenos energie
díky snížené pozici zarážky k ose pedálu
styčná plocha pedálu (700mm2)
ICLIC systém umožňuje snadné nacvaknutí tretry
stavitelná tenze karbonového plátu (3 stupně)
materiál těla karbon, osa dutý titan, keramická ložiska
součástí balení jsou zarážky s vůlí (kód 68245)
hmotnost 1 páru: 142 g
9 999 Kč
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Zarážky

Art. 663105 (3599/4355) černo-červené
pedály TIME XPRESSO 12
kompatibilní se zarážkami XPRESSO ICLIC
VYNIKAJÍCÍ ergonimie a přenos energie
díky snížené pozici zarážky k ose pedálu
styčná plocha pedálu (700mm2)
ICLIC systém umožňuje snadné
nacvaknutí tretry, stavitelná tenze
karbonového plátu (3 stupně)
materiál těla karbon, osa titan,
průmyslová ložiska, součástí balení
jsou náhradní zarážky (kód 68245)
hmotnost 1 páru: 160 g
6 999 Kč

Art. 663106 (2099/2540) černé
pedály TIME XPRESSO 10
kompatibilní se zarážkami XPRESSO ICLIC
VYNIKAJÍCÍ ergonimie a přenos energie
díky snížené pozici zarážky k ose pedálu
styčná plocha pedálu (700mm2)
ICLIC systém umožňuje snadné
nacvaknutí tretry, stavitelná tenze
karbonového plátu (3 stupně)
materiál těla karbon, osa dutá ocel,
průmyslová ložiska, součástí balení
jsou zarážky (kód 68245)
hmotnost 1 páru: 198 g
3 999 Kč

Art. 663107 (1449/1753) bílé
pedály TIME XPRESSO 6
kompatibilní se zarážkami XPRESSO ICLIC
VYNIKAJÍCÍ ergonimie a přenos energie
díky snížené pozici zarážky k ose pedálu
styčná plocha pedálu (700mm2)
ICLIC systém umožňuje snadné
nacvaknutí tretry, stavitelná tenze
karbonového plátu (3 stupně)
materiál těla kompizit, osa dutá ocel,
průmyslová ložiska, součástí balení
jsou zarážky (kód 68245)
hmotnost 1 páru: 216 g
2 899 Kč

Art. 663108 (999/1209) černé
pedály TIME XPRESSO 4
kompatibilní se zarážkami XPRESSO ICLIC
VYNIKAJÍCÍ ergonimie a přenos energie
díky snížené pozici zarážky k ose pedálu
styčná plocha pedálu (700mm2)
ICLIC systém umožňuje snadné
nacvaknutí tretry, stavitelná tenze
karbonového plátu (3 stupně)
materiál těla kompizit, osa ocel,
průmyslová ložiska, součástí balení
jsou zarážky kód (68245)
hmotnost 1 páru: 230 g
1 999 Kč

Art. 663109 (749/906) černé
pedály TIME XPRESSO 2
kompatibilní se zarážkami XPRESSO ICLIC
VYNIKAJÍCÍ ergonimie a přenos energie
díky snížené pozici zarážky k ose pedálu
styčná plocha pedálu (700mm2),
ICLIC systém umožňuje snadné
nacvaknutí tretry, stavitelná tenze
karbonového plátu (3 stupně),
materiál těla kompizit, osa ocel,
průmyslová ložiska, součástí balení
jsou náhradní zarážky (kód 68245)
hmotnost 1 páru: 230 g
1 499 Kč

Art. 68247 (339/410)
zarážky-kufry TIME ICLIC FIXED
náhradní zarážky pro silniční pedály TIME
(XPRO/XPRESSO)
hmotnost: 85 g/ pár
649 Kč

Art. 68245 (259/313)
zarážky-kufry TIME ICLIC FREE
náhradní zarážky pro silniční pedály TIME
(XPRO/XPRESSO)
hmotnost: 85 g/ pár
499 Kč

Art. 68265 (259/313)
zarážky-kufry TIME MTB EASY
náhradní zarážky pro MTB pedály TIME
(pro řady LINK, MX a XC)
úhel vypnutí 10°
hmotnost: 44 g/ pár
499 Kč

Art. 68267 (259/313)
zarážky-kufry TIME MTB
náhradní zarážky pro MTB pedály TIME
(pro řady LINK, MX a XC)
úhel vypnutí 13°/17°
hmotnost: 45 g/ pár
499 Kč

NOVINKA
Art. 68250 (259/313)
podložka TIME mezi zarážku a tretru
pro silniční tretry se 3 otvory
podložka pro adaptaci pozice nohy vzhledem k pedálu
síla podložky: 2 mm
hmotnost: 7 g /ks
499 Kč

Tretry

Pedály - MTB

Art. 67751 (3799/4597) černo-červené
pedály TIME ATAC XC12
nášlapné pedály, průmyslová ložiska
materál: karbonové tělo pedálu, titanová osa
nastavitelná tenze pružiny
včetně zarážek (kód 68265)
hmotnost 1 páru: 248 g
6 999 Kč

Art. 67752 (2099/2540) černo-červené
pedály TIME ATAC XC8
nášlapné pedály, průmyslová ložiska
materál: karbonové tělo pedálu, osa dutá ocel
nastavitelná tenze pružiny
včetně zarážek (kód 68265)
hmotnost 1 páru: 286 g
3 999 Kč

Art. 67852 (1999/2419) černé
pedály TIME ATAC MX8
nášlapné pedály, průmyslová ložiska
materál: karbonové tělo pedálu,
osa zesílená dutá ocel
nastavitelná tenze pružiny, pružina na duté ose
včetně zarážek (kód 68265)
hmotnost 1 páru: 364 g
3 999 Kč
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Art. 67753 (1299/1572) bílé
pedály TIME ATAC XC6
nášlapné pedály, průmyslová ložiska
materál: kompozitové tělo pedálu, osa dutá ocel
nastavitelná tenze pružiny
včetně zarážek (kód 68265)
hmotnost 1 páru: 290 g
2 599 Kč

Art. 67754 (1099/1330) černé
pedály TIME ATAC XC4
nášlapné pedály, průmyslová ložiska
materál: kompozitové tělo pedálu, osa dutá ocel
včetně zarážek (kód 68265)
hmotnost 1 páru: 290 g
2 199 Kč

Art. 67853 (1249/1511) bílé
pedály TIME ATAC MX8
nášlapné pedály, průmyslová ložiska
materál: kompozitové tělo pedálu,
osa zesílená dutá ocel
nastavitelná tenze pružiny, pružina na duté ose
včetně zarážek (kód 68267)
hmotnost 1 páru: 380 g
2 499 Kč

Art. 67755 (759/918) tmavě šedé
pedály TIME ATAC XC2
nášlapné pedály, průmyslová ložiska
materál: kompozitové tělo pedálu,
osa ocel
včetně zarážek (kód 68265)
hmotnost 1 páru: 302 g
1 499 Kč

Art. 67856 (3399/4113) černo-šedé
pedály TIME ATAC SPECIALE 12
nášlapné pedály, průmyslová ložiska
materál: tělo pedálu - Al 6106-T6 (výborná
odolnost), osa dutá ocel
nastavitelná tenze pružiny (nově širší škála
možného nastavení)
včetně zarážek (kód 68267)
hmotnost 1 páru: 380 g
6 499 Kč
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PŘIPRAVUJEME
Art. 9300142 (4699/5685)
tretry TIME OSMOS 15
vyztužená pata, ULTRA tuhá 100% celokarbonová podešev
materiál: mikrovlákna, PU film a textil (nízký počet švů)
vložka: technologie SENSOR 2 (bi-material)
zapínání na 2 kolečka BOA IP1
TIME, LOOK, SPD SL kompatibilní
velikosti odpovídají standardu civilní obuvi
https://www.youtube.com/watch?v=Lzl-4608A88
7999 Kč

PŘIPRAVUJEME
Art. 9300242 (3999/4839)
tretry TIME OSMOS 12
vyztužená pata, tuhá podešev (80% karbon kompizit+20% karbon)
materiál: mikrovlákna, PU film a textil (nízký počet švů)
vložka: technologie SENSOR 2 (mono-material)
zapínání na 1 kolečko BOA IP1 + 1 suchý zip
TIME, LOOK, SPD SL kompatibilní
velikosti odpovídají standardu civilní obuvi
https://www.youtube.com/watch?v=Lzl-4608A88
6999 Kč
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Pedály nášlapné silniční

Válce a trenažéry
Art. 66290 (1899/2298)
pedály X-PEDO THRUST 8
kompatibilní se zarážkami Look Kéo
materiál těla karbon, osa cromoly, 3 x průmyslová ložiska
součástí balení jsou 2 typy zarážek
červené s vůlí a černé bez vůle
náhradní zarážky kód 68319 a 68320
hmotnost 1 páru: 210 g

Art. 66285 (1049/1269)
pedály X-PEDO THRUST NXS
kompatibilní se zarážkami Look Kéo
materiál těla kompozit, osa cromoly, průmyslová ložiska
součástí balení jsou 2 typy zarážek
červené s vůlí a černé bez vůle
náhradní zarážky kód 68319 a 68320
hmotnost 1 páru: 220 g

3 599 Kč

1 999 Kč

Pedály nášlapné MTB / zařážky

Art. 67078 (2799/3387)
pedály X-PEDO MTB M-FORCE 8
nášlapné pedály, 3x průmyslová ložiska
materál: titanové tělo pedálu, osa titanová
včetně zarážek s vůlí 6°, kompatibilní s SH SPD
náhradní zarážky kód 68290 a 68295
hmotnost 1 páru: 215 g
( hmotnost SH XTR pedálů je 310 g )
4 999 Kč

Art. 67083 (979/1185)
pedály X-PEDO MTB M-FORCE 3
nášlapné pedály, průmyslová ložiska
materál: Cr-Mo tělo pedálu, osa Cr-Mo
včetně zarážek s vůlí 6°, kompatibilní s SH SPD
náhradní zarážky kód 68290 a 68295
hmotnost 1 páru: 312 g

Art. 68296 (259/313)
zarážky-kufry X-PEDO redukce z LOOK na SPD
kovové zarážky - ADAPTÉR
z LOOK / KEO/ SHIMANO SL na SHIMANO SPD SH51
hmotnost 100g, vůle zarážek 6°

NOVINKA
Art. 954467 (4899/5928)
válce LiveRoll R720 tréninkové
hliníkové válce MINOURA LiveRoll R720 na průmyslových ložiscích
s antikorozní a antistatickou povrchovou úpravou
zásuvný hliníkový rám se stupínkem (s „pamětí“ pro rychlé znovusložení)
rozměry složených „válců“ : 55,4 x 13 x 76,6 cm
rozměry rozložených „válců“ : 55,4 x 13 x 131,4 cm
rozměry (jednotlivého) válce: 10,5 x 36 cm
pro max. kola 28‘‘ (pouze s hladkým pláštěm)
pro kola s min./max. vzdáleností os nábojů:
950/1080 mm (závislé na velikosti kola a profilu pláště)
maximální nosnost: 135 kg
hmotnost: 9 kg
určeno k PROFI použití
7 999 Kč

NOVINKA
Art. 954465 (3390/4102)
válce MoZ Roller tréninkové
hliníkové válce MINOURA MoZ-Roller na průmyslových ložiscích
s antikorozní a antistatickou povrchovou úpravou
skládací hliníkový rám se stupínkem
rozměry složených „válců“ : 54 x 18 x 52 cm
rozměry rozložených „válců“ : 54 x 11 x 131 cm
rozměry (jednotlivého) válce: 8 x 36 cm
pro max. kola 28‘‘ (pouze s hladkým pláštěm)
pro kola s min./max. vzdáleností os nábojů:
950/1090 mm (závislé na velikosti kola a profilu pláště)
maximální nosnost: 135 kg
hmotnost: 6,2 kg
určeno k PROFI použití
5 990 Kč

NOVINKA
Art. 954462 (3290/3981)
válce LiveRoll R500 tréninkové
hliníkové válce MINOURA LiveRoll R500 na průmyslových ložiscích
s antikorozní a antistatickou povrchovou úpravou
skládací hliníkový rám
rozměry složených „válců“ : 49 x 23 x 68 cm
rozměry rozložených „válců“ : 49 x 12,5 x 132 cm
rozměry (samotného) válce: 10,5 x 36 cm
pro max. kola 28‘‘ (pouze s hladkým pláštěm)
pro kola s min./max. vzdáleností os nábojů:
970/1090 mm (závislé na velikosti kola a profilu pláště)
maximální nosnost: 135 kg
hmotnost: 6,2 kg
určeno k PROFI použití
5 890 Kč

499 Kč

1 799 Kč

Pedály BMX

Art. 670319 (999/1209)
pedály X-PEDO BMX FACE OFF
materiál Al 6061, osa Cr-Mo
průmyslová ložiska , výměnné Al piny
+ set 20 ks náhradních Al pinů + 1x klíček
hmotnost 400 g
1 999 Kč
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NOVINKA
Art. 670320 (999/1209)
pedály X-PEDO BMX SPRY
materiál magnesium, osa Cr-Mo
průmyslová ložiska, výměnné Al piny
hmotnost 270 g

NOVINKA
Art. 670321 (1349/1632)
pedály X-PEDO BMX ZED
materiál Al 6061 (CNC), osa Cr-Mo
průmyslová ložiska, výměnné Al piny
hmotnost 380 g

1 999 Kč

2 699 Kč

KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2019 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační

NOVINKA
Art. 954685 (4690/5675)
trenažér MINOURA LR961 (829W)
magneticky bržděný trenažér
pro kola 26-28‘‘,kola pouze s hladkými plášti
manuálně ovládaný, 13 stupňů zátěže - regulace páčkou z řidítek
skládací ocelový rám (2 možné módy: Gravity vs. Fixed)
(doporučeno používat s hladkými plášti pro trenažery)
uchycení zadního kola pomocí rychoupínací páky
Fe zadní rychloupínák (součástí balení)
ODPOR zátěže se určuje kombinací nastavení zátěže
a zařazení převodů na kole v závislosti na otáčkách
maximální zátěž + nejtězší převod + maximální otáčky
(optimum je 90 - 100 otáček/ min)
použití pouze s rychloupínákem (ne pevné osy)
určeno k PROFI použití, hmotnost: 12,1 kg

NOVINKA
Art. 954682 (2399/2903)
trenažér MINOURA MagRide-60R (425W)
magneticky bržděný trenažér
pro kola 26-28‘‘,kola pouze s hladkými plášti
manuálně ovládaný, 7 stupňů zátěže - regulace páčkou z řidítek
skládací ocelový rám
(doporučeno používat s hladkými plášti pro trenažery)
uchycení zadního kola pomocí rychoupínací páky
Fe zadní rychloupínák (součástí balení)
ODPOR zátěže se určuje kombinací nastavení zátěže
a zařazení převodů na kole v závislosti na otáčkách
maximální zátěž + nejtězší převod + maximální otáčky
(optimum je 90 - 100 otáček/ min)
použití pouze s rychloupínákem (ne pevné osy)
určeno k HOBBY použití, hmotnost: 6 kg

7 990 Kč

3 999 Kč
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Stojany na kola

NOVINKA
Art. 89953 (489/592)
stojan STABILUS na vystavení kola
UNIVERZÁLNÍ stojan pro vystavení kola
velmi pevný a stabilní, šedý
na všechny druhy kol
jednoduché vložení/vyjmutí kola
vhodný pro kola s diskovými brzdami
eliminuje pravděpodobnost poškrábání rámu
https://www.youtube.com/watch?v=fG3To0SGVPY
899 Kč

Dětské sedačky a příslušenství

NOVINKA
Art. 8995305 (119/144)
spojky STABILUS INNESTIX, plastové
sada 2 ks spojek pro všechny typy stojanů STABILUS
(nikoliv pro STABILUS 2.0)
pro fixaci stojanů v řadě vedele sebe
199 Kč

NOVINKA

NOVINKA
Art. 899534 (599/725)
stojan STABILUS 2.0 na vystavení kola
UNIVERZÁLNÍ a SKLÁDACÍ stojan pro vystavení kola
velmi pevný a stabilní
na všechny druhy kol
jednoduché vložení/vyjmutí kola
vhodný pro kola s diskovými brzdami
eliminuje pravděpodobnost poškrábání rámu
baleno v boxu STABILUS
https://www.youtube.com/watch?v=UDvMYVp9hsI
1 099 Kč

NOVINKA
Art. 899537 (1299/1572)
stojan STABILUS VERTICAL na vystavení kola, šedý
UNIVERZÁLNÍ VERTIKÁLNÍ stojan pro vystavení kola
velmi pevný a stabilní
na všechny druhy kol
jednoduché vložení/vyjmutí kola
vhodný pro kola s diskovými brzdami
eliminuje pravděpodobnost poškrábání rámu
baleno ve 2 boxech STABILUS
https://www.youtube.com/watch?v=_XkJcwihtHY
2 499 Kč

Art. 22195 (1299/1572) POLOHOVACÍ - RELAX - černo-oranžová
Art. 22196 (1059/1281) NEPOLOHOVACÍ - STANDARD - černo-oranžová
Art. 22194 (1359/1644) POLOHOVACÍ - RELAX - černo-fluo PŘIPRAVUJEME
sedačka TIGER B-FIX
5-bodové popruhy pro uchycení dítěte v sedačce
max. nosnost 22 kg
hmotnost sedačky - kompletu: 6 kg
2 499 Kč polohovací , černo-oranžová , fluo
1 999 Kč nepolohovací

Art. 221815 (1099/1330) POLOHOVACÍ - RELAX - šedo-červená
Art. 221825 (1099/1330) POLOHOVACÍ - RELAX - stříbrno-černá
Art. 221905 (859/1039) NEPOLOHOVACÍ - STANDARD - stříbrno-černá
Art. 221915 (859/1039) NEPOLOHOVACÍ - STANDARD - šedo -červená
sedačka MR FOX B-FIX
max. nosnost 22 kg
hmotnost sedačky - kompletu: 5,5 kg
1 999 Kč polohovací
1 599 Kč nepolohovací

Art. 22185 (699/846) NEPOLOHOVACÍ - STANDARD - šedo-červená
Art. 22184 (999/1209) POLOHOVACÍ - RELAX - fluo-černá PŘIPRAVUJEME
sedačka LITTLE DUCK
max. nosnost 22 kg
hmotnost sedačky - kompletu: 5,2 kg
1 299 Kč šedo-červená
1 899 Kč fluo-černá

Art. 221865 (619/749) šedo-červená
sedačka PEPE CLAMP
na zadní nosič
na nosič o šířce 120 - 175 cm
na kola 26“- 28“
nepolohovací
max. nosnost 22 kg
hmotnost sedačky - kompletu: 3,5 kg

Art. 22187 (899/1088) černá
Art. 221875 (899/1088) žlutá
Art. 221876 (899/1088) modrá
sedačka LOTUS STANDARD B-FIX
samonosná nepolohovací
5-bodové popruhy pro uchycení dítěte v sedačce
odvětrání zad, měkká omyvatelná podložka na sezení
max. nosnost 22 kg
hmotnost sedačky - kompletu: 5 kg

max. 10°

max. 10°

Art. 22186 (619/749) šedo-červená
Art. 221862 (619/749) modro-červená PŘIPRAVUJEME
sedačka PEPE STANDARD
samonosná nepolohovací
max. nosnost 22 kg
hmotnost sedačky - kompletu: 4 kg
1 199 Kč

Art. 22192 (669/809) šedo-červená
Art. 22193 (669/809) stříbrno-černá
sedačka B-ONE STANDARD
samonosná nepolohovací
max. nosnost 22 kg
hmotnost sedačky - kompletu: 4,2 kg
1 299 Kč

Art. 22175 (1199/1451) POLOHOVACÍ - RELAX - šedo-červená
Art. 22176 (799/967) NEPOLOHOVACÍ - STANDARD - šedo-červená VÝPRODEJ
sedačka SUMMER B-FIX
ergonomický tvar sedačky nabízí velký prostor
pro přilbu dítěte
max. nosnost 22 kg
hmotnost sedačky - kompletu: 5,5 kg
2 199 Kč polohovací
1 499 Kč nepolohovací

1 199 Kč

1 699 Kč

max. 10°
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Dětské sedačky a příslušenství

přední

Art. 22163 (569/688) šedo-červená
sedačka RABBIT HANDLEFIX

upevnění na hlavovou trubku max.
průměr 34 mm
max. nosnost 15 kg
hmotnost sedačky - kompletu: 3,5 kg
1 099 Kč

Art. 22166 (749/906) stříbrno-červená
sedačka RABBIT B-FIX
max. nosnost 15 kg
hmotnost sedačky - kompletu: 3,5 kg
1 399 Kč

Art. 22159 (289/350)
tyč nosná - náhradní STANDART pro 29“
vzpěra pro dětské sedačky BELLELLI
TIGER STANDARD a RELAX
MR FOX STANDARD a RELAX
B-ONE, PEPE a LITTLE DUCK
SUMMER STANDARD a RELAX
pro rámy 29“
549 Kč

Art. 22200 (329/398)
držák zadní a přední sedačky BELLELLI
B-FIX UNI
držák sedaček BELLELLI B-FIX, uzamykací
pro ø 28 - 45 mm, 28 - 45 mm x 28 - 60 mm
649 Kč
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Art. 22170 (469/567) šedo-červená
sedačka TATOO HANDLEFIX

upevnění na hlavovou trubku max. průměr 34 mm
max. nosnost 15 kg
hmotnost sedačky - kompletu: 3,5 kg
899 Kč

Art. 22161 (199/241)
tyč nosná - náhradní STANDART a RELAX
vzpěra pro dětské sedačky BELLELLI
TIGER STANDARD a RELAX
MR FOX STANDARD a RELAX
B-ONE, PEPE a LITTLE DUCK
449 Kč

Art. 22162 (65/79)
náhradní popruhy sedaček
šedá barva
3-bodové popruhy pro
uchycení dítěte v sedačce
pro sedačky Bellelli
129 Kč

PŘIPRAVUJEME
Art. 221625 (89/108)
náhradní popruhy sedaček
BELLELLI, pětibodové
šedá barva
5-bodové popruhy pro
uchycení dítěte v sedačce
pro sedačky BELLELLI TIGER,
LOTUS, SUMMER
169 Kč

zadní

Art. 22154 (72/87) pro přední sedačky
Art. 22155 (74/90) pro zadní sedačky
botičky pro sedačky BELLELLI, červené
náhradní botičky k přední sedačce BELLELLI:
RABBIT, TATOO.
náhradní botičky k zadní sedačce BELLELLI:
MR FOX, PEPE, SUMMER, LITTLE DUCK, B-ONE,
TIGER
149 Kč přední
159 Kč zadní

Art. 22160 (129/156)
tyč nosná-náhradní pro HANDLEFIX
pouze pro verzi HANDLEFIX
kód 22163, 22170
259 Kč

Art. 24083 (289/350) černý
Art. 240831 (289/350) stříbrný
Art. 240832 (289/350) zelený
Art. 240834 (289/350) žlutý
Art. 240835 (289/350) modrý
košík plastový na řídítka KLICK FIX
přední plastový košík se systémem KLICK FIX
na řidítka: 25,4 mm - 31,8 mm
maximální nosnost: 5 kg
délka: 35 cm
výška: 28 cm
šířka: 25 cm
559 Kč

Art. 22199 (229/277)
držák zadní a přední sedačky BELLELLI
UNI držák sedaček BELLELLI
pro zadní 25 - 36 mm, 38 - 46 mm
a přední MULTIFIX 38 - 60 mm x 30 - 40 mm
449 Kč

Art. 222162 (2199/2661) tmavě šedá - černý polstr
sedačka HAMAX CARESS PLUS
sedačka dětská zadní s adaptérem na nosič
tmavě šedý skelet, bílý okraj
černý polstr
uzamykací držák
pro jízdní kola s nosičem i bez něj
vhodné pro elektrokola
samonosná polohovací v rozsahu 0°- 20°
výškově nastavitelné opěradlo sedačky
3 999 Kč

Art. 222163 (2149/2600) tmavě šedá - černý polstr
Art. 222164 (2149/2600) tmavě šedá - červený polstr
sedačka HAMAX CARESS
sedačka dětská zadní
uzamykací držák
samonosná polohovací v rozsahu 0°- 20°
výškově nastavitelné opěradlo sedačky
max. nosnost do 22 kg
hmotnost sedačky - kompletu: 4,6 kg
3 999 Kč

Art. 222169 (1989/2407) tmavě šedá - šedý polstr
sedačka HAMAX SIESTA-PREMIUM
sedačka dětská zadní
světle šedý - NAFUKOVACÍ polstr
uzamykací držák
samonosná polohovací v rozsahu 0°- 20°
max. nosnost do 22 kg
hmotnost sedačky - kompletu: 4,6 kg
3 599 Kč

Art. 222165 (1899/2298) fluo-šedá - šedý polstr
Art. 2221651 (1899/2298) modro-šedá - šedý polstr
sedačka HAMAX AMAZE
sedačka dětská zadní
uzamykací držák
samonosná polohovací v rozsahu 0°- 12,5°
max. nosnost do 22 kg
3 499 Kč

Art. 22197 (219/265)
držák přední sedačky BELLELI
HANDLEFIX, na hlavovou trubku
pro ø 21 - 34 mm
449 Kč

Art. 95396 (899/1088) černo-růžové
Art. 95397 (899/1088) bílo-zelené
Art. 95398 (899/1088) bílo-červené
Art. 95399 (899/1088) černo-modré
odrážedlo dětské plastové
nastavitelná výška sedla (33 - 41 cm)
pro děti ve věku 2 - 5 let
max. nosnost 30 kg
hmotnost odrážedla: 3,8 kg
1 799 Kč
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Art. 222170 (1489/1802) tmavě šedá - černý polstr
Art. 222171 (1399/1693) tmavě šedá - oranžový polstr
sedačka HAMAX SIESTA
sedačka dětská zadní
uzamykací držák
samonosná polohovací v rozsahu 0°- 20°
max. nosnost do 22 kg
hmotnost sedačky - kompletu: 4,3 kg
2 699 Kč

Art. 222172 (1489/1802) tmavě šedá - červený polstr
sedačka HAMAX SIESTA PLUS
sedačka dětská zadní s adaptérem na nosič
tmavě šedá, červený polstr
uzamykací držák
samonosná polohovací v rozsahu 0°- 20°
max. nosnost do 22 kg
hmotnost sedačky - kompletu: 4,6 kg
2 699 Kč

Art. 222174 (1399/1693) světle šedá - modrý polstr VÝPRODEJ
Art. 222175 (1399/1693) černá - červený polstr
sedačka HAMAX SLEEPY
sedačka dětská zadní
neuzamykací držák
samonosná polohovací v rozsahu 0°- 12,5°
max. nosnost do 22 kg
hmotnost sedačky - kompletu: 3,8 kg
2 599 Kč

Art. 222166 (1149/1390) tmavě šedá - červený polstr
Art. 222167 (1149/1390) tmavě šedá - černý polstr
sedačka HAMAX SMILEY
sedačka dětská zadní
uzamykací držák
samonosná nepolohovací
max. nosnost do 22 kg
hmotnost sedačky - kompletu: 3,8 kg
2 099 Kč
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Maziva / Reklamní stojany

Art. 222288 (399/483)
vzpěra HAMAX SIESTA/CARESS
pro malé velikosti rámů
řeší problém nízkého rámu u průměrově
větších kol 27,5“ a 29“
materiál: pozink+plast
tato vzpěra posune sedačku o cca 10cm výše
699 Kč

Art. 222180 (929/1124) černá - červený polstr
Art. 222181 (929/1124) světle šedá - zelený polstr
Art. 222182 (929/1124) světle šedá - černý polstr
Art. 222183 (929/1124) šedá - barevný polstr
sedačka HAMAX KISS
sedačka dětská zadní
neuzamykací držák
samonosná nepolohovací
max. nosnost do 22 kg
hmotnost sedačky - kompletu: 3,4 kg
1 699 Kč

Art. 222293 (699/846)
držák-adaptér sedačky
HAMAX CARESS PLUS uzamykací
adaptér umožnuje montáž sedačky na stávající nosič
vhodné pro nosiče 120-180 mm s nosností 25-30 kg
pro jízdní kola s průměrem trubky 10-20 mm
vhodné pro elektrokola
usnadňuje funkci sklopení
1 299 Kč
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Art. 222284 (89/108)
klíčky náhradní k uzamykacímu držáku HAMAX
náhradní klíčky k uzamykacímů držáku HAMAX
(KCK kód 222292)
1 pár = 2 ks na kroužku
159 Kč

Art. 222286L (119/144) levá
Art. 222286R (119/144) pravá
botičky pro sedačky SMILEY/SIESTA
náhradní botičky k sedačce
HAMAX SMILEY/SIESTA
(pouze botička bez upínacího pásku,
náhradní pásek je samostatný art. 222283)
219 Kč

Art. 222287 (399/483)
vzpěra HAMAX KISS/SLEEPY/SMILEY
pro malé velikosti rámů
řeší problém nízkého rámu u průměrově
větších kol 27,5“ a 29“
materiál: pozink+plast
tato vzpěra posune sedačku o cca 10cm výše
699 Kč

Art. 222285 (269/325)
nákrčník HAMAX
nákrčník - límec HAMAX
dopřeje dítěti pohodlný spánek
při jízdě v sedačce
upínací poutka k popruhům sedačky
materiál: polyester
499 Kč

Art. 222294L (119/144) levá
Art. 222294R (119/144) pravá
botičky pro HAMAX KISS/SLEEPY
náhradní botičky k sedačce
HAMAX KISS/SLEEPY
(pouze botička bez upínacího pásku,
náhradní pásek je samostatný art. 222283 )
219 Kč

Art. 222291 (399/483)
držák sedačky HAMAX UNI neuzamykací
držák sedačky KISS/SLEEPY/SMILEY/SIESTA
pro montáž na další kolo
pro kola s průměrem trubky rámu 28 - 40 mm
bez možnosti uzamknutí sedačky v zámku
699 Kč

Art. 222292 (449/543)
držák sedačky HAMAX UNI uzamykací
držák sedačky KISS/SLEEPY/
SMILEY/SIESTA
pro montáž na další kolo
pro kola s průměrem trubky rámu 28 - 40 mm
s možností uzamknutí sedačky v zámku
799 Kč

Art. 222283 (59/71)
pásek upínací na botičky
UNIVERZÁLNÍ upínací pásek na
botičky HAMAX KISS / SLEEPY /
SMILEY / SIESTA
gumový 280 x 23 x 2 mm
109 Kč
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NOVINKA
Art. 89539 (124/150)
mazivo-sprej BRUNOX Turbo-Spray 500 ml
antikorozní, mazací, čistící a konzervační prostředek
s aditivem Turboline, vynikající na mazání řetězů,
dokáže proniknout do jemných vlasových trhlin
a povolí například pevně zatažený šroub,
uvolňuje minerální a organické nečistoty,
vytěsňuje vodu a nečistoty

Art. 89540 (86/104)
mazivo-sprej BRUNOX Deo spray 100 ml
pro servis odpružených vidlic, tlumičů a pružin,
udržuje těsnění pružné a plně funkční,
pečuje a chrání tlumící kloubová spojení,
stavěcí šrouby,
udržuje stavěcí kolíky lehce pohyblivé
čistí a konzervuje vnější i vnitřní části tlumičů,

249 Kč

179 Kč

Art. 89542 (92/111)
mazivo-kapátko BRUNOX Carbon Care 100 ml
mazací, čistící a konzervační prostředek
se speciálním karbonovým aditivem,
který minimalizuje opotřebení všech karbonových,
hliníkových a kovových dílů
vytěsňuje vlhkost, nevyschne
a je odolný vysoké zátěži (tlak, špína, vlhkost)
prodlužuje mazací intervaly
neobsahuje silikon, teflon ani kyseliny

Art. 89544 (89,5/108) 100 ml - kapátko
Art. 89546 (139/168) 400 ml - sprej
mazivo BRUNOX LUB and COR
antikorozní mazadlo,
se silnými přilnavostními vlastnostmi,
ochrana při skladování kovových dílů
ve vlhkém prostředí a v agresivních
klimatických podmínkách,
vytváří velice kompaktní
nevysychající ochranný film

189 Kč

189 Kč 100 ml - kapátko
279 Kč 400 ml - sprej

Art. 89547 (94/114) 100 ml - kapátko
Art. 89548 (84/102) 100 ml - sprej
mazivo BRUNOX TOP-KETT
netvrdnoucí vícefunkční výrobek
pro dlouhodobé mazání
a spolehlivou ochranu proti korozi,
vytváří velice kompaktní
nevysychající ochranný film
maže také při enormním tlaku na plochu
lze jej odstranit čisticími prostředky
snáší vysokou zátěž,
ochrana proti korozi 12-18 měsíců,
určen pro náhony, řetězy, lanovody,
vodící kolejnice, stroje, přesné nářadí,
polotovary a hotové výrobky,
vozidla, zařízení a přístroje všeho druhu.
199 Kč 100 ml - kapátko
169 Kč 100 ml - sprej

Art. 89549 (59/71)
mazivo-sprej BRUNOX TOP-LOCK 100 ml
pro údržbu zamykacích systémů,
kování, zámků atd.
uvolňuje rez a usazeniny
ideální na hliník, mosaz, měď
nepoškozuje lak, pryž, plast, dřevo ani kůži
vhodné i na mazání řetězů, ochrana proti korozi
129 Kč

Art. 895365 (999/1209)
stojan BRUNOX produktový velký
stojan BRUNOX plechový velký-podlahový
na vystavení až 100 produktů
foto pouze ilustrativní - pouze samostatný stojan
šířka 80 cm, hloubka 70 cm, výška 150 cm
INFO pro DISTRIBUTORY:
při odběru produktů Brunox nad 3.000 Kč bez DPH
= stojan za 1Kč

Art. 89536 (299/362)
stojan BRUNOX produktový malý
stojan BRUNOX plechový malý-stolní
na vystavení 20 produktů
foto pouze ilustrativní - pouze samostatný stojan
šířka 40 cm, hloubka 50cm, výška 30cm
INFO pro DISTRIBUTORY:
při odběru produktů Brunox nad 1.500 Kč bez DPH
= stojan za 1Kč

1 999 Kč

699 Kč
Ilustrační foto (bez výrobků)

Ilustrační foto (bez výrobků)
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Ráfky

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 702405 (429/519)
ráfek REMERX EXTREME JUMBO 559x23
32 děr, dvoustěnný plášťový ráfek, jednoduchý nýt,
pouze pro kotoučové brzdy
mimořádnou pevnost a odolnost proti nárazu
speciální konstrukce s příčkami v dutině ráfku
dvojitě fixovaný spoj ráfku technologií DFJ
otvor pro ventilek 8,5 mm
barva: bílý komaxit
hmotnost: 660 g
799 Kč

Art. 70245 (259/313) 36 děr
Art. 70246 (259/313) 48 děr
ráfek REMERX JUMBO 406x23
20“- dvojstěnný plášťový ráfek
má zesílené boční stěny pro zvýšenou odolnost
a celkovou tuhost ráfku, vhodný pro BMX a freestyle,
dvojitý nýt, barva černý elox elektrolytický
vhodný pro DISC i V-brzdy, otvor pro ventilek 8,5 mm
hmotnost: 480 g

Art. 70243 (279/338) 32 děr
Art. 70244 (279/338) 36 děr
ráfek REMERX JUMBO 559x23
26“- dvojstěnný plášťový ráfek
má zesílené boční stěny pro zvýšenou odolnost
a celkovou tuhost ráfku, vhodný pro sjezdy a trial
dvojitý nýt, barva černý elox elektrolytický, broušený bok,
vhodný pro V-brzdy, otvor pro ventilek 8,5 mm
hmotnost: 710 g

549 Kč

559 Kč

Art. 70227 (279/338)
ráfek REMERX RAPID 622x15
700C - dvojstěnný plášťový ráfek
vhodný pro silniční kola, vysoký aerodynamický ráfek
vyniká výjimečnou boční pevností a stabilitou
černý elox, broušený bok
32 děr, silniční nebo V-brzdy, otvor pro ventilek 6,5 mm
hmotnost: 490 g
579 Kč

Art. 70229 (319/386)
ráfek REMERX ALCYON 622x14
700C - dvojstěnný plášťový ráfek
vhodný pro silniční kola - závodní použití,
vyrobený ze speciální hliníkové slitiny
nízká hmotnost a vynikající dynamické vlastnosti
černý elox, broušený bok
28 děr, silniční nebo V-brzdy, otvor pro ventilek 6,5 mm
hmotnost: 420 g

499 Kč

Art. 70249 (172/208)
ráfek REMERX DRAGON 507x19
24“ - dvojstěnný plášťový ráfek
pevné osvědčené konstrukce s nýtovaným hřbetem
broušený bok, pro ráfkové brzdy
36 děr, jednoduchý nýt, barva černý elox elektrolytický
otvor pro ventilek 8,5 mm
hmotnost: 450 g
349 Kč

Art. 702305 (329/398) 28 děr
Art. 702306 (329/398) 32 děr
ráfek REMERX RTX 28“ galuskový
700C - dvojstěnný galuskový ráfek
vhodný pro silniční a cyklokrosová kola - závodní použití,
Plynule brzdí při obtížných podmínkách za deště a bláta.
pevný nýtovaný hřbet
černý elox, broušený bok, jednoduchý nýt (SEE)
silniční nebo V-brzdy, otvor pro ventilek 6,5 mm
hmotnost: 460 g

Art. 702310 (499/604) 26“ (559x17), 362 g JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 702313 (529/640) 27,5“ (584x17), 390 g
Art. 702316 (529/640) 29“ (622x17), 410 g
ráfek REMERX XCO RIO 559x17
dvojstěnný plášťový ráfek
nízká hmotnost a zesílený hřbet
vhodné pro XC závody a jiné výkonnostní využití
jednoduchý nýt, barva černý elox elektrolytický
32 děr, pouze pro kotoučové brzdy
otvor pro ventilek 8,5 mm

649 Kč

929 Kč 26“
999 Kč 27,5“, 29“
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289 Kč

Art. 702160 (74/90) 36 děr, 20“ (406 x 19) - 360 g
Art. 702170 (84/102) 36 děr, 24“ (507 x 19) - 440 g
Art. 70251 (89/108) 36 děr, 26“ (559 x 19) - 490 g
Art. 70209 (99/120) 36 děr, 28“ (622 x 19) - 540 g
ráfek REMERX RMX219
plášťový ráfek se zesílenými stěnami, jednostěnný
provedení NATURAL - stříbrná barva
36 děr, V-brzdy, otvor pro ventilek 8,5 mm
159 Kč 20“
179 Kč 24“,26“
199 Kč 28“

599 Kč

Zapletená kola

Art. 70230 (239/289) 32 děr
Art. 702301 (239/289) 36 děr
ráfek REMERX TAURUS 622x14
700C - dvojstěnný plášťový ráfek
vhodný pro silniční kola,
vysoký aerodynamický ráfek klasika pro silniční sport
černý elox, broušený bok
silniční nebo V-brzdy, otvor pro ventilek 6,5 mm
hmotnost: 615 g

Art. 70210 (139/169)
ráfek REMERX RMX 2019 630x19
28“- jednostěnný ráfek
provedení NATURAL - stříbrná barva
plášťový, 36děr, V-brzdy, otvor pro
ventilek 8,5 mm
hmotnost: 570 g

Art. 70262 (219/265) 28“ (622 x 19) - 1100 g
Art. 70264 (209/253) 26“ (559 x 19) - 950 g
Art. 702641 (199/241) 24“ (507 x 19) - 900 g
Art. 702643 (189/229) 20“ (406 x 19) - 800 g
kolo přední RMX 219
zapletené kolo přední,
přední náboj FORCE 80421, stříbrný
s kuličkovými ložisky, 36 děr
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 16 mm
materiál ráfku: Al hliník,
provedení NATURAL
materiál drátů: pozink, stříbrné
maximální váha jezdce: 100 kg
449 Kč 28“
399 Kč 26“, 24“, 20“

Art. 70214 (48/58) 16 děr, 12“ (203 x 21) -150 g
Art. 70215 (52/63) 20 děr, 16“ (305 x 21) - 228 g
Art. 702171 (79/96) 36 děr, 24“x 1 3/8 (540 x 21) - 422 g
Art. 70239 (84/102) 36 děr, 26“ x 1 3/8 (590 x 21) - 445 g
ráfek REMERX RMX21
jednostěnný ráfek osvědčené konstrukce
pro běžné použití
provedení NATURAL - stříbrná barva
V-brzdy, otvor pro ventilek 8,5 mm
99 Kč 12“
109 Kč 16“
169 Kč 24“x 1 3/8
179 Kč 26“ x 1 3/8

Art. 70261 (239/289) 28“ (622 x 19) - 1200 g
Art. 70263 (229/277) 26“ (559 x 19) - 1050 g
Art. 702642 (219/265) 24“ (507 x 19) - 1000 g
Art. 702644 (199/241) 20“ (406 x 19) - 900 g
kolo zadní RMX 219
zapletené kolo zadní
zadní náboj FORCE 80419 - AL s pevnou osou na matice,
kuličková ložiska, na 5 - 7 vícekolečko (nelze použít pro kazetu),
pevná osa 9,5 mm, 36 děr, pro klasické nebo pro V-brzdy
otvor pro ventilek: 8,5 mm, výška ráfku: 16 mm
materiál ráfku: Al hliník, , provedení NATURAL (stříbrný vzhled)
materiál drátů: pozink, stříbrné, maximální váha jezdce: 100 kg
499 Kč 28“
449 Kč 26“
449 Kč 24“
399 Kč 20“

Art. 702645 (226/273)
kolo přední RMX 21, 203x21
12“ zapletené kolo přední
ocelový pevný náboj osa M-8 na matice
velikost 12“, 16 děr
dráty stříbrné pozink, náboj i ráfek stříbrný

Art. 702646 (449/543)
kolo zadní RMX 21, 203x21
12“ zapletené kolo zadní
ocelové zadní torpédo - osa M-10 na matice
velikost 12“, 16 děr
dráty stříbrné pozink, náboj i ráfek stříbrný

449 Kč

799 Kč
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Art. 702691 (259/313) přední
Art. 702692 (279/338) zadní pro 6-7 kolo
kolo Dragon Line 559x19
zapletené kolo REMERX L719 DRAGON
náboj FORCE na průmyslových ložiskách,
osa na matice, rozměr 26“, 36 děr, bez nýtování
broušený bok na klasické i na V-brzdy
dráty stříbrné pozink, náboj i ráfek stříbrný

Art. 702695 (269/325) přední
Art. 702696 (289/350) zadní pro 6-7 kolo
kolo Dragon Line 622x19
zapletené kolo REMERX L719 DRAGON
náboj FORCE na průmyslových ložiskách,
osa na matice, rozměr 28“, 36 děr, bez nýtování
broušený bok na klasické i na V-brzdy
dráty stříbrné pozink, náboj i ráfek stříbrný

499 Kč přední

499 Kč přední
559 Kč zadní

549 Kč zadní

Ráfky

Art. 70170 (229/277) 36 děr, stříbrný
Art. 70171 (239/289) 36 děr, černý
Art. 70173 (239/289) 32 děr, černý
ráfek 210
jednoduchý nýt
pro V-brzdy, rozměr 28“ (622 x 19C)
ventil 9 mm
hmotnost: 510 g

Art. 70176 (249/301) 36 děr
Art. 70178 (249/301) 32 děr
ráfek 240
jednoduchý nýt
pro V-brzdy
rozměr 28“ (622 x 19C)
ventil 9 mm
hmotnost: 580 g

Art. 70151 (256/310) 36 děr
Art. 70153 (256/310) 32 děr
ráfek MX
jednoduchý nýt
rozměr 26“ (559 x 17C)
ventil 9 mm, pro V-brzdy
hmotnost: 510 g
499 Kč

Art. 70185 (229/277) 32 děr
Art. 70186 (229/277) 36 děr
ráfek 250 DISC
jednoduchý nýt
pro kotoučové brzdy, rozměr 28“ (622 x 19)
ventil 9 mm (MOTO) AV
hmotnost: 520 g
449 Kč

449 Kč stříbrný
499 Kč černý

499 Kč

Dráty
Art. 70182 (279/338) 32 děr, 27,5“ (584 x 19)
Art. 70183 (279/338) 36 děr, 27,5“ (584 x 19)
Art. 70184 (286/346) 32 děr, 26“ (559 x 19)
ráfek NEO DISC
jednoduchý nýt, ventil 9 mm
pouze pro kotoučové brzdy
hmotnost: 490 g (27,5“), 450 g (26“)
559 Kč

Art. 70141(309/374) 32 děr , 29“ (622 x 23)
Art. 70142 (299/362) 32 děr, 27,5“ (584 x 23)
Art. 70143 (289/650) 32 děr, 26“ (559 x 23)
ráfek KLIXX DISC
jednoduchý nýt, ventil 6,5 mm
Easy Tubeless Ready
pouze pro kotoučové brzdy
hmotnost: 620 g (Art. 70141),
580 g (Art. 70142), 560 g (Art. 70143),
599 Kč 29“
589 Kč 27,5“
569 Kč 26“
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Art. 70180 (286/346) 32 děr, 29“ (622 x 19)
Art. 70181 (286/346) 36 děr, 29“ (622 x 19)
ráfek NEO DISC
jednoduchý nýt
pro kotoučové brzdy
ventil 9 mm
hmotnost: 530 g
559 Kč

Art. 70191 (279/338) 36 děr
Art. 70190 (279/338) 32 děr
ráfek ROAD RUNNER
jednoduchý nýt
pro V-brzdy, rozměr 700C (622 x 15C)
ventil 6,5 mm
hmotnost: 530 g

Art. 70140 (359/434) 32 děr, 29“(622 x 19)
ráfek 3.90SL DISC
jednoduchý nýt, ventil 9 mm
hmotnost: 430 g

549 Kč

699 Kč

Art. 70187 (219/265) 28 děr, (622 x 17)
ráfek GRAVEL DISC
rozměr 700C, jednoduchý nýt
ventil 6,5 mm
hmotnost 540 g

Art. 70192 (199/241) 32 děr (622 x 13)
Art. 70193 (206/249) 36 děr (622 x 13)
ráfek CFX
rozměr 700C, jednoduchý nýt
ventil 6,5 mm, pro V brzdy
hmotnost: 480 g

449 Kč

399 Kč

Art. 70144 (249/301) 32 děr, 29“(622 x 21) / 540 g
Art. 70145 (229/277) 32 děr, 26“ (559 x 21) / 470 g
ráfek KARMA DISC
jednoduchý nýt, ventil 9 mm
pouze pro kotoučové brzdy
499 Kč 29“
449 Kč 26“
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Dráty MACH1 GALVA
stříbrné a černé

Art. 77502 (0,95/1,2) pozink, prodej po 500 ks
Art. 77505(1,6/2) černý, prodej po 100 ks
niple MACH1
ø 2mm / délka 14mm
vnější průměr: 3,25 mm
3 Kč pozink
4 Kč černý

777184
777186
777188
777234
777236
777238
777240
777248
777250
777252
777254
777256
777258
777260
777262
777264

ART
(0,7/0,9)
(0,7/0,9)
(0,7/0,9)
(0,7/0,9)
(0,7/0,9)
(0,7/0,9)
(0,7/0,9)
(0,7/0,9)
(0,8/1)
(0,8/1)
(0,8/1)
(0,8/1)
(0,8/1)
(0,8/1)
(0,8/1)
(0,8/1)

NÁZEV
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 184 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 186 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 188 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 234 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 236 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 238 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 240 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 248 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 250 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 252 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 254 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 256 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 258 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 260 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 262 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 264 mm

minimální prodej po balení 100 ks

MOC
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč

777266
777268
777280
777282
777284
777286
777288
777290
777292
777294
777296
777298
777300
778252
778254
778256

ART
(0,8/1)
(0,8/1)
(0,8/1)
(0,8/1)
(0,8/1)
(0,8/1
(0,8/1)
(0,8/1)
(0,8/1)
(0,8/1)
(0,8/1)
(0,8/1)
(0,8/1)
(1,9/2,3)
(1,9/2,3)
(1,9/2,3)

NÁZEV
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 266 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 268 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 280 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 282 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 284 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 286 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 288 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 290 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 292 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 294 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 296 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 298 mm
dráty MACH1 GALVA stříbrný 2 x 300 mm
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 252 mm
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 254 mm
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 256 mm

minimální prodej po balení 100 ks

MOC
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
2 Kč
5 Kč
5 Kč
5 Kč

778258
778260
778262
778264
778270
778272
778274
778276
778278
778284
778286
778290
778292
778294
778296
778298

ART
(1,9/2,3)
(1,9/2,3)
(1,9/2,3)
(1,9/2,3)
(1,9/2,3)
(1,9/2,3)
(1,9/2,3)
(1,9/2,3)
(1,9/2,3)
(1,9/2,3)
(1,9/2,3)
(1,9/2,3)
(1,9/2,3)
(1,9/2,3)
(1,9/2,3)
(1,9/2,3)

NÁZEV
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 258 mm
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 260 mm
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 262 mm
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 264 mm
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 270 mm
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 272 mm
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 274 mm
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 276 mm
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 278 mm
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 284 mm
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 286 mm
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 290 mm
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 292 mm
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 294 mm
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 296 mm
dráty MACH1 GALVA černý 2 x 298 mm

MOC
5 Kč
5 Kč
5 Kč
5 Kč
5 Kč
5 Kč
5 Kč
5 Kč
5 Kč
5 Kč
5 Kč
5 Kč
5 Kč
5 Kč
5 Kč
5 Kč

minimální prodej po balení 100 ks

cena za 1 ks
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Pláště

V66 FLASH

V69 HOOK

FLASH V66
ART

NÁZEV

V75 SCYLLA

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

CHARYBDIS V76
ART

V85 OCELOT

V41 WALRUS

V45 WINNER

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

plášť MITAS 700 x 40C, V66 FLASH, STU+RS, černý

drát

29

1030 g

599 Kč

72517 (122/148)

plášť MITAS 26 x 2,00, V76 CHARYBDIS, černý

drát

22

900 g

249 Kč

72298 (96/116)

plášť MITAS 700 x 35C, V66 FLASH, černý

drát

22

640 g

199 Kč

725264 (149/180)

plášť MITAS 26 x 2,25, V76 CHARYBDIS, černý

drát

22

960 g

299 Kč

72127 (89/108)

plášť MITAS 700 x 28C, V66 FLASH, černý

drát

22

430 g

189 Kč

72293 (89/108)

plášť MITAS 28 x 1 1/4 x 1 3/4, V66 FLASH, černý

drát

22

550 g

189 Kč

OCELOT V85

725090 (299/362)

plášť MITAS 26 x 1,75 x 2, V66 FLASH RS e-bike

drát

29

1010 g

599 Kč

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

725091 (106/128)
72511 (96/116)
72310 (89/108)
72061 (86/104)
725298 (119/144)

plášť MITAS 26 x 1,75 x 2 V66 FLASH, černý
plášť MITAS 26 x 1,50, V66 FLASH, černý
plášť MITAS 26 x 1 3/8 (37-590), V66 FLASH, černý
plášť MITAS 20 x 1,75 x 2, V66 FLASH, černý
plášť MITAS 28 x 1,75 x 2, V66 FLASH, černý

drát
drát
drát
drát
drát

22
22
22
22
22

750 g
640 g
620 g
560 g
820 g

219 Kč
199 Kč
189 Kč
179 Kč
249 Kč

drát
drát
drát
drát
drát
drát
drát
drát

22
22
22
22
22
22
29
22

650 g
820 g
850 g
900 g
940 g
950 g
970 g
1110 g

209 Kč
249 Kč
299 Kč
269 Kč
269 Kč
269 Kč
649 Kč
319 Kč

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

72306 (82/99)

ART

plášť MITAS 24 x 1 3/8, V69 HOOK, černý

NÁZEV

drát

22

530 g

169 Kč

723105 (89/108)

plášť MITAS 26 x 1 3/8 (37-590), V69 HOOK, černý

drát

22

620 g

189 Kč

72507 (112/136)

plášť MITAS 28 x 1 1/2, V69 HOOK, černý

drát

22

730 g

229 Kč

72292 (89/108)

plášť MITAS 700 x 32C, V69 HOOK, černý

drát

22

550 g

189 Kč

72297 (96/116)

plášť MITAS 700 x 35C, V69 HOOK, černý

drát

22

640 g

199 Kč

72301 (189/229)
72295 (106/128)
72527 (106/128)

plášť MITAS 700 x 35C, V69 HOOK, APS+RS, černý
plášť MITAS 700 x 40C, V69 HOOK, černý
plášť MITAS 27 x 1 1/4, V69 HOOK, černý

drát
drát
drát

22
22
22

660 g
740 g
550 g

399 Kč
219 Kč
209 Kč

SCYLLA V75
ART

NÁZEV

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

ART
72057 (99/120)
72499 (118/143)
72525 (152/184)
72526 (129/156)
72529 (132/160)
72532 (132/160)
72535 (132/398)
72538 (159/193)

V80 SYRINX

NÁZEV
plášť MITAS 20 x 2,10, V85 OCELOT, černý
plášť MITAS 24 x 2,10, V85 OCELOT, černý
plášť MITAS 26 x 2,10, V85 OCELOT, černo-bílý
plášť MITAS 26 x 2,10, V85 OCELOT, černý
plášť MITAS 27,5 x 2,10, V85 OCELOT, černý
plášť MITAS 29 x 2,10, V85 OCELOT, černý
plášť MITAS 29 x 2,10, V85 OCELOT, E360, černý
plášť MITAS 29 x 2,35, V85 OCELOT, černý

V81 SHIELD

R15 CHEETAH

SYRINX V80
ART

NÁZEV

72294 (299/362)

HOOK V69
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V76 CHARYBDIS

NÁZEV

ART

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

plášť MITAS 10 x 1,75 x 2, V41 WALRUS, černý

NÁZEV

drát

22

270 g

139 Kč

72043 (72/87)

plášť MITAS 12 1/2 x 1,75 x 2, V41 WALRUS, černý

drát

22

310 g

149 Kč

72051 (72/87)
72053 (89/108)
72058 (89/108)
72311 (99/120)
72508 (106/128)
725297 (119/144)

plášť MITAS 16 x 1,75 x 2, V41 WALRUS, černý
plášť MITAS 18 x 1,75, V41 WALRUS, černý
plášť MITAS 20 x 1,75, V41 WALRUS, černý
plášť MITAS 24 x 1,75 x 2, V41 WALRUS, černý
plášť MITAS 26 x 1,75 x 2, V41 WALRUS, černý
plášť MITAS 28 x 1,75 x 2, V41 WALRUS, černý

drát
drát
drát
drát
drát
drát

22
22
22
22
22
22

460 g
550 g
570 g
680 g
740 g
820 g

149 Kč
189 Kč
189 Kč
209 Kč
219 Kč
249 Kč

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

WINNER V45
ART

NÁZEV

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

plášť MITAS 700 x 25C, V80 SYRINX, černý

drát

22

420 g

199 Kč

725295 (132/160)

plášť MITAS 27,5 x 2,10, R15 CHEETAH, černý

drát

72130 (99/120)

plášť MITAS 700 x 25C, V80 SYRINX, černo-béžový

drát

22

420 g

209 Kč

72530 (132/160)

plášť MITAS 29 x 2,10, R15 CHEETAH, černý

drát

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

ART

PATKA

725263 (149/180)

SHIELD V81
ART

ART

NÁZEV

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

22

940 g

269 Kč

22

1000 g

269 Kč

TPI

HMOTNOST

CENA

drát

22

980 g

299 Kč

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

drát

22

1040 g

329 Kč

TRITON R08
NÁZEV

723045 (99/120)

plášť MITAS 24 x 1,75 x 2, V81 SHIELD, černý

drát

22

730 g

209 Kč

72512 (99/120)

plášť MITAS 26 x 1,50, V81 SHIELD, černý

drát

22

650 g

209 Kč

725092 (106/128)

plášť MITAS 26 x 1,75 x 2, V81 SHIELD, černý

drát

22

720 g

219 Kč

ART

V84 GRIPPER

NÁZEV
plášť MITAS 26 x 2,25, R08 TRITON, černý

V85 OCELOT
725296 (159/193)

NÁZEV
plášť MITAS 27,5 x 2,35, V85 OCELOT, černý

V67 DART

GRIPPER V84
PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

72308 (94/114)

ART

plášť MITAS 700 x 35C, V84 GRIPPER, černý

drát

22

620 g

199 Kč

72309 (106/128)

plášť MITAS 700 x 40C, V84 GRIPPER, černý

drát

22

710 g

219 Kč

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

72059 (89/108)

plášť MITAS 20 x 1,90, V75 SCYLLA, černý

drát

22

660 g

189 Kč

72505 (104/126)

plášť MITAS 24 x 1,90, V75 SCYLLA, černý

drát

22

790 g

219 Kč

72052 (72/87)

plášť MITAS 16 x 1,75 x 2, V45 WINNER, černý

drát

22

460 g

149 Kč

DART V67

72504 (159/192)

plášť MITAS 24 x 1,90, V75 SCYLLA, černo-bílý

drát

22

840 g

329 Kč

72060 (89/108)

plášť MITAS 20 x 1,90, V45 WINNER, černý

drát

22

570 g

189 Kč

ART

NÁZEV

NÁZEV

72518 (122/148)

plášť MITAS 26 x 2,10, V75 SCYLLA, černý

drát

22

900 g

249 Kč

72501 (99/120)

plášť MITAS 24 x 1,90, V45 WINNER, černý

drát

22

730 g

209 Kč

72503 (99/120)

plášť MITAS 24 x 1,90, V67 DART, černý

drát

22

680 g

209 Kč

725177 (152/184)

plášť MITAS 26 x 2,10, V75 SCYLLA, černo-bílý

drát

22

900 g

299 Kč

72523 (106/128)

plášť MITAS 26 x 1,90, V45 WINNER, černý

drát

22

750 g

219 Kč

72524 (112/136)

plášť MITAS 26 x 1,90, V67 DART, černý

drát

22

760 g

229 Kč

723025 (96/116)

plášť MITAS 700 x 35C, V75 SCYLLA, černý

drát

22

690 g

199 Kč

72299 (96/116)

plášť MITAS 700 x 35C, V45 WINNER, černý

drát

22

570 g

199 Kč
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72131 (96/116)

WALRUS V41
72039 (66/80)

R08 TRITON

CHEETAH R15
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V63 GOLF

GOLF V63
ART

V20 JUMBO

M02 MOPED

NÁZEV

M03 MOPED

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

72040 (69/83)

plášť MITAS 10 x 1,75 x 2, V63 GOLF, černý

drát

22

280 g

149 Kč

72042 (89/108)

plášť MITAS 12 1/2 x 2 x 2 1/4, V63 GOLF, černý

drát

22

400 g

189 Kč

72044 (78/94)

plášť MITAS 12 1/2 x 1,90 x 2 1/2, V63 GOLF, černý

drát

22

390 g

169 Kč

72049 (76/12)

plášť MITAS 14 x 1 3/8 x 1 3/4, V63 GOLF, černý

drát

22

480 g

159 Kč

JUMBO V20
ART

NÁZEV

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

72035 (89/108)

plášť MITAS 200 x 50, V20 JUMBO, šedý

drát

22

180 g

189 Kč

72045 (78/94)

plášť MITAS 12 1/2 x 2 1/4, V20 JUMBO, černý

drát

22

370 g

169 Kč

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

V36 RAPID

V57 COMFORT

V60 ACRIS

RAPID V36

ZIRRA R V88

ART
72519 (122/148)

NÁZEV
plášť MITAS 26 x 2,00, V36 RAPID, černý

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

drát

22

780 g

249 Kč

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

drát

22

320 g

149 Kč

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

drát

22

760 g

219 Kč

COMFORT V57
ART
72050 (72/87)

NÁZEV
plášť MITAS 14 x 1 3/8 (350A), V57 COMFORT, černý

ACRIS V60
ART
72522 (106/128)

NÁZEV
plášť MITAS 26 x 1,90, V60 ACRIS, černý

plášť MITAS M02-MOPED 2 x 1/4-19, černý

drát

22

800 g

369 Kč

720345 (156/189)

plášť MITAS M02-MOPED 2-19, černý

drát

22

800 g

299 Kč

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

drát

22

800 g

299 Kč

MOPED M03
72033 (152/184)

NÁZEV
plášť MITAS 20 x 2,10, V88 ZIRRA R, černý

PATKA
drát

TPI
22

V70 FLIPPER

HMOTNOST
700 g

CENA
219 Kč

ART
72307 (99/120)

NÁZEV
plášť MITAS 700 x 35C, V70 FLIPPER, černý

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

drát

22

580 g

199 Kč

V99 CITYHOPPER

X-CALIBER V92
ART

R12 TOMCAT

NÁZEV

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

72055 (96/116)

plášť MITAS 20 x 2,00, V92 X-CALIBER, černý

drát

22

590 g

199 Kč

72046 (69/84)

plášť MITAS 12 1/2 x1,75x2 1/4,V92X-CALIBER,černý

drát

22

310 g

149 Kč

720525 (72/87)

plášť MITAS 16 x 1,75 x 2, V92 X-CALIBER, černý

drát

22

450 g

149 Kč

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

72520 (129/156)

ART

plášť MITAS 26 x 2,00, V99 CITYHOPPER, černý

NÁZEV

drát

22

780 g

269 Kč

72533 (129/156)

plášť MITAS 28 x 2,00, V99 CITYHOPPER, černý

drát

22

910 g

269 Kč

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

drát

22

800 g

799 Kč

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

drát

22

1000 g

269 Kč

R21 ELECTRON
ART

NÁZEV
plášť MITAS 28 x 1,75 x 2,R21 ELECTRON,E360, černý

R12 TOMCAT
NÁZEV

72034 (179/217)

ART

72056 (106/128)

V92 X-CALIBER

725299 (409/495)

MOPED M02
ART

ART

V88 ZIRRA R

V70 FLIPPER V99 CITYHOPPER R21 ELECTRON

NÁZEV
plášť MITAS M03-MOPED 2 x 1/4-16, černý

ART
72534 (132/160)

V62 TEDDY

TEDDY V62
ART

72047 (72/87)

V71 SEPIA
NÁZEV

plášť MITAS 12 1/2 x 1,75 x 2, V62 TEDDY, černý

V81 SHIELD

NÁZEV
plášť MITAS 29 x 2,10, R12 TOMCAT, černý

V83 BLADE

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

drát

22

300 g

149 Kč

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

SEPIA V71
ART

MISTRAL V19
ART
72132 (159/192)

V19 MISTRAL
NÁZEV
plášť MITAS 28x1 1/2, falcový, V19 MISTRAL, černý

V23 RIB

72305 (104/126)
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725105 (104/126)

plášť MITAS 26 x 1,75 x 2, V71 SEPIA, černý

drát

22

750 g

219 Kč

72296 (106/128)

plášť MITAS 700 x 40C, V71 SEPIA, černý

drát

22

750 g

219 Kč

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

drát

22

580 g

189 Kč

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

drát

22

740 g

219 Kč

SHIELD V81

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

drát

22

800 g

329 Kč

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

drát

22

450 g

219 Kč

RIB V23
ART

NÁZEV

ART
72054 (89/108)

NÁZEV
plášť MITAS 20 x 1,75 x 2, V81 SHIELD, černý

BLADE V83
NÁZEV
plášť MITAS 24 x1 3/8x1 1/4, V23 RIB, šedý

ART
72516 (106/128)

NÁZEV
plášť MITAS 26 x 1,90, V83 BLADE, černý
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Pláště

Duše a doplňky k bezdušovému systému
NÁZEV
duše Mitas 24 x 1 x 1 3/8, 25/37-540

VENTILEK
auto - AV 40 mm

CENA
79 Kč

73034 (58/70)

NÁZEV
duše Mitas 200x50, 50-094

VENTILEK
auto - AV 90°

CENA
119 Kč

730837 (42/51)

duše Mitas 700 x 25/35C, 25/37-622/635

galuskový - FV 47 mm

89 Kč

730401 (48/58)

duše Mitas 24 x 1,50-2,10, 37/54-507

73081 (43/52)

duše Mitas 26 x 1,50-2,10, 37/54-559

galuskový - FV 47 mm

89 Kč

73052 (75/91)

duše MITAS 700 x 18/25C, 18/25-622/635

auto - AV 40 mm

99 Kč

730622 (42/51)

duše Mitas 12 1/2 x 2,10-2,50, 54/62-203

auto - AV 90°

89 Kč

galuskový - FV 80 mm

149 Kč

730615 (39,9/48)

duše Mitas 10 x 1,75 x 2, 47-152

auto - AV 90°

730685 (58/70)

duše Mitas 26 x 1,90-2,30, 50/57-559 LIGHT

galuskový - FV 47 mm

119 Kč

73047 (58/70)

79 Kč

duše Mitas 23 x 2,00 / 2-19

auto - SV 35 mm

119 Kč

73039 (46/56)

duše Mitas 28/29 x 1,50-2,10, 28/29“

klasický - DV 40 mm

730815 (49/60)

duše Mitas 26 x 2,10-2,50

galuskový - FV 47 mm

109 Kč

99 Kč

73048 (69/83)

duše Mitas 23 x 2,25 / 2 1/4-19

auto - SV 35 mm

149 Kč

73067 (42/51)

duše Mitas 700 x 25/35C, 25/37-622/635

klasický - DV 40 mm

730834 (43/52)

duše Mitas 27,5 x 1,50-2,10, 37/54-584/597

galuskový - FV 47 mm

89 Kč

89 Kč

73056 (41/50)

duše Mitas 20 x 1,50-2,10, 37/54-406

auto - AV 40 mm

89 Kč

73075 (43/52)

duše Mitas 26 x 1,50-2,10, 37/54-559

klasický - DV 40 mm

730835 (63/76)

duše Mitas 27,5 x 1,90-2,30, 50/57-584 LIGHT

89 Kč

galuskový - FV 47 mm

129 Kč

73066 (41/50)

duše Mitas 20 x 2,10-2,50, 54/62-406

auto - AV 40 mm

89 Kč

73037 (39/47)

duše Mitas 24 x 1 x 1 3/8, 25/37-540

klasický - DV 40 mm

79 Kč

7308353 (52/63) duše Mitas 27,5 x 2,10-2,50, 54/62-584/597
7308391 (46/56) duše Mitas 28/29 x 1,50-2,10, 37/54-622/635

galuskový - FV 47 mm

109 Kč

730631 (36/44)

duše Mitas 16 x 1,50-2,10, 37/54-305

auto - AV 35 mm

79 Kč

73065 (41/50)

duše Mitas 20 x 1,50-2,10, 37/54-406

klasický - DV 40 mm

89 Kč

galuskový - FV 47 mm

99 Kč

73049 (63/76)

duše Mitas 16 x 2,25, 2 1/4-16

auto - SV 35 mm

129 Kč

duše Mitas 14 x 1,50-2,10, 37/54-254/288

klasický - DV 26 mm

79 Kč

730845 (53/64)

duše Mitas 28/29 x 2,10-2,50, 54/62-622/635

galuskový - FV 47 mm

109 Kč

730621 (37/45)

duše Mitas 12 1/2 x 2,10-2,50, 54/62-203

auto - AV 35 mm

79 Kč

duše Mitas 8 x 1 1/4

auto - SV 45°

109 Kč

730855 (63/76)

duše Mitas 28/29 x 1,90-2,30, 50/57-622 LIGHT

galuskový - FV 47 mm

129 Kč

730623 (32/39)

duše Mitas 12 1/2 x 1,50-2,10, 37/54-203

auto - AV 35 mm

69 Kč

73087 (79/96)

duše Mitas 28/29x2,10-3,00, SBC, 18/25-622/635 galuskový - FV 47 mm

159 Kč

730627 (36/44)

duše Mitas 14 x 1,50-2,10, 37/54-254/288

auto - AV 35 mm

79 Kč

73101 (129/156)

duše GAADI 700 x 40/45C, 18/25-622/635

auto - SV 40 mm

269 Kč

730836 (42/51)

duše Mitas 700 x 25/35C, 25/37-622/635

auto - AV 40 mm

89 Kč

7308351 (52/63) duše Mitas 27,5 x 2,10-2,50, 54/62-584/597

auto - AV 40 mm

109 Kč

73102 (129/156)

duše GAADI 28 x 1,90-2,10, 18/25-622/635

galuskový - FV 47 mm

269 Kč

730838 (46/56)

duše Mitas 28/29 x 1,50-2,10, 37/54-622/635

auto - AV 40 mm

99 Kč

73086 (53/64)

duše Mitas 28/29 x 2,10-2,50, 54/62-622/635

auto - AV 40 mm

109 Kč

73069 (43/52)

duše Mitas 26 x 1,50-2,10, 37/54-559

auto - AV 40 mm

89 Kč

730832 (43/52)

duše Mitas 27,5 x 1,50-2,10, 37/54-584/597

auto - AV 40 mm

89 Kč

730816 (49/60)

duše Mitas 26 x 2,10-2,50

auto - AV 40 mm

109 Kč

73082 (72/87)

duše Mitas 26 x 2,10-3,00, 54/75-559 SJEZD

auto - SV 35 mm

149 Kč

ART

Art. 74039 (54/65)
lepení-páska 3M oboustranná 9088, šíře 19 mm, 4 m
lepící páska 3M oboustranná pro přilepení vymezovací pásky
vhodná je také i pro jiná použití: reklamní materiály v prodejnách
na 2 ks kola (celková délka pásky 4 m x šířka 19mm )
vysoce účinná, vynikající počáteční lepivost,
vysoká teplotní odolnost, odolnost vůči UV záření
čirá barva lepící pásky
pro karbonové i hliníkové ráfky
109 Kč

ART

VÝPRODEJ 730626 (36/44)
JEN NA OBJ 730610 (59/71)

SV - auto ventilek 45 st.

73035 (39/47)

DV - klasický závitový ventil, Dunlop

89 Kč

AV - moto ventilek 90 st.

galuskový - FV 47 mm

FV - galuskový ventil, 47 mm

NÁZEV

FV - galuskový ventil, 33 mm

CENA

duše Mitas 700 x 18/25C, 18/25-622/635

AV - auto/moto ventil 25 mm

ART

AV - auto/moto ventil dlouhý 40 mm

VENTILEK

73051 (41/50)

499 Kč

360

Art. 75070 (0,35/0,43)
čepička ventilku GAL plastová černá
černá plastová čepička galuského ventilku
1 Kč

129 Kč

Art. 71172 (469/567)
plášť TUFO Calibra Lite 700x23C, kevlar
Plášť s garantovanou hmotností do 150 g, určený
pro časovku a silniční závody na dobrém povrchu vozovky.
TPI: 240 pod běhounem, 120 v bočnici
maximální tlak: 6-10 bar/ 90-145 PSI
garantovaná hmotnost: max. 150 g
899 Kč

799 Kč

Art. 71200 (469/567) černý
Art. 71201 (469/567) černo-béžový
Art. 71202 (469/567) černo-červený
Art. 71203 (469/567) černo-modrý
plášť TUFO Comtura Duo 25 700x25C, kevlar
nejuniverzálnější model z řady Comtura
velká životnost a výborná ochrana proti defektu
VECTRAN BARIÉRA DEFEKTU - vysoce účinný protidefektní systém
chrání plášť v nejvíce ohroženém místě pod běhounem
zajišťuje nejlepší možnou ochranu, přispívá ke stabilitě při zatáčení
TPI: 240 pod běhounem, 120 v bočnici, alternativní rozměr: 25-622
maximální tlak: 6-9 bar/ 90-130 PSI, hmotnost: 225 g
899 Kč

15 Kč

Art. 73990 (52/63)
vložka ráfková MITAS vymezovací, Tubeless 29“
pro vytvoření Tubeless systému na 29“ kola
pro použití vložky je nutné použít lepící oboustrannou
pásku 3M, šířka vložky: 25 mm, materiál: PVC

Art. 75045 (59,5/72)
ventilek/sada pro bezdušový systém 2 x FV42 mm
sada obsahuje 2 kusy galuskových ventilků
s těsněním a ráfkovou matkou
1ks adaptéru FV/AV pro huštění koncovkou AV a
nástroj pro montáž ventilků
ventilky mají délku 42 mm (FV42 mm)

699 Kč

Art. 71171 (419/507) 700 x 23C (23-622) 180 g
Art. 71174 (419/507) 700 x 25C (25-622) 210 g
Art. 71177 (419/507) 700 x 28C (28-622) 235 g
plášť TUFO Calibra Plus, kevlar
velmi lehký silniční závodní plášť
TPI: 240 pod běhounem, 120 v bočnici
maximální tlak: 6-10 bar/ 90-145 PSI (700 x 23C)
maximální tlak: 6-9 bar/ 90-130 PSI (700 x 25C)
maximální tlak: 6-8 bar/ 90-115 PSI (700 x 28C)

Art. 89534 (6/7)
klíč k dotažení ventilku i nástavce ventilku, černý
plastový klíč pro dotažení galuskového ventilku
i pro dotažení galuskového nástavce.

109 Kč

Art. 74040 (259/313) 26“ MTB
Art. 74043 (259/313) 27,5“ MTB
Art. 74042 (259/313) 29“ MTB
lepení-sada MITAS
Sada Rubena LCS pro vytvoření bezdušového systému.
Sada obsahuje:
1x speciální modrý tmel, 2x galuskový ventilek
2x ráfkovou vymezovací vložku (v šířce 26 mm)
lepící pásku, 1x redukci ventilku
2x klíč na ventilek.

Art. 71170 (359/434) 700 x 23C (23-622) 205 g
Art. 71173 (359/434) 700 x 25C (25-622) 235 g
plášť TUFO Calibra, kevlar
všestranný silniční plášť určený pro
závodní i tréninkové použití
TPI: 240 pod běhounem, 120 v bočnici
maximální tlak: 6-10 bar/ 90-145 PSI (700 x 23C)
maximální tlak: 6-9 bar/ 90-130 PSI (700 x 25C)

Art. 74041 (99,5/120)
lepení-tmel MITAS Liquid compound 150ml
lahvička speciálního modrého tekutého tmelu LC.
na bázi latexového mléka
vhodné pro pláště Tubuless Supra nebo jako prevence do všech plášťů
209 Kč

Art. 75050 (2,8/3)
ventilek / velovložka KLASIK s čepičkou
mosazné tělo ventilku + ventilgumka + černá,
plastová čepička
7 Kč
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Art. 71210 (469/567) černý
Art. 71211 (469/567) černo-béžový
Art. 71212 (469/567) černo-červený
Art. 71213 (469/567) černo-modrý JEN NA OBJEDNÁVKU
plášť TUFO Comtura Duo 700x28C, kevlar
nejuniverzálnější model z řady Comtura
velká životnost a výborná ochrana proti defektu
VECTRAN BARIÉRA DEFEKTU
- vysoce účinný protidefektní systém
- chrání plášť v nejvíce ohroženém místě pod běhounem
- zajišťuje nejlepší možnou ochranu
- přispívá ke stabilitě při zatáčení
TPI: 240 pod běhounem, 120 v bočnici
alternativní rozměr: 28-622
maximální tlak: 6-8 bar/ 90-115 PSI
barva: černý běhoun, černá bočnice
hmotnost: 250 g

Art. 71220 (499/604)
plášť TUFO Comtura Trio 700x25C, kevlar
nejodolnější model z řady Comtura
přepracovaná a odlehčená ochrana bočnic
Sidewall Protection (SP) z MTB galusek
speciálně vyvinuté hladké pásky na bočnici
chrání nejnáchylnější část pláště proti defektu
VECTRAN BARIÉRA DEFEKTU
- vysoce účinný protidefektní systém
- chrání plášť v nejvíce ohroženém místě pod běhounem
- zajišťuje nejlepší možnou ochranu
- přispívá ke stabilitě při zatáčení
TPI: 240 pod běhounem, 120 v bočnici
alternativní rozměr: 25-622
maximální tlak: 6-9 bar/ 90-130 PSI
barva: černý běhoun, černá bočnice
hmotnost: 245 g

899 Kč

949 Kč

Art. 71230 (499/604)
plášť TUFO Comtura Trio 700x28C, kevlar
nejodolnější model z řady Comtura
přepracovaná a odlehčená ochrana bočnic
Sidewall Protection (SP) z MTB galusek
speciálně vyvinuté hladké pásky
na bočnici chrání nejnáchylnější
část pláště proti defektu
VECTRAN BARIÉRA DEFEKTU
- vysoce účinný protidefektní systém
- chrání plášť v nejvíce ohroženém místě pod běhounem
- zajišťuje nejlepší možnou ochranu
- přispívá ke stabilitě při zatáčení
TPI: 240 pod běhounem, 120 v bočnici
alternativní rozměr: 28-622
maximální tlak: 6-8 bar/ 90-115 PSI
barva: černý běhoun, černá bočnice
hmotnost: 275 g

Art. 71240 (439/531) 700 x 25C (25-622) 215 g
Art. 71250 (439/531) 700 x 28C (28-622) 240 g
plášť TUFO Comtura Aero, kevlar
nejlehčí a nejrychlejší model z řady Comtura
jeden z nejlehčích plášťů na trhu, avšak opět s přidanou
výbornou ochranou proti defektu a dlouhou životností
Comtura Aero je spolehlivým závodní plášť
VECTRAN BARIÉRA DEFEKTU
- vysoce účinný protidefektní systém
- chrání plášť v nejvíce ohroženém místě pod běhounem
- zajišťuje nejlepší možnou ochranu
- přispívá ke stabilitě při zatáčení
TPI: 240 pod běhounem, 120 v bočnici
maximální tlak: 6-9 bar/ 90-130 PSI (700 x 25C)
maximální tlak: 6-8 bar/ 90-115 PSI (700 x 28C)
barva: černý běhoun, černá bočnice
849 Kč

949 Kč
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Galusky

NOVINKA
Art. 71270 (619/749)
plášť TUFO Comtura 3TR25, 700x25C, kevlar
Bezdušový silniční plášt s výbornou bariérou defektu:
VECTRAN (TM) for PUNCTURE BARRIER, která snižuje riziko
defektu nebo propichnutí pláště.
Unikátní konstrukce kostry společně s ochrannými vrstvami
dovolují huštění na nízký tlak, které zaručí lepší komfort
a vyninikající přilnavost při jízdě.
Lehké vytvoření bezdušového systému a následné usazení pláště.
TPI: 375 pod běhounem, 210 v bočnici, alternativní rozměr:
25-622
maximální tlak: 5-8 bar/ 75-115 PSI
barva: černý běhoun, černá bočnice
hmotnost: 270 g
1 199 kč

NOVINKA
Art. 71275 (619/749)
plášť TUFO Comtura 3TR28, 700x28C, kevlar
Bezdušový silniční plášt s výbornou bariérou defektu:
VECTRAN (TM) for PUNCTURE BARRIER, která snižuje riziko
defektu nebo propichnutí pláště.
Unikátní konstrukce kostry společně s ochrannými vrstvami
dovolují huštění na nízký tlak, které zaručí lepší komfort
a vyninikající přilnavost při jízdě.
Lehké vytvoření bezdušového systému a následné usazení pláště.
TPI: 375 pod běhounem, 210 v bočnici, alternativní rozměr: 28-622
maximální tlak: 4-7 bar/ 60-100 PSI
barva: černý běhoun, černá bočnice
hmotnost: 300 g
1 199 kč

NOVINKA
JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 71285 (599/725)
plášť TUFO Comtura 4TR28, 700x28C, kevlar
Bezdušový silniční plášt COMTURA 4TR s výbornou bariérou defektu:
VECTRAN (TM) for PUNCTURE BARRIER
nízké riziko defektu nebo propichnutí pláště
unikátní konstrukce kostry společně s ochrannými vrstvami
huštění na nízký tlak, lepší komfort, vyninikající přilnavost při jízdě
excelentní nájezdovost kilometrů
lehké vytvoření bezdušového systému a následné usazení pláště
TPI: 375 pod běhounem, 210 v bočnici
alternativní rozměr: 28-622
maximální tlak: 4-6 bar/ 60-90 PSI
barva: černý běhoun, černá bočnice
hmotnost: 290 g

Art. 71260 (309/374)
plášť TUFO Status EST 24 700x24C, kevlar
model s klasickým šípovým dezénováním
výborný poměr cena - výkon
protidefektní vrstva pod běhounem
efektivně snižuje možnost defektu
běhounová směs na bázi aktivované siliky
TPI: 240 pod běhounem, 120 v bočnici
alternativní rozměr: 24-622
maximální tlak: 6-9 bar/ 90-130 PSI
barva: černý běhoun, černá bočnice
hmotnost: 265 g
599 kč

NOVINKA
Art. 71280 (599/725)
plášť TUFO Comtura 4TR25, 700x25C, kevlar
Bezdušový silniční plášt COMTURA 4TR s výbornou bariérou defektu:
VECTRAN (TM) for PUNCTURE BARRIER
nízké riziko defektu nebo propichnutí pláště
unikátní konstrukce kostry společně s ochrannými vrstvami
huštění na nízký tlak, lepší komfort, vyninikající přilnavost při jízdě
excelentní nájezdovost kilometrů
lehké vytvoření bezdušového systému a následné usazení pláště
TPI: 375 pod běhounem, 210 v bočnici, alternativní rozměr: 25-622
maximální tlak: 5-7 bar/ 75-100 PSI
barva: černý běhoun, černá bočnice
hmotnost: 260 g
1 149 kč

NOVINKA
Art. 71290 (579/701)
plášť TUFO Comtura 5TR25, 700x25C, kevlar
bezdušový silniční plášt s Protective Rubber Ply
základní avšak velmi spolehlivý model bezdušového pláště
dobrý kilometrový výkon
lehké vytvoření bezdušového systému a následné usazení pláště
TPI: 375 pod běhounem, 210 v bočnici
alternativní rozměr: 25-622
maximální tlak: 5-7 bar/ 75-100 PSI
barva: černý běhoun, černá bočnice
hmotnost: 260 g

NOVINKA
Art. 71295 (579/701)
plášť TUFO Comtura 5TR28, 700x28C, kevlar
bezdušový silniční plášt s Protective Rubber Ply
základní avšak velmi spolehlivý model bezdušového pláště
dobrý kilometrový výkon
lehké vytvoření bezdušového systému a následné usazení pláště.
TPI: 375 pod běhounem, 210 v bočnici
alternativní rozměr: 28-622
maximální tlak: 4-6 bar/ 60-90 PSI
barva: černý běhoun, černá bočnice
hmotnost: 310 g

1 099 kč

1 099 kč

1 149 kč

Art. 71005 (899/1088) černo-černá
Art. 71006 (899/1088) červeno-černá JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 71007 (899/1088) modro-černá JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 71010 (899/1088) černo-béžová
galuska TUFO ELITE S3 28“/23mm
28“/23mm, 225g, 8-15bar, 210-TPI na bočnici
375-TPI pod běhounem, galuska.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Silniční cyklistika - ZÁVOD.
Umožňuje velmi svižnou a obratnou jízdu,
a výbornou ovladatelnost při řízení kola.
Galuska má protidefektní systém a vynikající kilometrový
výkon i přes velmi nízkou hmotnost, která je u tohoto
modelu garantovaná.

Art. 710105 (899/1088) černo-černá
Art. 710106 (899/1088) červeno-černá JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 710107 (899/1088) modro-černá JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 710109 (899/1088) černo-béžová
galuska TUFO ELITE S3 28“/25mm
28“/25mm, 265g, 6-10bar, 210-TPI na bočnici
375-TPI pod běhounem, galuska.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Silniční cyklistika - ZÁVOD.
Umožňuje velmi svižnou a obratnou jízdu,
a výbornou ovladatelnost při řízení kola.
Galuska má protidefektní systém a vynikající kilometrový
výkon i přes velmi nízkou hmotnost, která je u tohoto
modelu garantovaná.

1 699 Kč

1 699 Kč

Art. 710129 (1039/1257) 28“/22mm , 230 g
Art. 710130 (1039/1257) 28“/25mm , 280 g
galuska TUFO ELITE PULSE 28“
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Triatlon - ZÁVOD.
Top model pro široké použití. Galuska má kruhový profil
běhounu a tak i minimální čelní aerodynamický odpor.
Má dokonalou adhezi na mokré i suché vozovce díky
speciálně vybrané směsi a propracovanému vzoru.
Nízký valivý odpor, nízká hmotnost, vysoké TPI,
vynikající odolnost proti defektu.
maximální tlak: 8-15bar, 210-TPI na bočnici,
375-TPI pod běhounem (28“/22mm)
maximální tlak: 6-10bar, 210-TPI na bočnici,
375-TPI pod běhounem (28“/25mm)
1 999 Kč
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Art. 710139 (549/664) černo-černá
Art. 710140 (549/664) černo-červená JEN NA OBJEDNÁVKU
galuska TUFO S3PRO kulatá 28“/21mm
28“/21mm, 195g, 8-15 bar, 60-TPI na bočnici,
90-TPI pod běhounem
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Dráhová cyklistika - TRÉNINK.
Ideální tréninková galuska.
Možnost vysokého huštění,dobrá adheze na
všech typech povrchů cyklistických drah
a dobrý kilometrový výkon.
1 049 Kč

Art. 710122 (1089/1318) černo-béžová
Art. 710123 (1089/1318) černo-černá
Art. 710124 (1089/1318) červeno-černá JEN NA OBJEDNÁVKU
galuska TUFO ELITE RIDE 28“/23mm
28“/23mm, 250g, 8-15bar, 210-TPI na bočnici
375-TPI pod běhounem, galuska.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Silniční cyklistika - ZÁVOD.
Umožňuje pohodlnou, hladkou a rychlou jízdu s minimem
vibrací i v nejtěžších podmínkách silniční cyklistiky.
Protidefektní systém. Drážky v běhounu a dezén s dvojí .
hrubostí zajišťují odvod vody ze stopy a dokonalou adhezi
na mokré i suché vozovce.

Art. 710125 (1089/1318) černo-černá
Art. 710126 (1089/1318) červeno-černá JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 710127 (1089/1318) černo-béžová
galuska TUFO ELITE RIDE 28“/25mm
28“/25mm, 290g, 6-10bar, 210-TPI na bočnici,
375-TPI pod běhounem, galuska.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Silniční cyklistika - ZÁVOD.
Umožňuje pohodlnou, hladkou a rychlou jízdu s minimem
vibrací i v nejtěžších podmínkách silniční cyklistiky.
Protidefektní systém. Drážky v běhounu a dezén s dvojí
hrubostí zajišťují odvod vody ze stopy a dokonalou adhezi
na mokré i suché vozovce.

2 099 Kč

2 099 Kč

Art. 710146 (729/882) 28“/28mm, 320 g, černo-černá
Art. 710147 (729/882) 28“/28mm, 320 g, černo-béžová
Art. 710148 (729/882) 28“/25mm, 300g, černo-černá
Art. 710149 (729/882) 28“/25mm, 300g, černo-béžová
Art. 710150 (729/882) 28“/23mm, 260g, černo-černá
Art. 710151 (729/882) 28“/23mm, 260g, černo-béžová
galuska TUFO HiCC carbon 28“
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Silniční cyklistika - ZÁVOD/TRENINK.
Aplikace kompozitního nárazníku spolu s vysoceztužujícími sazemi
v matrici umožnila snížit tloušťku běhounu a zachovat vysoký kilometrový výkon.
Menší tloušťka běhounu minimalizuje valivý odpor
při zachování ideálního tlumení rázů a vysoké odolnosti proti defektu.
maximální tlak: 5-8 bar, 120-TPI na bočnici, 240-TPI pod běhounem (28“/28mm)
maximální tlak: 6-8 bar, 120-TPI na bočnici, 240-TPI pod běhounem (28“/25mm)
maximální tlak: 8-12 bar, 120-TPI na bočnici, 240-TPI pod běhounem (28“/23mm)

Art. 710152 (419/507) 28“/21mm , 260 g, černo-červená
Art. 7101525 (419/507) 28“/21mm , 260 g, černo-černá
Art. 7101526 (419/507) 28“/21mm , 260 g, černo-béžová
Art. 7101528 (419/507) 28“/24mm , 310 g, černo-černá
Art. 7101529 (419/507) 28“/24mm , 310 g, černo-červená
Art. 7101530 (419/507) 28“/24mm , 310 g, černo-béžová
galuska TUFO S33 PRO 28“
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Silniční cyklistika - TRENINK.
Tréninková galuska pro všeobecné nasazení
s možností vyššího huštění. Jemný dezén přispívá
ke snadnému odvalování a dobrým jízdním vlastnostem
maximální tlak: 8-12 bar, 60-TPI na bočnici,
90-TPI pod běhounem (28“/21mm)
maximální tlak: 6-8 bar, 60-TPI na bočnici,
90-TPI pod běhounem (28“/24mm)

1 399 Kč

799 Kč
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Plášťovky

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 710155 (829/1003)
galuska TUFO S3 LITE 26“/21mm
26“/21mm, 200g, 8-15 bar, 120-TPI na bočnici,
240-TPI pod běhounem, galuska.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Triatlon - ZÁVOD. Garance uvedené hmotnosti.
Unikátní vlastnosti v této váhové kategorii.
Možnost vysokého huštění a tím absolutní minimalizace
valivého odporu. Ochranná pryž, protidefektní vrstva (nárazník),
běhounová směs s aktivní silikou.
1 599 Kč

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 710156041 (829/1003)
galuska TUFO S3 LITE 28“/21mm
28“/21mm, 215g, 8-15 bar, 120-TPI na bočnici,
240-TPI pod běhounem, galuska.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Triatlon - ZÁVOD. Garance uvedené hmotnosti.
Nejprodávanější silniční závodní galuska.
Unikátní vlastnosti v této váhové kategorii.
Možnost vysokého huštění
a tím absolutní minimalizace valivého odporu.
Ochranná pryž, protidefektní vrstva (nárazník),
běhounová směs s aktivní silikou.

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 7101535 (419/507)
galuska TUFO JUNIOR 24“/22mm
24“/22mm, 210g, 8-12 bar, 60-TPI na bočnici,
90-TPI pod běhounem, galuska.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Silniční cyklistika - TRENINK.
Tréninková galuska pro všeobecné nasazení
s možností vyššího huštění.
Jemný dezén přispívá ke snadnému odvalování
a dobrým jízdním vlastnostem.
799 Kč

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 710170 (1119/1354) 28“/19mm, 125 g 2 149 Kč
Art. 710171 (1119/1354) 28“/22mm, 135 g 2 149 Kč
Art. 710172 (989/1197) 28“/19mm, 150 g 1 899 Kč
Art. 710173 (989/1197) 28“/22mm, 160 g 1 899 Kč
galuska TUFO ELITE
10-15 bar, 210-TPI na bočnici, 315-TPI pod běhounem, galuska.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Dráhová cyklistika - ZÁVOD.
Závodní galuska s garantovanou hmotností max. 160 g.
Excelentní jízdní vlastnosti na všech typech povrchů
dráhové cyklistiky. Dostatečný kilometrový výkon pro
intenzivní závodění.

1 599 Kč

Art. 710208 (729/882) 28“/25mm, 375 g, černo-černá
Art. 710209 (729/882) 28“/25mm, 375 g, černo-béžová
Art. 710210 (729/882) 28“/23mm, 335 g, černo-černá
Art. 710211 (729/882) 28“/23mm, 335 g, černo-béžová JEN NA OBJEDNÁVKU
galuska-clincher T.C HiCC 28“
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Silniční cyklistika - ZÁVOD/TRENINK.
Aplikace kompozitního nárazníku spolu
s vysoceztužujícími sazemi v matrici umožnila snížit
tloušťku běhounu a zachovat vysoký kilometrový výkon.
Menší tloušťka běhounu minimalizuje valivý odpor
při zachování ideálního tlumení rázů a vysoké
odolnosti proti defektu, maximální tlak: 6-8 bar,120-TPI na bočnici,
240-TPI pod běhounem (28“/25mm)
maximální tlak: 8-12 bar, 120-TPI na bočnici,
240-TPI pod běhounem (28“/23mm)

Art. 71022 (419/507) 28“/21mm, 335 g, černo-béžová JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 71023 (419/507) 28“/21mm, 335 g, černo-červená
Art. 710231 (419/507) 28“/21mm, 335 g, černo-černá
Art. 710232 (419/507) 28“/24mm, 385 g, černo-černá
Art. 7102324 (419/507) 28“/24mm, 385 g, černo-červená
Art. 7102325 (419/507) 28“/24mm, 385 g, černo-béžová
galuska-clincher T.C S33 PRO 28“
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Silniční cyklistika - TRENINK.
Tréninková plášťovka pro všeobecné nasazení s možností vyššího huštění.
Jemný dezén přispívá ke snadnému odvalování
a dobrým jízdním vlastnostem.
maximální tlak: 8-12 bar, 60-TPI na bočnici,
90-TPI pod běhounem (28“/21mm)
maximální tlak: 6-8 bar, 60-TPI na bočnici,
90-TPI pod běhounem (28“/24mm)

1 399 Kč

799 Kč

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art.710233 (1089/1318) 28“/23mm, 315 g, 8-15bar
Art. 710235 (1089/1318) 28“/25mm, 355 g, 6-10 bar
galuska-clincher T.C ELITE RIDE
210-TPI na bočnici,
375-TPI pod běhounem, plášťovka.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Silniční cyklistika - ZÁVOD.
Umožňuje pohodlnou, hladkou a rychlou jízdu s minimem
vibrací i v nejtěžších podmínkách silniční cyklistiky.
Protidefektní systém. Drážky v běhounu a dezén s dvojí
hrubostí zajišťují odvod vody ze stopy a dokonalou adhezi
na mokré i suché vozovce.
Barva: černý běhoun, černá bočnice.
2 099 Kč

Cyklokros

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 71032 (1199/1451) černo-černá
Art. 7103201 (1199/1451) červeno-černá
galuska TUFO ELITE JET 28“/20mm
28“/20mm, 160g, 10-15bar,210-TPI na bočnici,
375-TPI pod běhounem, galuska.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Silniční cyklistika - ZÁVOD. Garance uvedené hmotnosti.
Galuska určená zejména pro časovku a silniční závody na trati
s hladkým povrchem. Přes neuvěřitelně nízkou garantovanou
hmotnost má tento model dobrou odolnost proti defektu
a dobrý kilometrový výkon. Možnost vysokého huštění
a tím absolutní minimalizace valivého odporu.
2 299 Kč

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 71090 (749/906) pro ráfek E.T.R.T.O. / 28“/ 330 g / 622x21 mm
Art. 71091 (749/906) 26“/ 315 g / 590x21 mm
Art. 71092 (749/906) 25“/ 315 g / 559x21 mm
Art. 71093 (749/906) 24“/ 300 g / 540x21 mm
galuska TUFO MS3 22mm
12-16 bar, 60-TPI na bočnici,120-TPI pod běhounem.
Galuska vyvinutá pro plášťový ráfek specifických rozměrů.
Pro ráfek E.T.R.T.O. Nelepí se na ráfek! Galuskové provedení.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: vozíčky (wheelchair sports) - vhodné pro agresivní pojetí
Vynikající a snadné ovládání, akcelerace, lehkost a dynamika.
Extrémně vysoké huštění až do 16 bar (230 p.s.i.).
Vynikající adheze na všech typech halových povrchů.
1449 Kč

Art. 710197 (889/1076)
galuska TUFO FLEXUS CUBUS 33SG cros 28“/33mm
350g, max. 3 bar, 210-TPI na bočnici,
315-TPI pod běhounem, galuska.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Cyklokros - ZÁVOD.
Nový universální model vhodný pro většinu terénů
včetně těch nejtěžších podmínek cyklokrosu.
Výborná trakce a bezpečné chování v zatáčkách na většině
typů povrchů. Vybraná a speciálně upravená měkká směs
dodává vynikající tlumící vlastnosti.
Nízká hmotnost, vysoké TPI, vynikající odolnost proti defektu
1 699 Kč
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Art. 710205 (889/1076)
galuska TUFO FLEXUS PRIMUS 33SG cros 28“/33mm
350g, max. 3 bar, 210-TPI na bočnici, 315-TPI pod běhounem, galuska.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Cyklokros - ZÁVOD.
je vhodný pro většinu terénů vyjma hlubokého bláta
unikátní samočistící vzor spolu s postranními figurami
zajišťují dobrou trakci a klidné chování v zatáčkách
vybraná a speciálně upravená měkká směs
vynikající tlumící vlastnosti, extrémně nízká hmotnost, vysoké TPI,
vynikající odolnost proti defektu.

Art. 710207 (889/1076)
galuska TUFO FLEXUS DRY PLUS cros 28“/32mm
340g, max.4,5 bar, 210-TPI na bočnici
315-TPI pod běhounem, galuska.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný)
Určení: Cyklokros - ZÁVOD.
Tento model je vhodný pro suchý a písčitý terén.
Vynikající vlastnosti také na sněhu a zmrzlém povrchu.
Jemný vzor a speciální boční figury zajišťují lehkou jízdu
spolu se spolehlivým vedením v zatáčkách.
Nízká hmotnost a dobrá odolnost proti defektu.

Art. 710198 (579/701)
galuska TUFO CUBUS 33SG cros 28“/33mm
400g, max.4,5 bar, 60-TPI na bočnici,
90-TPI pod běhounem, galuska.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Cyklokros - TRÉNINK/ZÁVOD.
Nový universální model vhodný pro většinu terénů
včetně těch nejtěžších podmínek cyklokrosu.
Výborná trakce a bezpečné chování v zatáčkách na většině
typů povrchů. Vybraná a speciálně upravená měkká směs
dodává vynikající tlumící vlastnosti.

1 699 Kč

1 699 Kč

1 099 Kč
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Art. 710199 (579/701)
galuska TUFO PRIMUS 33SG cros 28“/33mm
400g, max.4,5 bar, 60-TPI na bočnici,
90-TPI pod běhounem, galuska.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Cyklokros - TRÉNINK/ZÁVOD.
Tento model je vhodný pro většinu terénů vyjma
hlubokého bláta. Unikátní samočistící vzor spolu
s postranními figurami zajišťují dobrou trakci
a klidné chování v zatáčkách.
Nízká hmotnost a dobrá odolnost proti defektu.
Běhounová směs s černými sazemi.

Art. 710201 (579/701)
galuska TUFO DRY PLUS cros 28“/32mm
370g, max.4,5 bar, 60-TPI na bočnici,
90-TPI pod běhounem, galuska.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: Cyklokros - TRÉNINK/ZÁVOD.
Tento model je vhodný pro suchý a písčitý terén.
Vynikající vlastnosti také na sněhu a zmrzlém povrchu.
Jemný vzor a speciální boční figury zajišťují lehkou jízdu
spolu se spolehlivým vedením v zatáčkách.
Nízká hmotnost a dobrá odolnost proti defektu.
1 099 Kč

1 099 Kč

Art. 71124 (1039/1257) 26“ x 2.00, 495 g 1 999 Kč JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 71125 (1099/1330) 27,5“ x 2.00, 510 g 2 199 Kč JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 71126 (1199/1451) 29“ x 2.00, 545 g 2 299 Kč
galuska TUFO MTB XC2 PLUS SP
Max. 3bar, 210-TPI na bočnici,
375-TPI pod běhounem, galuska, model s SP!
SP=Sidewall Protection (s ochranou bočnice)
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: MTB - ZÁVOD i TRENINK.
Více propracovaný dezén za použití nejnovějších
materiálů posunul předchozí model XC2 ještě o něco výš.
Zachovaná velmi nízká hmotnost.
Na všechny typy povrchů vyjma velmi hlubokého bláta.
Efektivní záběr ve stoupání i při nástupu, vynikající držení
v zatáčkách a celkově spolehlivá jízda pod kontrolou.
Galuskové provedení, špičkový závodní model
vhodný zejména pro cross country.
Kompatibilní s TGS (Tubular Gluing System).
Barva: černý běhoun, černá bočnice
Součástí balení u této MTB galusky je i lepící páska

MTB

Art. 71105 (1039/1257) 26“ x 2.00, 465 g 1 999 Kč
Art. 711055 (1099/1330) 27,5“ x 2.00, 480 g 2 199 Kč JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 71108 (1199/1451) 29“ x 2.00, 515 g
2 299 Kč
galuska TUFO MTB XC2 PLUS
Max. 3bar, 210-TPI na bočnici,
375-TPI pod běhounem, galuska.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: MTB - ZÁVOD i TRENINK.
Více propracovaný dezén za použití nejnovějších
materiálů posunul předchozí model XC2 ještě o něco výš.
Zachovaná velmi nízká hmotnost.
Na všechny typy povrchů vyjma velmi hlubokého bláta.
Efektivní záběr ve stoupání i při nástupu, vynikající držení
v zatáčkách a celkově spolehlivá jízda pod kontrolou.
Galuskové provedení, špičkový závodní model
vhodný zejména pro cross country.
Kompatibilní s TGS (Tubular Gluing System).
Barva: černý běhoun, černá bočnice
Součástí balení u této MTB galusky je i lepící páska.

Art. 71109 (1139/1378) 27,5“ x 2.00, 560 g JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 71110 (1199/1451) 29“ x 2.00, 595 g
galuska TUFO MTB XC5
Max. 3bar, 120-TPI na bočnici, 180-TPI pod běhounem, galuska.
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: MTB - ZÁVOD i TRENINK.
Pro všechny typy terénů - především pro bláto.
Pro velmi náročné až agresivní terény.
Kde potřebujete, tam vás guma prostě podrží.
Unikátní samočistící dezén zajišťuje vynikající plynulost jízdy.
Speciální postranní design běhounu napomáhá stabilnímu zatáčení.
Dobře tlumí otřesy, má vysokou ochranu proti defektu.
Hrubý dezén dodává jízdě jistotu.
Kompatibilní s TGS (Tubular Gluing System).
Barva: černý běhoun, černá bočnice
Součástí balení u této MTB galusky je i lepící páska.
2 199 Kč 27,5“
2 299 Kč 29“

Art. 71114 (1139/1378) 27,5“ x 2.20, 580 g JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 71115 (1199/1451) 29“ x 2.20, 610 g
galuska TUFO MTB XC6 SP
Max. 3bar, 210-TPI na bočnici, 375-TPI pod běhounem, galuska,
model s SP! SP=Sidewall Protection (s ochranou bočnice)
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: MTB - ZÁVOD i TRENINK.
Galuska je svými parametry předurčena zejména
do suchého a tvrdého terénu. Je bezhlučná,
vykazuje minimální valivý odpor a proto je tento model
také velmi vhodný pro jízdu na silnici.
Speciální rozložení nízkoprofilových kolíků na dezénu
zajišťuje dynamiku a rychlost při zachování lehkosti jízdy
jak na silnici, tak v terénu. Jistota v zatáčkách
je další výhodnou vlastností této galusky.
Pro zkušenější a technicky zdatné jezdce doporučujeme
tuto galusku i do drsnějšího terénu.
Kompatibilní s TGS (Tubular Gluing System).
Barva: černý běhoun, černá bočnice
Součástí balení u této MTB galusky je i lepící páska.

Art. 71119 (1039/1257) 26“ x 2.20, 560 g JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 71120 (1199/1451) 29“ x 2.20, 610 g
galuska TUFO MTB XC4 SP
Max. 3bar, 210-TPI na bočnici,
375-TPI pod běhounem, galuska, model s SP!
SP=Sidewall Protection (s ochranou bočnice)
Galuskový ventilek - FV 50 mm (vyměnitelný).
Určení: MTB - ZÁVOD i TRENINK.
Širší provedení spolu s univerzálním dezénem umožňuje
nasazení zejména na tvrdé a kamenité povrchy.
Velmi dobré tlumení, jistota a vysoká odolnost
proti defektu i na podhuštěné galusce.
Tento model vám umožní jízdu „na hraně“.
Nasazení pro cross country a maraton.
Kompatibilní s TGS (Tubular Gluing System).
Barva: černý běhoun, černá bočnice
Součástí balení u této MTB galusky je i lepící páska.
1 999 Kč 26“
2 299 Kč 29“

2 199 Kč 27,5“
2 299 Kč 29“
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Art. 71140 (569/688) 29“ x 2,25, 700 g
Art. 71141 (569/688) 27,5“ x 2,25, 660 g NOVINKA
plášť TUFO MTB XC11 TR kevlar
Bezdušový MTB plášť (Tubeless ready)
vhodný pro Cross Country (XC) a MTB maratony.
Výborná VECTRAN PUNCTURE BARRIER, tedy ochranná bariéra
díky které má plášť excelentní ochranu proti průrazu
a to jak v oblasti dezénu, tak i na bočnicích.
Plášť má samočistící schopnost, dobrou přilnavost a nízký valivý odpor.
TPI: 375 pod běhounem, 210 v bočnici
maximální tlak: 2-3,5 bar/ 30-50 PSI
1 099 Kč

NOVINKA
Art. 71145 (569/688)
plášť TUFO MTB XC12 TR 29“ x 2,25, kevlar
Bezdušový MTB plášť (Tubeless ready)
vhodný pro Cross Country (XC) a MTB maratony.
Výborná VECTRAN PUNCTURE BARRIER, tedy ochranná bariéra
díky které má plášť excelentní ochranu proti průrazu
a to jak v oblasti dezénu,tak i na bočnicích.
Plášť má samočistící schopnost,
dobrou přilnavost a nízký valivý odpor.
TPI: 375 pod běhounem, 210 v bočnici
alternativní rozměr: 29“x 2,25
maximální tlak: 2-3,5 bar/ 30-50 PSI
hmotnost: 700 g

NOVINKA
Art. 71150 (569/688)
plášť TUFO MTB XC13 TR 29“ x 2,25, kevlar
Bezdušový MTB plášť (Tubeless ready)
vhodný pro Cross Country (XC) a MTB maratony.
Výborná VECTRAN PUNCTURE BARRIER, tedy ochranná bariéra
díky které má plášť excelentní ochranu proti průrazu
a to jak v oblasti dezénu, tak i na bočnicích.
Plášť má samočistící schopnost,
dobrou přilnavost a nízký valivý odpor.
TPI: 375 pod běhounem, 210 v bočnici
alternativní rozměr: 29“x 2,25
maximální tlak: 2-3,5 bar/ 30-50 PSI
hmotnost: 700 g

1 099 Kč

1 099 Kč

Zapletená kola - silniční

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 70951 (13499/16334) šedo-černá nálepka
Art. 70952 (13499/16334) bílo-černá nálepka
Art. 70953 (13499/16334) červeno-černá nálepka
kola zapletená siln. T.CARBONA 30, Campa. 9/10/11
galusková celokarbonová silniční kola - 25x30 mm
vhodné pro 9, 10 a 11 rychlostní kazety Campagnolo
20 předních, 24 zadních přímých drátů Sapim Race 2,0
náboje se zapouzdřenými prům. ložisky vč. rychloupínáků.
set obsahuje nalepené černé Hi-Composite Carbon galusky
váhový limit jezdce je 92kg, vhodné pro závod i trénink
hmotnost: 1 450 g/pár (bez rychloupínáků)
23 999 Kč

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 70954 (13499/16334) šedo-černá nálepka
Art. 70955 (13499/16334) bílo-černá nálepka
Art. 70956 (13499/16334) červeno-černá nálepka
kola zapletená siln. T.CARBONA 30, Shimano 9/10/11
galusková celokarbonová silniční kola - 25x30 mm
vhodné pro 9, 10 a 11 rychlostní kazety Shimano
20 předních, 24 zadních přímých drátů Sapim Race 2,0
náboje se zapouzdřenými prům. ložisky vč. rychloupínáků.
set obsahuje nalepené černé Hi-Composite Carbon 25 mm galusky
váhový limit jezdce je 92kg, vhodné pro závod i trénink
Barevná varianta samolepek ráfků - šedo-černá.
hmotnost 1 450 g/pár (bez rychloupínáků)
23 999 Kč
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Příslušenství, reklamní předměty

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 70957 (13499/16334) šedo-černá nálepka
Art. 70958 (13499/16334) bílo-černá nálepka
Art. 70959 (13499/16334) červeno-černá nálepka
kola zapletená siln. T.CARBONA 45, Campa. 9/10/11
galusková celokarbonová silniční kola - 25x45 mm
vhodné pro 9, 10 a 11 rychlostní kazety Campagnolo
20 předních, 24 zadních přímých drátů Sapim Race 2,0
náboje se zapouzdřenými prům. ložisky vč. rychloupínáků.
set obsahuje nalepené černé Hi-Composite Carbon 25 mm galusky
váhový limit jezdce je 92kg, vhodné pro závod i trénink
hmotnost 1 500 g/pár (bez rychloupínáků)

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 70960 (13499/16334) šedo-černá nálepka
Art. 70961 (13499/16334) bílo-černá nálepka
Art. 70962 (13499/16334) červeno-černá nálepka
kola zapletená siln. T.CARBONA 45, Shimano 9/10/11
galusková celokarbonová silniční kola - 25x45 mm
vhodné pro 9, 10 a 11 rychlostní kazety Shimano
20 předních, 24 zadních přímých drátů Sapim Race 2,0
náboje se zapouzdřenými prům. ložisky vč. rychloupínáků.
set obsahuje nalepené černé Hi-Composite Carbon 25 mm galusky
váhový limit jezdce je 92kg, vhodné pro závod i trénink
hmotnost 1 500 g/pár (bez rychloupínáků)

23 999 Kč

23 999 Kč

NOVINKA
JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 70966 (14599/17665)
kola zapl. siln. T.CARBONA CL 30, Campa. 9/10/11
plášťová celokarbonová silniční kola - 24x30 mm
vnitřní šířka ráfku: 16mm
vhodné pro 9, 10 a 11 rychlostní kazety Campagnolo
20 předních, 24 zadních přímých drátů Sapim Race 2,0
náboje se zapouzdřenými prům. ložisky vč. rychloupínáků.
set obsahuje nainstalované černé pláště COMTURA DUO 25 mm
včetně duší a brdových gumiček pro Campagnolo
váhový limit jezdce je 92kg, vhodné pro závod i trénink
Barevná varianta samolepek ráfků:
Šedo-černá, červeno-černá, nebo bílo-černá (dle Vaší objednávky)
hmotnost 1 550 g/pár (bez rychloupínáků)

Art. 74030 (103/125)
lepení-páska TUFO 26“ MTB
lepící páska pro MTB 26“ galusky TUFO
na 1ks kola ( délka 188cm x šířka 25mm )
velmi dobrá odolnost vůči vodě
pro karbonové i hliníkové ráfky
pro celkovou šířku ráfku 24-26 mm

Art. 74031 (129/156)
lepení-páska TUFO 29“ a 27,5“ MTB
lepící páska pro MTB 29“ i 27,5“ galusky TUFO
na 1ks kola ( délka 208cm x šířka 25mm )
velmi dobrá odolnost vůči vodě
pro karbonové i hliníkové ráfky
pro celkovou šířku ráfku 24-26 mm

Art. 74032 (103/125)
lepení-páska TUFO pro silniční galusky - šíře 19 mm
lepící páska pro silniční galusky TUFO
na 1ks kola ( délka 208cm x šířka 19mm )
s aktivním povrchem, i do extrémního horka
pro karbonové i hliníkové ráfky
pro celkovou šířku ráfku 19-22 mm

Art. 740325 (103/125)
lepení-páska TUFO pro silniční galusky - šíře 22 mm
lepící páska pro silniční galusky TUFO
na 1ks kola ( délka 208cm x šířka 22mm )
s aktivním povrchem, i do extrémního horka
pro karbonové i hliníkové ráfky
pro celkovou šířku ráfku 22-26 mm

199 Kč

249 Kč

199 Kč

199 Kč

Art. 74033 (51/62)
lepení-TUFO STANDARD tmel (emulze) 50ml
použití při prevenci, prostředek určený k opravě galusek
a plášťovek TUFO, které byly poškozeny propíchnutím
použití po defektu nebo také preventivně
mimořádně zvyšuje bezpečnost jízdy po defektu,
neboť nedojde k rychlému úniku vzduchu
a ohrožení stability jezdce, aplikace přes ventil
balení obsahuje klíč na demontáž děleného ventilku
a trubičku na nedělený
99 Kč

25 999 Kč
NOVINKA
Art. 74035 (77/93)
lepení-TUFO CARBON SEALANT tmel (emulze) 50ml
Použití pouze při defektu (nikoli preventivně).
Vysoce účinný prostředek určený k opravě galusek a plášťovek TUFO.
které byly poškozeny propíchnutím. Aplikace přes ventil.
Balení obsahuje klíč na demontáž děleného ventilku
a trubičku na nedělený.
149 Kč
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NOVINKA
JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 70967 (14599/17665)
kola zapl. siln. T.CARBONA CL 30, Shimano 9/10/11
plášťová celokarbonová silniční kola - 24x30 mm
vnitřní šířka ráfku: 16mm
vhodné pro 9, 10 a 11 rychlostní kazety Shimano
20 předních, 24 zadních přímých drátů Sapim Race 2,0
náboje se zapouzdřenými prům. ložisky vč. rychloupínáků.
set obsahuje nainstalované černé pláště COMTURA DUO 25 mm
včetně duší a brdových gumiček pro Shimano
váhový limit jezdce je 92kg, vhodné pro závod i trénink
Barevná varianta samolepek ráfků:
Šedo-černá, červeno-černá, nebo bílo-černá (dle Vaší objednávky)
hmotnost 1 550 g/pár (bez rychloupínáků)

NOVINKA
JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 70968 (14599/17665)
kola zapl. siln. T.CARBONA CL 45, Campa. 9/10/11
plášťová celokarbonová silniční kola - 24x45 mm
vnitřní šířka ráfku: 16mm
vhodné pro 9, 10 a 11 rychlostní kazety Campagnolo
20 předních, 24 zadních přímých drátů Sapim Race 2,0
náboje se zapouzdřenými prům. ložisky vč. rychloupínáků.
set obsahuje nainstalované černé pláště COMTURA DUO 25 mm
včetně duší a brdových gumiček pro Campagnolo
váhový limit jezdce je 92kg, vhodné pro závod i trénink
Barevná varianta samolepek ráfků:
Šedo-černá, červeno-černá, nebo bílo-černá (dle Vaší objednávky)
hmotnost 1 650 g/pár (bez rychloupínáků)

NOVINKA
JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 70969 (14599/17665)
kola zapl. siln. T.CARBONA CL 45, Shimano 9/10/11
plášťová celokarbonová silniční kola - 24x45 mm
vnitřní šířka ráfku: 16mm
vhodné pro 9, 10 a 11 rychlostní kazety Shimano
20 předních, 24 zadních přímých drátů Sapim Race 2,0
náboje se zapouzdřenými prům. ložisky vč. rychloupínáků.
set obsahuje nainstalované černé pláště COMTURA DUO 25 mm
včetně duší a brdových gumiček pro Shimano
váhový limit jezdce je 92kg, vhodné pro závod i trénink
Barevná varianta samolepek ráfků:
Šedo-černá, červeno-černá, nebo bílo-černá (dle Vaší objednávky)
hmotnost 1 650 g/pár (bez rychloupínáků)

25 999 Kč

25 999 Kč

25 999 Kč
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JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 75080 (77/93) délka redukce 31 mm (21 mm tělo)
Art. 75081 (77/93) délka redukce 38 mm (28 mm tělo)
Art. 75082 (77/93) délka redukce 41 mm (31 mm tělo)
redukce TUFO hliníková gal. ventilku
originál TUFO hliníková redukce FV galuskového ventilku,
která slouží k prodloužení stávajícího těla ventilku.
černá včetně bílého loga TUFO, celková délka 41 mm, délka těla 31 mm
DALŠÍ ALTERNATIVY REDUKCÍ TUFO:
kód 75080 = délka redukce 31 mm (21 mm tělo)
kód 75081 = délka redukce 38 mm (28 mm tělo)

NOVINKA
Art. 74037 (43/52)
lepení-TUFO TUBELESS READY SEALANT (emulze) 50ml
Použití pouze při defektu (nikoli preventivně).
Vysoce účinný prostředek určený k opravě galusek a plášťovek TUFO.
které byly poškozeny propíchnutím. Aplikace přes ventil.
Balení obsahuje klíč na demontáž děleného ventilku
a trubičku na nedělený.
79 Kč

149 Kč

NOVINKA
Art. 74038 (104/126)
lepení-TUFO TUBELESS READY SEALANT (emulze) 220ml
Použití pouze při defektu (nikoli preventivně).
Vysoce účinný prostředek určený k opravě galusek a plášťovek TUFO.
které byly poškozeny propíchnutím. Aplikace přes ventil.
Balení obsahuje klíč na demontáž děleného ventilku
a trubičku na nedělený.

Art. 894633 (182/220)
čistič a odstraňovač gal. lepící pásky TUFO 300ml
Tento čistič - odstraňovač lepící pásky Tufo je vhodný
jak pro karbonové ráfky, tak i pro ráfky hliníkové.
Balení obsahuje 300ml lahvičku s roztokem a štětec
k jeho aplikaci na ráfek.
Doporučujeme pouze pro lepící systémy TUFO.

Art. 70990 (599/725)
stojan TUFO - podlahový skládací papírový
INFO pro DISTRIBUTORY:
při odběru produktů TUFO nad 5.000 Kč bez DPH
= stojan za 1Kč
na vystavení galusek, plášťů a ostatního příslušenství TUFO
šířka 34 cm, hloubka 44cm, výška 168cm

149 Kč

349 Kč

899 Kč
Copyright© 2019 / Tento katalog je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. a vztahují se na něj autorská práva!
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Pláště

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

kevlar

127

180 g

1 099 Kč

OVERIDE
GRAVEL/CYKLOKROS
ART
72618 (469/567)

BLACK MAMBA

PIRANHA

NÁZEV
plášť HUTCHINSON OVERIDE 700x38 TLR, černý

TORO

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

kevlar

127

400 g

899 Kč

72253 (569/688)

plášť HUTCHINSON FUSION 5 700x23 PERF.TLS, černý

kevlar

127

295 g

999 Kč

72617 (429/519)

plášť HUTCHINSON OVERIDE 700x38, černý

kevlar

66

375 g

799 Kč

plášť HUTCHINSON FUSION 5 700x25 ALLSEASON, černý

kevlar

127

210 g

899 Kč

726162 (429/519)

plášť HUTCHINSON OVERIDE 700x35, černý

kevlar

66

350 g

799 Kč

722546 (489/592)

plášť HUTCHINSON FUSION 5 700x28 ALLSEASON, černý

kevlar

127

230 g

899 Kč

72620 (469/567)

plášť HUTCHINSON BLACK MAMBA CX 700x34 TLR, černý

kevlar

127

350 g

899 Kč

72283 (599/725)

plášť HUTCHINSON SECTOR 700x28 TLR, černý

kevlar

127

290 g

1 099 Kč

72621 (469/567)

plášť HUTCHINSON BLACK MAMBA CX 700x38 TLR, černý

kevlar

127

450 g

899 Kč

72281 (429/519)
72280 (339/410)
72270 (289/349)
72271 (149/180)

plášť HUTCHINSON INTENSIVE 700x28 HS, černý
plášť HUTCHINSON EPSILON 700x23 antidefekt, černý
plášť HUTCHINSON EQUINOX 2 700x25, černý
plášť HUTCHINSON EQUINOX 2 700x25, černý

kevlar
kevlar
kevlar
drát

66
66
66
66

240 g
220 g
230 g
340 g

799 Kč
699 Kč
599 Kč
299 Kč

72622 (429/519)
72625 (429/519)
72627 (429/519)

plášť HUTCHINSON BLACK MAMBA CX 700x34, černý
plášť HUTCHINSON PIRANHA 2 CX 700x32, černý
plášť HUTCHINSON TORO CX 700x32, černý

kevlar
kevlar
kevlar

127
127
127

350 g
310 g
310 g

799 Kč
799 Kč
799 Kč

72273 (169/204)

plášť HUTCHINSON NITRO 2 700x25, černý

drát

33

380 g

349 Kč

PYTHON
ART

NÁZEV

MTB
PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

SKELETON
ART

COBRA
NÁZEV

TAIPAN
MTB/ENDURO
ART

GILA

SQUALE

NÁZEV

72665 (549/664)

plášť HUTCHINSON TAIPAN 26x2,10 TLR, černý

72667 (549/664)

plášť HUTCHINSON TAIPAN 29x2,25 TLR, černý

726653 (649/785)

plášť HUTCHINSON TAIPAN 27,5x2,35 E-BIKE, černý

ROCK N ROAD
MTB 26"

TPI

HMOTNOST

CENA

kevlar

127

546 g

1 099 Kč

kevlar

127

708 g

1 099 Kč

72635 (134/162)

plášť HUTCHINSON IGUANA 26x2.00, černý

drát

33

595 g

269 Kč

kevlar

2x66

980 g

1 199 Kč

72638 (109/132)

plášť HUTCHINSON CAMELEON 26x1.95, černý

drát

33

850 g

229 Kč

726657 (649/785)

plášť HUTCHINSON TAIPAN 29x2,35 E-BIKE, černý

kevlar

2x66

1049 g

1 199 Kč

plášť HUTCHINSON GILA 26x2,10 TLR, černý

kevlar

127

620 g

799 Kč

72712 (429/519)
72713 (429/519)
72714 (429/519)
72717 (639/773)

plášť HUTCHINSON GILA 27,5x2,25 TLR, černý
plášť HUTCHINSON GILA 29x2,10 TLR, černý
plášť HUTCHINSON GILA 29x2,25 TLR, černý
plášť HUTCHINSON SQUALE 29x2,25 TLR HS 2x66, černý

kevlar
kevlar
kevlar
kevlar

127
127
127
66

700 g
660 g
690 g
1 100 g

799 Kč
799 Kč
799 Kč
1 199 Kč

72716 (499/604)

plášť HUTCHINSON SQUALE 29x2,25 HS, černý

kevlar

66

950 g

999 Kč

BLACK MAMBA
PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

72682 (549/664)

plášť HUTCHINSON PYTHON 2 26x2,10 TLR, černý

kevlar

127

665 g

1 099 Kč

72702 (429/519)

plášť HUTCHINSON SKELETON 27,5x2,15 TLR, černý

kevlar

127

540 g

799 Kč

72643 (309/374)

plášť HUTCHINSON PYTHON 2 26x2,10 SKW, černý

drát

33

695 g

599 Kč

72703 (429/519)

plášť HUTCHINSON SKELETON 29x2,15 TLR, černý

kevlar

127

560 g

799 Kč

726853 (549/664)

plášť HUTCHINSON PYTHON 2 27,5x2,10 TLR, černý

kevlar

127

700 g

1 099 Kč

726945 (429/519)

plášť HUTCHINSON COBRA 27,5x2,10 TLR, černý

kevlar

127

590 g

799 Kč

72686 (549/664)

plášť HUTCHINSON PYTHON 2 27,5x2,25 TLR, černý

kevlar

127

720 g

1 099 Kč

726758 (209/253)

plášť HUTCHINSON COBRA 27,5x2.10, černý

kevlar

33

660 g

72684 (549/664)

plášť HUTCHINSON PYTHON 2 29x2,10 TLR, černý

kevlar

127

755 g

1 099 Kč

72695 (429/519)

plášť HUTCHINSON COBRA 29x2,10 TLR, černý

kevlar

127

726845 (499/604)
726924 (499/604)
72685 (549/664)

plášť HUTCHINSON PYTHON 2 29x2,10 TLR, černý
plášť HUTCHINSON PYTHON 2 29x2,10 HS, černý
plášť HUTCHINSON PYTHON 2 29x2,25 TLR, černý

kevlar
kevlar
kevlar

127
66
127

740 g
740 g
760 g

999 Kč
999 Kč
1 099 Kč

726635 (549/664)

plášť HUTCHINSON BLACK MAMBA 29x2,0 TLR, černý

kevlar

127

ART

TREK

GOTHAM

ACROBAT

NÁZEV

CAMELEON

PATKA

72710 (429/519)

URBAN TOUR
TREKKING 28"

IGUANA

PATKA

TPI

HMOTNOST

ART
72639 (199/241)

NÁZEV

ART

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

drát

33

915 g

399 Kč

plášť HUTCHINSON ROCK N ROAD 26x2.00, černý

NÁZEV

ROZMĚR

AV - auto/moto ventil, 32 mm

NÁZEV
plášť HUTCHINSON FUSION 5 700x23 GALACTIK, černý

EPSILON

722545 (489/592)

MTB

370

INTENSIVE

FV - galuskový ventil, 32 mm

ART
722525 (599/725)

SECTOR

FV - galuskový ventil, 48 mm

FUSION 5
SILNIČNÍ

VENTILEK

BALENÍ

HMOTNOST

MOC

73249 (89/108)

duše MTB

24x1,7/ 2,35

moto - AV 40 mm

box 2ks

170 g/ks

179 Kč

73250 (89/108)

duše MTB

26x1,7/ 2,35

galuskový - FV 48 mm

box 2ks

190 g/ks

179 Kč

73251 (59/71)

duše MTB

26x1,85/ 2,125

galuskový - FV 48 mm

ks

180 g/ks

119 Kč

73252 (54/65)

duše MTB

26x1,7/ 2,35

galuskový - FV 48 mm

ks

193 g/ks

109 Kč

73254 (89/108)

duše MTB

26x1,7/ 2,35

moto - AV 40 mm

box 2ks

190 g/ks

179 Kč

73257 (54/65)

duše MTB

27,5x1,7/ 2,35

galuskový - FV 48 mm

ks

173 g/ks

109 Kč

73280 (54/65)

duše MTB

29x1,90/ 2,35

galuskový - FV 48 mm

ks

183 g/ks

109 Kč

73281 (54/65)

duše MTB

29x1,90/ 2,35

galuskový - FV 48 mm

ks

183 g/ks

109 Kč

73265 (54/65)

duše trekking

700x28/ 35

galuskový - FV 48 mm

ks

144 g/ks

109 Kč

73270 (89/108)

duše trekking

700x28/ 35

galuskový - FV 48 mm

box 2ks

140 g/ks

179 Kč

CENA

73274 (89/108)

duše trekking

700x28/ 35

moto - AV 40 mm

box 2ks

140 g/ks

179 Kč

72614 (279/338)

plášť HUTCHINSON URBAN TOUR+ 700x32, černý, reflex

drát

33

590 g

549 Kč

73266 (54/65)

duše trekking

700x37/ 47

galuskový - FV 48 mm

ks

170 g/ks

109 Kč

72615 (279/338)

plášť HUTCHINSON URBAN TOUR+ 700x37, černý, reflex

drát

33

710 g

549 Kč

73269 (89/108)

duše silniční

700x20/ 25

galuskový - FV 48 mm

box 2ks

90 g/ks

179 Kč

399 Kč

726152 (279/338)

plášť HHUTCHINSON URBAN TOUR+ 700x47, černý, reflex

drát

33

920 g

549 Kč

73239 (72/87)

duše silniční

700x20/ 25

galuskový - FV 48 mm

ks

90 g/ks

149 Kč

640 g

799 Kč

72610 (112/136)

plášť HUTCHINSON TREK H459 700x37, černý

drát

27

700 g

229 Kč

73241 (99/120)

duše silniční AIR LIGHT

700x20/ 25

galuskový - FV 48 mm

ks

84 g/ks

199 Kč

495 g

1 099 Kč

72612 (259/313)

plášť HUTCHINSON ACROBAT 700x37, černý

drát

33

660 g

499 Kč

72616 (279/338)

plášť HUTCHINSON GOTHAM 700x37 E-bike, černý, reflex

drát

66

660 g

549 Kč

73242 (99/120)

duše silniční AIR LIGHT

700x20/ 25

galuskový - FV 60 mm

ks

87 g/ks

199 Kč
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Příslušenství

Tmely

Sortiment nosičů najdete na B2B.
Art. 74055 (99/120)
lepení-tmel HUTCHINSON FAST´ AIR 75 ml, sprej
pro bezdušové i pláště s duší (MTB/ ROAD)
oprava defektu do velikosti 1 mm včetně
nahuštění pláště až na cca 1,2 baru za 90 sekund
(duše-plášť se hustí a současně se opravuje defekt )
včetně redukce na AV i FV galuskový ventilek
prvotřídní kvalita, vyrobeno ve Francii
hmotnost: 100g
199 Kč

Art. 74058 (99/120)
lepení-tmel HUTCHINSON PROTECT‘ AIR MAX 120ml
tmel pro bezdušové pláště (TUBELESS/ TUBELESS READY)
latexová tekutina, která reaguje při kontaktu se vzduchem
preventivní lepící tmel +oprava defektu do velikosti 3 mm
doporučené dávkování: 26x2,10=60ml/ 27,5=70ml/ 29=90ml
prvotřídní kvalita, vyrobeno ve Francii

Art. 74059 (349/422)
lepení-tmel HUTCHINSON PROTECT‘ AIR MAX 1l
tmel pro bezdušové pláště (TUBELESS/ TUBELESS READY)
latexová tekutina, která reaguje při kontaktu se vzduchem
preventivní lepící tmel +oprava defektu do velikosti 3 mm
doporučené dávkování: 26x2,10=60ml/ 27,5=70ml/ 29=90ml
prvotřídní kvalita, vyrobeno ve Francii

199 Kč

699 Kč

Art. 224305 (229/277) 1.kola, délka 5,5 cm
Art. 224315 (239/289) 2.kola, délka 22,5 cm
Art. 224325 (249/301) 3.kola, délka 39,5 cm
Art. 224326 (259/313) 3. a 4.kola, délka 16 cm
Art. 224328 (239/289) 2.kola, délka 14,5 cm
držák kola s objímkou Fe
k nosičům na tažné zařízení nebo zadní dveře
délka držáku = osa rámu autonosiče - osa upínací čelisti
max. průměr rámu: 50 mm
materiál: železo

Pláště

IKON

CROSSMARK
ART

NÁZEV

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

72773 (319/386)

plášť MAXXIS CROSSMARK 29x2.10, černý

drát

60

700 g

599 Kč

72769 (389/471)

plášť MAXXIS CROSSMARK 26x2.10, černý

kevlar

60

570 g

799 Kč

ART

NÁZEV

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

drát

60

645 g

599 Kč

plášť MAXXIS IKON 29x2.20, černý

drát

60

725 g

599 Kč

plášť MAXXIS IKON 29x2.20, černý

kevlar

60

580 g

799 Kč

72790 (289/350)

plášť MAXXIS IKON 26x2.20, černý

72793 (299/362)
72794 (399/483)

ilustrační foto

429 Kč
449 Kč
469 Kč
499 Kč
439 Kč

pro 1 kola
pro 2 kola
pro 3 kola
pro 3 kola
pro 4 kola

Art. 22406 (229/277)
adaptér pro upnutí vidlic s pevnou osou 12/15/20mm
3 druhy koncovek - pro pevnou osu 12, 15 nebo 20 mm
materiál: hliník/ plast
459 Kč

Art. 22433 (184/223)
adaptér elektrické přípojky z 13 na 7 pinů
adaptér elektrické přípojky tažného zařízení
z 13 na 7 pinů
auto = 7 pinů
nosič = 13 pinů

Art. 49300 (169/204)
zámek UNI na nosiče Peruzzo
uzamknutí uvolňovacího šroubu
plastová hlavice se zámkem
329 Kč

349 Kč

Art. 899518 (299/362) červený
Art. 899520 (299/362) béžový
držák kola na stěnu COOL BIKE RACK
montáž na zeď, otočný - 360°
několik variant pužití - uchycení za sedlovku
horní rámovou nebo sedlovou trubku
délka: 38 cm, šířka: 8x8 cm
nosnost: 20 kg, materiál: plast
hmotnost: 1380 g

Art. 899486 (219/265)
držák kola na zeď ORIONE
sklopný držák jízdního kola na zeď (3 otvory)
pro zavěšení až 3 kol za horní rámovou trubku
s gumovou ochranou proti podření rámu
rozteč nosných ramen: 25 cm, délka: 47 cm
nosnost: 45 kg, materiál: železo/ plast
hmotnost: 1290 g
449 Kč

599 Kč

Tažná tyč
HIGH - VÝPRODEJ

ARDENT
ART
72778 (389/471)

NÁZEV

PATKA

plášť MAXXIS ARDENT 29x2.25, černý

TPI

kevlar

HMOTNOST

60

690 g

CENA
799 Kč
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NÁZEV

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

plášť MAXXIS HIGH ROLLER 26x2.10, černý

drát

60

588 g

399 Kč

72789 (239/289)

plášť MAXXIS HIGH ROLLER 29x2.10, černý

drát

60

706 g

449 Kč

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

OVERDRIVE

WORMDRIVE
ART

ART
72787 (219/265)

NÁZEV

PATKA

TPI

HMOTNOST

CENA

72776 (279/338)

plášť MAXXIS WORMDRIVE 26x1.90, černý

drát

60

540 g

599 Kč

72739 (229/277)

plášť MAXXIS WORMDRIVE 700x42C, černý

drát

60

495 g

449 Kč

ART

NÁZEV

72725 (255/309)

plášť MAXXIS OVERDRIVE 700x35C, černý

drát

27

620 g

499 Kč

72726 (255/309)

plášť MAXXIS OVERDRIVE 700x40C, černý

drát

27

695 g

499 Kč
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Art. 22390 (1049/1269) červená
Art. 22391 (1049/1269) žlutá
tyč tažná TRAILANGEL
parametry dětského kola:
pro průměr kola: 10“ - 24“
pro průměr hlavové truby: 34 - 38 mm
maximální hmotnost kola: 15 kg
maximální hmotnost dítěte: 30 kg
celková hmotnost taženého břemene maximálně: 45 kg
parametry dospělého kola:
pro průměr kola: min. 25“
průměr sedlovky: 25,4 - 31,8 - pouze pro kovové sedlovky
hmotnost tažného setu: 5 kg
baleno v kartonu, návod v CZ přiložen, TUV certifikace

Art. 22385 (169/204)
tyč balanční BALANCE ANGEL
určeno pro dětská jízdní kola:
pro velikost kola: 10“ - 16“
montáž pomocí rycloupínací páčky

1 999 Kč

349 Kč
Copyright© 2019 / Tento katalog je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. a vztahují se na něj autorská práva!
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Stahováky

Nosiče

Art. 22451 (2999/3629)
nosič RACE4 na tažné zařízení
hliníkový rám, nesklopný, na 4 kola
držák 1., 2., 3., i 4. kola součástí balení!
zajištění na kouli šroubem
včetně redukce pro zapojení světel
z 13 na 7 pinů
hmotnost nosiče: 18 kg
max. nosnost: 60 kg

Art. 22448 (599/725)
rozšíření WINNY přídavný díl pro třetí kolo
rozšíření na 3. kolo pro kód 22447
materiál: hliník
999 Kč

Art. 22447 (4199/5081) pro 2 kola /17,6 kg
Art. 224475 (4499/5444) pro 3 kola /20 kg
nosič WINNY na tažné zařízení
hliníkový rám, naklápěcí, na 3 kola
zajištění na kouli pákou, uzamykatelný
včetně redukce pro zapojení světel
z 13 na 7 pinů
nosnost: 45 kg
6 999 Kč pro 2 kola
7 999 Kč pro 3 kola

399 Kč

Art. 894322 (379/459)
stahovák misek HOLLOWTECH II
pro duté, integrované středové osy
Shimano Hollowtech II
s posuvným vratidlem pro rovnoměrný přenos síly
délka vratidla: 210 mm
pro misky o průměru: 44,1 mm
vnitřní hloubka vybrání stahováku: 4,85 mm
(NE pro CAMPA)
materiál: železo, pozink/ černěný
hmotnost: 500 g
určeno k PROFI použití

Art. 894321 (49/59)
klíč pojistné matice integrované osy
pro povolení/ dotáhnutí krytky levé kliky
pro integrovanou středovou osu
Shimano Hollowtech II
pouze pro ruční použití - vroubkovaný okraj
materiál: kvalitní železo, pozink
hmotnost: 64 g, určeno k PROFI použití
99 Kč

Art. 894365 (699/846)
stahovák misek středové osy SH
pro klasické zapouzdřené osy Shimano na čtyřhran
s pevným vratidlem pro rovnoměrný přenos síly
délka vratidla: 215 mm, vybrání pro klíč 33
s přítlačným pružinovým čepem
se závitem do středové osy M8
materiál: Fe železo, kalený, pozink
hmotnost: 770 g, baleno v sáčku
určeno k PROFI použití
1 299 Kč

Art. 894366 (699/846)
stahovák misek duté osy SH Octalink
pro duté osy SH Octalink
se širším šroubem M14
s vratidlem pro rovnoměrný přenos síly
délka vratidla: 215 mm
vybrání pro klíč 38
s přítlačným pružinovým čepem
se závitem do středové osy M14
materiál: Fe železo, kalený, pozink
hmotnost: 780 g, baleno v sáčku
určeno k PROFI použití
1 299 Kč

699 Kč

5 999 Kč

Ferdus - lepení

Ferdus

Art. 74025 (154/186)
lepení-záplata ZS0 kulatá 16mm
k rychlé a dokonalé opravě defektů
pro všechny typy a velikosti duší
průměr 16 mm
balení 100 ks

Art. 74023 (199/241)
lepení-záplata ZS2 kulatá 25mm
k rychlé a dokonalé opravě defektů
pro všechny typy a velikosti duší
průměr 25 mm
balení 100 ks

Art. 74024 (119/144)
lepení-záplata ZS9 ovál 32x16mm
k rychlé a dokonalé opravě defektů
pro všechny typy a velikosti duší
rozměr 32 x 16 mm
balení 50 ks

400 Kč

500 Kč

300 Kč

Art. 74026 (126/152)
lepení-záplata FERDUS
ZS10 ovál 50x25mm
k rychlé a dokonalé opravě defektů
pro všechny typy a velikosti duší
rozměr 50 x 25 mm
balení 50 ks

Art. 74010 (19,5/24)
lepení FERDUS VELO
sada na opravu duší u MTB,
trekking a city kol, sada lepení obsahuje:
5 x různé záplaty a to: 1x ovál (24x50mm),
2x kruh (22mm), 2x kruh (19mm),
1x tubu lepidla 4ml a 1x smirkový papír

300 Kč

39 Kč

Art. 74017 (8,5/10)
lepení FERDUS tuba 4ml
určen pro studenou vulkanizaci záplat ZS
nanáší se ve slabé vrstvě na očištěný
a zdrsněný povrch
doba schnutí při rovnoměrném
a slabém nánosu cca 1 minuta
při nízké teplotě nebo u silnějšího nánosu
je třeba dobu schnutí prodloužit
tuba obsahuje 4 ml vulkanizačního roztoku
19 Kč
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Art. 89435 (219/265)
stahovák misek zapouzdřené osy SH
pro zapouzdřené osy Shimano na čtyřhran
s posuvným vratidlem
pro rovnoměrný přenos síly
délka vratidla: 217 mm
délka stahováku: 60 mm
materiál: železo, pozink
hmotnost: 330 g
určeno k PROFI použití
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Art. 89884 (829/1003)
lis na misky hlavového složení
sada: axiální ložisko, jistící páka, vratidlo, lisovací hlavy
vřeteno lisu dlouhé 360 mm, se závitem M16 (jemný/ hrubý)
dvojitá rukojeť, gumová madla
délka vratidla: 325 mm, délka páky: 88 mm
lisovací hlavy: 1“(26,35mm), 1 1/8“(29,8mm),1 1/4“(32,8mm)
materiál: Fe železo, černěný, hlavy pozink, hmotnost: 2080 g,
baleno v krabici, určeno k PROFI použití
1 599 Kč

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 89868 (1299/1572)
závitník středového složení BSA+vratidlo+vodítko
pravý a levý závitník středového složení BSA (34,798mm)
s dvěma 4-řeznými hlavami z kvalitní oceli 1,37“ x 24 tpi L/R
dvojitá rukojeť, gumová madla, pro přesné prořezání závitu
doporučena aplikace vhodného řezného oleje
se středovým vodícím čepem M16
materiál: železo, povrchová úprava pozink a černění
hmotnost: 1940 g
určeno k HOBBY použití
2 199 Kč

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 89871 (1299/1572)
závitové očko s vratidlem 1 1/8“=28,6
SORTIMENT JEN NA OBJEDNÁVKU
pro 1“ vidlice - 28,6 mm, vnější průměr: 55 mm
dvojitá rukojeť, gumová madla, délka: 325 mm
2 fixační šrouby M6x10 mm (imbus 3) pro uchycení očka
3 regulační šrouby M6x16 mm (ručně) na toleranci závitu
materiál: nástrojová ocel, hmotnost: 1035 g
určeno k PROFI použití
možné dokoupit: samostatné závitové očko art. 89864
samostatné vratidlo art. 89894

Art. 89414 (239/289)
stahovák kazety SHIMANO/CAMPA
pro SH HG/IG, Sram, Sun Race, Suntour
+ Centrer Lock
rukojeť potažená vinylem s dírou pro zavěšení
s oboustranným vodícím trnem
celková délka: 225 mm
materiál: železo, pozink
hmotnost: 285 g
459 Kč

1 999 Kč
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Měrky a pravítka

Art. 89432 (45/54) pozink
Art. 89418 (59,5/72) kalený
stahovák misek SH 4hran+Octalink
stahovák misek středové osy
na střed. osky Shimano 4-hran a
OCTALINK, Kinex, Suntour
vnitřní průměr stahováku: 24,4 mm,
délka: 28,5 mm, pro klíč 32, šestihran
materiál: železo, pozink
hmotnost: 82 g
89 Kč pozink
129 Kč kalený

Art. 894830 (72,5/88)
stahovák klik s osou OCTALINK
se Shimano OCTALINK/ ISIS osou
závit M22x1 mm, pro klíč 22
s válečkem proti protlačení
do osy průměru 16,8 mm
materiál: Fe železo,
povrchová úprava černění
hmotnost: 97 g

Art. 89424 (35/42) pozink
Art. 89423 (44/53) kalený
stahovák kazety HG
stahovák kazety SHIMANO HG
pro SH HG/IG, Sram, Sun Race,
Suntour + Centrer Lock
12 zubů, délka: 25 mm
pro klíč 24, šestihran
materiál: Fe železo, pozink/kalený
hmotnost: 35 g

Art. 89431 (39,5/48)
stahovák kazety CAMPAGNOLO
stahovák kazety CAMPAGNOLO
12 zubů, délka: 29 mm
pro klíč 24, šestihran
materiál: Fe železo, pozink
hmotnost: 38 g
79 Kč

149 Kč

69 Kč pozink
89 Kč kalený

Art. 89426 (35/42) pozink
Art. 89428 (45/54) kalený
stahovák SH SIS závitu
stahovák kazety SHIMANO SIS
12 zubů, délka: 29 mm
pro klíč 24, šestihran
materiál: Fe železo, kalený/pozink
hmotnost: 35 g

Art.89422 (39/47)
stahovák pastorku VELAMOS
stahovák volnokolečka
„VELAMOS“ tisícihran
12 zubů, délka: 29 mm
pro klíč 24, šestihran
materiál: Fe železo, pozink
hmotnost: 37 g

69 Kč pozink
89 Kč kalený

79 Kč

Art. 89405 (84/102)
měrka na řetěz WORK
měřka opotřebení řetězu
se 4 stupni opotřebení
(1 stupeň-25%)
délka: 143 mm
tloušťka: 1,5 mm
materiál: Fe železo
hmotnost: 26 g
179 Kč

Art. 89409 (194/235)
pravítko-kalibr na dráty a kuličky ložisek
2 stupnice pro přesné měření délky špic:
do 310 mm/ do 12 1/5“
7stupňová měrka průměru špice:
1,5 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,34 / 2,6 / 2,9 mm
5 otvorů pro měření ložiskových kuliček:
1/4“ (6,35 mm), 7/32“ (5,56 mm),
3/16“ (4,76 mm), 5/32“ (3,969 mm),
1/8“ (3,175 mm), rozměr: 32 x 345 mm
tloušťka: 2 mm
materiál: Fe železo, černé s bílým tiskem
399 Kč

Art. 89429 (52/63)
stahovák vícekolečka SUNTOUR
stahovák vícekolečka SUNTOUR
4 záběrové zuby - šířka: 6,9 mm,
délka: 18 mm, pro klíč 24, šestihran
materiál: Fe železo, kalený, černěný
hmotnost: 30 g
99 Kč

Art. 894271 (105/127) ø osa 16 mm
Art. 894272 (105/127) ø osa 10 mm
stahovák pastorku BMX
stahovák na pastorky BMX na
volnoběžné jednopastorky
4 záběrové zuby
šířka: 2,8 mm, výška: 3,5 mm
materiál: Fe železo, kalený, pozink
hmotnost: 80 g / 88 g

Art. 89419 (49/59)
stahovák jednopastorku CVRK
stahovák jednopastorku „CVRK“
pro volnoběžné jednokolečka
(starší model)
2 záběrové zuby
šířka: 5,9 mm, pro klíč 32
materiál: železo, kalený
hmotnost: 116 g

199 Kč

99 Kč

Art. 89420 (29,5/36)
stahovák pastorku VELAMOS
stahovák volnokolečka „VELAMOS“
starší, uzký H-typ
pro modely s pojistnou maticí
pod drážkou volnokolečka
2 záběrové zuby
šířka: 5,9 mm, výška: 2,5 mm
pro klíč 24, šestihran
materiál: Fe železo, kalený, černěný
hmotnost: 33 g

Art. 89421 (29,5/36)
stahovák pastorku VELAMOS
stahovák jednopastorku „VELAMOS“
starší, širší O-typ
pro modely s pojistnou maticí
na konci závitu volnokolečka
2 záběrové zuby
šířka: 7,8 mm, výška: 2,6 mm
pro klíč 24, šestihran
materiál: Fe železo, kalený, černěný
hmotnost: 31 g

59 Kč

59 Kč

Art. 89689 (48/58)
stahovák bubnu kazety HG
na rozmontování bubnu (ořechu)
SH HG kazety
2 zabírací zuby - šířka: 3,7 mm
pro klíč vel. 24, délka: 19 mm
materiál: železo, kalený
hmotnost: 53 g
99 Kč

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. 89404 (229/277)
měrka mufny hlavového složení SH a CAMPA
SORTIMENT JEN NA OBJEDNÁVKU
speciální měrka - kalibr rámové mufny
hlavového složení, ke kontrole před instalací
integrovaného hlavového složení
SHIMANO míry: 42/6 a 42/2,4
CAMPAGNOLO míry: 42/6,9 a 42/3
rozměr: 80 x 80 mm, tloušťka: 1,5 mm
materiál: železo, povrchová úprava chrom
hmotnost: 64 g

Art. 89888 (469/567)
rovnač rámové patky/ háku měniče
rovnač/ kalibr háku přehazovačky - vysoká přesnost
montáž do závitu patky namísto přehazovačky M10
náhradní šroub do závitu měniče kód 89889
dle čepu zjistíme rovnoběžnost patky k ráfku
vyrovnáme pomocí rovnače
(vycentrovaný výplet/ patky!)
délka: 405 mm, délka čepu: 70 mm
materiál: železo, černěný
hmotnost: 632 g, baleno v sáčku

449 Kč

899 Kč

Art. 89692 (399/483)
rámové pravítko-kalibr rámu
k přeměření nežádoucího vychýlení zadní stavby rámu
přiložte na hlavovou, sedlovou trubku
a doraz zadní koncovky
takto nastavené pravítko přiložte na stejné body z druhé strany
vyrovnáme pomocí rovnače zadní stavby kód 89888
délka: 1090 mm
699 Kč

Závitníky a redukce
Art. 89865 (28,5/34) LEVÁ - stříbrná pozink
Art. 89866 (28,5/34) PRAVÁ -zlatá chromovaná
redukce do klik po vyřezání závitu pedálu
po vyřezání pedálového závitu 9/16“x20 tpi v pravé klice
redukci vložíme do vyřezaného závitu
materiál: železo, povrchová úprava zlaté chromování
hmotnost: 3,6 g
rčeno k PROFI použití
59 Kč

Art. 898650 (29/35)
redukce do háku měniče
po vyřezání závitu M12x1/M10x1 mm v háku měniče
redukci vložíme do vyřezaného závitu
materiál: železo, povrchová úprava černý pozink
hmotnost: 1,8 g
určeno k PROFI použití

Art. 898780 (599/725)
závitník s výstružníkem závitu patky měniče
výstružník se závitníkem
pro opravu závitu háku měniče
odstranění poškozeného závitu M10 x 1 mm
vyřezání nového závitu 12 x 1 mm
čtyřhraný konec 8x8 mm, délka: 81 mm
materiál: nástojová ocel, ochraný plast na závitu
hmotnost: 38 g, určeno k PROFI použití

59 Kč

1 099 Kč

Nýtovače
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Art. 89412 (90/109)
nýtovač řetězu HG CZ stříbrný
nýtovač pro 6 - 11 rychlostní řetězy
ocelový vytláčecí čep 3,2 mm kód 89411
nastavitelný doraz M10 s průběžným otvorem
pro úzké i široké řetězy 1/2“x3/32“ - 1/2“x3/16
délka madla: 63 mm, délka kličky: 75 mm
materiál: železo, pozink, hmotnost: 164 g
určeno k PROFI použití

Art. 89411 (53/64)
nýtovací šroub s čepem a kličkou
pro nýtovač kód 89412
s ocelovým čepem 3,2 mm
délka s čepem: 45 mm
délka kličky s koncovkami: 75 mm
materiál: železo,
chromovaní a černění
určeno k PROFI použití

189 Kč

109 Kč

Art. 89890 (189/229)
klíč na matice převodníků s vodícím čepem
speciální klíč na šrouby převodníků
s pružným vodícím čepem 3,5 mm
průměr hlavy klíče: 12 mm
šířka drážky: 1,4 mm
délka: 64 mm, délka kličky: 76 mm
materiál: Fe železo, pozink
hmotnost: 58 g
určeno k PROFI použití
369 Kč
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Art. 89892 (459/555) pro protažení závitu M22
Art. 898920 (459/555) pro vyřezání nového závitu M24
závitník klik
pro prořezání původního závitu, v klice u středu M22x1 mm /
pro opravu závitu M22 na M22x 1 mm
4řezný, čtyřhraný konec 12 x12 mm, pro vratidlo 4.9-12 mm
s vnitřním otvorem pro vodící trn kód: 89891
materiál: nástrojová ocel, ochraný plast
hmotnost: (89892) 80 g / (898920) 90 g, určeno k PROFI použití
799 Kč

Art. 89691 (2499/3024)
závitníky sada k opravě závitů klik a pedálu
sada závitníků k opravě závitu v klice a pedálu
pro závit pedálu 9/16“ x 20 tpi:
- 2 ks výstružník-závitníku pro pravý a levý závit
- 4 ks redukce-vložky pravého a levého závitu pro závit kliky M22 x 1 mm
- výstružník poškozeného závitu M22 x 1 mm
- závitník pro řezání nového závitu M24 x 1 mm
- stahovák klik M24 x 1 mm, vodící trn závitníku
materiál: nástrojová ocel,hmotnost: 1378 g, určeno k PROFI použití
4 499 Kč
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Klíče

Art. U623238 (53/64) 2 mm/délka 155 mm/12 g
Art. U607161 (53/64) 2,5 mm/délka 155 mm/13 g
Art. U607162 (55/67) 3 mm/délka 155 mm/16 g
Art. U607163 (59/71) 3,5 mm/délka 155 mm/20 g
Art. U607164 (69/83) 4 mm/délka 155 mm/24 g
Art. U607165 (75/91) 4,5 mm/délka 188 mm/57 g
Art. U607166 (79/96) 5 mm/délka 188 mm/56 g
Art. U607167 (85/103) 6 mm/délka 188 mm/74 g
Art. U607168 (119/144) 7 mm/délka 223 mm/128 g
Art. U607169 (119/144) 8 mm/délka 223 mm/155 g
Art. U607170 (149/180) 10 mm/délka 248 mm/233 g
inbus s T rukojetí
dvoustranný inbusový klíč
ergonomicky tvarovaná rukojeť ve tvaru T
materiál klíče: chrom-vanadiová ocel, kovaná
materiál rukojeti: polypropylen

OBJ. - sortiment jen na objednávku

99 Kč
109 Kč
119 Kč
119 Kč OBJ.
139 Kč
149 Kč OBJ.
159 Kč
169 Kč
239 Kč OBJ.
239 Kč
289 Kč

Art. U613089 (549/664)
klíč torx sada 8 ks v pouzdře 9 - 40
sada 8 dvoustranných inbusových klíču
rozměry v sadě: 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm
včetně plastového pouzdra
materiál: nástrojová ocel
hmotnost sady: 130 g
999 Kč

Art. U621649 (129/156) 5 mm/délka 230 mm/106 g
Art. U608283 (129/156) 5,5 mm/délka 230 mm/106 g
Art. U608284 (129/156) 6 mm/délka 230 mm/107 g
Art. U608289 (169/204) 11 mm/délka 230 mm/169 g
klíč nástrčný UNIOR s T rukojetí
nástrčný klíč
ergonomicky tvarovaná rukojeť ve tvaru T
materiál klíče: chrom-vanadiová ocel, kovaná
materiál rukojeti: polypropylen

249 Kč
259 Kč OBJ.
259 Kč OBJ.
329 Kč OBJ.

Art. U608276 (54/65) 2,5 mm/délka 155 mm/13 g 109 Kč
Art. U608277 (59/71) 3 mm/délka 155 mm/13 g
119 Kč
Art. U608278 (72/87) 4 mm/délka 155 mm/25 g
145 Kč
Art. U608279 (82/99) 5 mm/délka 188 mm/56 g
165 Kč
Art. U608280 (90/109) 6 mm/délka 188 mm/72 g
179 Kč
Art. U608281 (126/152) 8 mm/délka 188 mm/72 g 249 Kč
Art. U608282 (165/200) 10 mm/délka 248 mm/234 g 329 Kč
inbus s T rukojetí a kuličkou
dvoustranný inbusový klíč s kuličkou
ergonomicky tvarovaná rukojeť ve tvaru T
materiál klíče: chrom-vanadiová ocel, tvrzená
materiál rukojeti: polypropylen

Art. U607852 (129/156) 250 g - krátké
Art. U608533 (229/277) 416 g - dlouhé
Art. U608534 (329/398) 425 g - dlouhé s kuličkou
inbus sada 9 ks v pouzdře 1,5 - 10
sada 9 dvoustranných inbusových klíču
rozměry v sadě: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
včetně plastového pouzdra
délka klíčů: U607852 - 12cm (10) - 4,5cm (1,5)
U608533, U608534 - 234 mm (10) - 91,5 mm (1,5)
materiál: nástrojová ocel
249 Kč 250 g
429 Kč 416 g
599 Kč 425 g

Art. U615518 (96/116) 13 mm/86 g
Art. U615519 (96/116) 14 mm/82 g
Art. U615520 (96/116) 15 mm/84 g
Art. U615521 (96/116) 16 mm/81 g
Art. U615522 (96/116) 17 mm/80 g
Art. U615524 (96/116) 19 mm/81 g
Art. U617840 (96/116) 22 mm/143 g
klíč kónusový
pro konusy nábojů
délka: 200 mm
tloušťka čepele klíče: 2 mm
rukojeť potažená vinylem, 2 díry pro zavěšení
materiál: nástrojová ocel, chromovaná, tvrzená
199 Kč
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Art. U607171 (95/115) 6 mm/délka 155 mm/15 g
179 Kč
Art. U607172 (95/115) 7 mm/délka 155 mm/15 g
179 Kč
Art. U607173 (95/115) 8 mm/délka 155 mm/15 g
179 Kč
Art. U607174 (95/115) 9 mm/délka 155 mm/15 g
179 Kč
Art. U607175 (98/119) 10 mm/délka 155 mm/15 g 189 Kč
Art. U607176 (109/132) 15 mm/délka 155 mm/19 g 209 Kč
Art. U607177 (119/144) 20 mm/délka 155 mm/22 g 229 Kč
Art. U607178 (125/151) 25 mm/délka 188 mm/46 g 249 Kč
Art. U607179 (135/163) 27 mm/délka 188 mm/58 g 269 Kč
Art. U607180 (149/180) 30 mm/délka 188 mm/67 g 299 Kč
Art. U607181 (159/192) 40 mm/délka 223 mm/118 g 319 Kč
Art. U607182 (189/229) 45 mm/délka 223 mm/142 g 379 Kč
torx UNIOR s T rukojetí
dvoustranný TORXNÍ klíč
ergonomicky tvarovaná rukojeť ve tvaru T
materiál klíče: chrom-vanadiová ocel, kovaná
materiál rukojeti: polypropylen

Art. U608528 (20/24) 4 mm/délka 144 mm/22 g
Art. U608529 (25/30) 5 mm/délka 165 mm/35 g
inbus UNIOR dlouhý
inbusový klíč prodloužený
materiál klíče: chrom-vanadiová ocel, kovaná
39 Kč 144 mm
49 Kč 165 mm

Art. U615367 (99/120) 30 mm/293 g
Art. U615368 (99/120) 32 mm/286 g
Art. U615369 (103/125) 34 mm/283 g
Art. U615370 (103/125) 36 mm/279 g
Art. U615456 (103/125) 42 mm/277 g
Art. U615457 (103/125) 44 mm/270 g
klíč kónusový
pro hlavové složení
délka: 275 mm, tloušťka čepele klíče: 4 mm
rukojeť potažená vinylem s dírou pro zavěšení
materiál: nástrojová ocel, chromovaná, tvrzená
189 Kč
199 Kč 36/42/44 mm

OBJ.
OBJ.
OBJ.
OBJ.

OBJ.

Art. U624027 (115/139) 4/ 5/ 6 mm
Art. U624028 (109/132) 2/ 2,5/ 3 mm
Art. U623295 (189/229) 8/ 9/ 10 mm NÁSTRČNÝ
Art. U624029 (119/144) 10/ 15/ 25 mm TORX
klíč trojstranný
ergonomická rukojeť potažená
tvrzeným plastem
materiál: nástrojová ocel, černěné konce
229 Kč 4/ 5/ 6 mm
219 Kč 2/ 2,5/ 3 mm
249 Kč 10/ 15/ 25 mm TORX
379 Kč 8/ 9/ 10 mm

Art. U600978 (68/82) 4 mm/ 60 g
Art. U603420 (69/83) 5 mm/ 60 g
Art. U603423 (69/83) 8 mm/ 81 g
Art. U605923 (75/91) 9 mm/ 85 g OBJ.
Art. U603424 (75/91) 10 mm/ 95 g
klíč inbusový na ráčnu 1/2“
nástrčná hlavice pro ráčnu 1/2““
délka: 60 mm
vyrobeno dle normy DIN 7422 (metrický rozměr)
materiál hlavice:
chrom-vanadiová ocel, kovaná, tvrzená
materiál bitu: nástrojová ocel, antikorozní, naolejovaná
129 Kč
139 Kč 9 mm, 10 mm

Art. U615372 (103/125)
klíč kónusový 36 zahnutý
klíč kónusový, plochý 36 mm
pro hlavové složení
délka: 270 mm
tloušťka čepele klíče: 4 mm
rukojeť potažená vinylem s dírou pro zavěšení
materiál: nástrojová ocel, chromovaná, tvrzená
hmotnost: 275 g
209 Kč
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Art. U624040 (849/1027)
sada nástrčných klíčů a bitů UNIOR 19ks
nástrčné klíče a bity pro ráčny/ momentové klíče
nástrčné klíče 1/4“-3/8“: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
torx: 25, 27 a 30, inbus: 3, 4, 5, 6, 8, 10
adaptéry: 1/4“ - 3/8“ a 3/8“ - 1/4“
baleno v kufru UNIOR s SOS pořadačem
1 649 Kč

Art. U600414 (59/71) 6 mm/délka 100 mm/11 g 119 Kč
Art. U600415 (59/71) 7 mm/délka 109 mm/15 g 119 Kč
Art. U600416 (63/76) 8 mm/délka 119 mm/20 g 125 Kč
Art. U600417 (67/81) 9 mm/délka 119 mm/20 g 135 Kč
Art. U600418 (73/88) 10 mm/délka 128 mm/72 g 145 Kč
Art. U600423 (89/108) 15 mm/délka 170 mm/78 g 179 Kč
klíč kombinovaný UNIOR zahnutý
zahnutý pod úhlem 15 stupňů, délka: 100 mm
vyrobeno dle normy ISO 7738 (metrický rozměr)
materiál: chrom-vanadiová ocel, kovaná a tvrzená

Art. U615011 (112/136)
klíč pedálový oboustranný 15 x 15
klíč stranový pedálový 15 x 15 mm
pro montáž a demontáž pedálů, délka: 340 mm
šířka: 22 mm, materiál: chrom-vanadiová ocel,
kovaná a tvrzená, hmotnost: 269 g
229 Kč

Art. U627328 (269/325)
PEDAL GENIE UNIOR, 2 adaptéry závit/ kónický
náhrada pedálu do klik při stavbě nového kola
včetně závitového a kónického adaptéru bez závitu
závitový adap. pro efektivnější práci
kónický pro rychlou kontrolu
závitový adap. je pro pravou kliku s převodníkem (9/16“x 20tpi)
ergo. rukojeť potažená kvalitní gumou s dírou pro zavěšení
délka: mm, hmotnotnost: 195g, materiál: kov/ plast
499 Kč

Art. U615120 (119/144)
klíč kónusový sada 2 ks v pouzdře
sada 2 kónusových klíčů
rozměry: 13/14 x 15/17 mm a 13/14 x 15/16 mm
tloušťka klíče: 2 mm, 2 otvory pro zavěšení
materiál: nástrojová ocel,
chromovaná, tvrzená
hmotnost sady: 152 g
249 Kč

Art. U615465 (699/846) stranové klíče/ 788 g
Art. U615478 (899/1088) kombinované klíče/ 851 g
klíče sada 8 ks, v pouzdře
sada 8 stranových klíčů:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22
sada 8 kombinovaných klíčů:
8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22
včetně UNIOR pouzdra
materiál: chrom-vanadinová ocel, kovaná a tvrzená
hmotnost: 788 g

Art. U612701 (76/92)
klíč stranový půlený 8 x 10
klíč nástrčný půlený 8 x 10 mm
zahnutý pod úhlem 15 stupňů
použití v težce dostupných místech, délka: 145 mm
materiál: chrom-vanadiová ocel, kovaná a tvrzená,
hmotnost: 48 g
149 Kč

Art. U600855 (49/59) 14 mm/délka 38 mm /60 g
99 Kč
Art. U600856 (49/59) 15 mm/délka 38 mm /65 g
99 Kč
Art. U624214 (84/102) 24 mm/délka 40 mm /136 g 159 Kč
Art. U624215 (95/115) 26 mm/délka 40 mm /150 g 179 Kč
Art. U624216 (95/115) 27 mm/délka 41 mm /162 g 179 Kč
Art. U624217 (99/120) 28 mm/délka 41 mm /174 g 189 Kč
Art. U624218 (129/156) 30 mm/délka 44 mm /222 g 239 Kč
Art. U624219 (134/162) 32 mm/délka 44 mm /250 g 249 Kč
klíč nástrčný U ráčny 1/2“ pro odpruž. vidlice
nástrčná hlavice pro ráčnu 1/2“
délka: 38/44 mm
povrch leštěný chrom dle normy EN12540
materiál: chrom-molybdenová ocel, kovaná a tvrzená

Art. U600081 (79/96)
klíč stranový 15 x 17
klíč stranový 15/ 17 mm, délka: 206 mm
vyrobeno dle normy ISO 10102
(metrický rozměr)
materiál: chrom-vanadiová ocel,
kovaná a tvrzená
hmotnost: 108 g
149 Kč

Art. U618415 (35/42)
klíč na matice převodníků
klíč na matice převodníků a prachovky klik
včetně stranového klíče 10 mm, zahnutý
rozteč trnů: 12,5 mm
délka: 98 mm, tloušťka: 1,5 mm
materiál: nástrojová ocel, tvrzená,
pochromovaná
hmotnost: 18 g
75 Kč

1 299 Kč stranové
1 699 Kč kombinované

Art. U615537 (319/386)
klíč pedálový 3 x 15, tlouštka 5 mm
klíč dílenský, stranový pedálový 15 x 15 mm
+1 nástrčný 15 mm
pro snadnou montáž/ demontáž pedálů ze všech úhlů
tloušťka čepele klíče: 5 mm
délka: 350 mm
ergo. rukojeť potažená gumou s dírou pro zavěšení
materiál: nástrojová ocel, tvrzená, chromovaná
hmotnost: 381 g

Art. U618414 (87/105)
klíč středového složení pro klínkové osy
na kovové misky starého typu střed. složení
prohnutý, rozteč trnů: 27,3 mm/31 mm
délka: 204 mm, tloušťka: 3 mm
materiál: nástrojová ocel, tvrzená
hmotnost: 113 g
159 Kč

NOVINKA
Art. U623147 (149/180)
inbus UNIOR s rukojetí a kuličkou 8
dvoustranný inbusový klíč 8 mm s kuličkou
pro šrouby SH středových os - čtyřhran a pedály
celková délka: 208 mm, zahnutý konec: 44 mm
materiál klíče: chrom-vanadiová ocel, chromovaná
materiál rukojeti: polypropylen, ergo. tvarovaná
hmotnost: 138 g
279 Kč

649 Kč
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Kleště
Art. U616294 (259/313)
klíč s čepy stavitelný, univerzální
klíč s nastavitelným rozpětím oboustranných čepů
pro seřízení středového složení a vícekoleček
2 čepy průměru 2,3 mm a 2 čepy průměru 2,8 mm
rozpětí čepů: 10 - 50 mm - vyměnitelné
náhradní čepy lze objednat pod kódem: U621020
rukojeť potažená vinylem s dírou pro zavěšení
materiál: chrom-vanadiová ocel, tvrzená, chromovaná, délka: 185 mm
hmotnost: 123 g

Art. U619716 (146/177)
klíč na rovnání brzdových kotoučů
pro rovnání ohnutých brzdových kotoučů
2 drážky různých hloubek, šířka drážky: 2,2 mm
vinylem potažená rukojeť s dírou pro zavěšení, délka: 183 mm
materiál: nástrojová ocel, tvrzená, chromovaná
hmotnost: 177 g
299 Kč

499 Kč

Art. U607884 (249/301)
kleště štípací na lanka
štípací kleště na lanka, vedou přesný střih
indukčně kalené štípací břity délky: 22 mm
ergonomická rukojeť potažená kvalitní gumou
délka: 160 mm, vyrobeno dle normy ISO 5749
materiál: kvalitní nástrojová ocel, pochromovaná, tvrzená
hmotnost: 214 g
489 Kč

Art. U621889 (209/253)
rozevírač brzdových třmenů s rukojetí
pro rozevření třmenů diskové brzdy
při výměně destiček, čepel zahnutá pod úhlem 30°¨, tloušťka: 0 - 3,5 mm
délka nástroje: 160 mm, šířka čepele: 25 mm
rukojeť potažená gumou s dírou pro zavěšení
materiál: nástrojová ocel, tvrzená, chromovaná
hmotnost: 130 g

329 Kč

Multiklíče

Art. U621188 (229/277) vnější/ rozsah 10-25 mm/ 131 g
Art. U621204 (219/289) vnitřní/ rozsah 12-25 mm/ 115 g
kleště na kroužky přímé 140
kleště na pojistné kroužky seger o průměru 3-100 mm
velmi odolná UNIOR PLUS řada s vloženými hroty
půlkulaté čelisti přímé/ rovné
indukčně kalené černěné hroty (54-58 HRC)
průměr hrotu: 1,3 mm, rozteč osa-hrot: 40 mm
ergonomická rukojeť potažená vinylem
délka: 140 mm, vyrobeno dle normy DIN 5254/ A
materiál: nástrojová ocel, pochromovaná, tvrzená
429 Kč 131 g
399 Kč 115 g

849 Kč
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Art. U625791 (399/483)
nářadí multiklíč EURO13, 13 funkcí
inbusový klíč 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8
torx 10/ 25, křížový šroubovák PH1
klíč na demontáž galuskového/ auto ventilku
vyrobeno v EU z nejkvalitnějších materiálů
materiál: nástrojová ocel (CR-V4, MOVA 52, CR-V silicon 5)
boční díly z tvrzeného plastu s drážkami
hmotost: 160 g,
749 Kč

819 Kč

Art. U625792 (219/265)
nářadí multiklíč EURO7, 7 funkcí
inbusový klíč 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6
vyrobeno v EU z nejkvalitnějších materiálů
materiál: nástrojová ocel (CR-V4, MOVA 52,
CR-V silicon 5)
boční díly z tvrzeného plastu s drážkami
hmotost: 65 g

Art. U625793 (205/248)
nářadí multiklíč EURO6, 6 funkcí
inbusový klíč 4/ 5/ 6, torx 25
křížový a plochý (1.0 x 5.0) šroubovák
vyrobeno v EU z nejkvalitnějších materiálů
materiál: nástrojová ocel (CR-V4, MOVA 52, CR-V silicon 5)
boční díly z tvrzeného plastu s drážkami
hmotost: 80 g

Art. U607870 (204/247)
kleště kombinované
indukčně kalené štípací břity
ergonomická rukojeť potažená kvalitní gumou
délka: 160 mm, vyrobeno dle normy ISO 5746
materiál: nástrojová ocel, pochromovaná, tvrzená
hmotnost: 224 g

399 Kč

389 Kč

399 Kč
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Art. U628147 (449/543)
kleště na bowdeny
na řadící/ brzdové bowdeny (nedoporučeno na lanka)
zámek s jednoduchým ovládáním palcem
včetně funkce zalisování koncovky lanka
dvousložkové kalené a popouštěné břity
ergonomická rukojeť potažená kvalitní gumou
délka: 180 mm, vyrobeno dle normy EN12540
materiál: kvalitní nástrojová ocel, černěná
hmotnost: 219 g
819 Kč

Art. U627086 (169/204)
klíč kombinovaný pro servis kotoučových brzd
multifunkční nástroj pro servis kotoučových brzd
-rovnač ohnutých brzdových kotoučů
hloubka drážky: 45 mm, šířka drážky: 2,2 mm
-rozevírač třmenů kotoučové brzdy při výměně destiček
tloušťka čepele: 3,3 mm - 4 mm, šířka: 25 mm
pogumovaná rukojeť s dírou pro zavěšení, tloušťka klíče: 4 mm
délka: 202 mm, materiál: železo
hmotnost: 150 g

399 Kč

Art. U625790 (449/543)
nářadí multiklíč EURO17, 17 funkcí
inbusový klíč 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8
torx 10/ 25, křížový šroubovák PH1
plochý šroubovák 1.0 x 5.0, centrklíč 3.3, 3.45 a DT Swiss
nýtovač, klíč na demontáž galuskového/ auto ventilku
vyrobeno v EU z nejkvalitnějších materiálů
materiál: nástrojová ocel (CR-V4, MOVA 52, CR-V silicon 5)
boční díly z tvrzeného plastu s drážkami
hmotost: 184 g

Art. U626490 (439/531)
kleště štípací Powershark na lanka,dráty
štípací kleště na lanka a dráty (do 3mm síly)
vedou přesný střih, mimořádně odolné
indukčně kalené štípací břity délky: 24 mm
ergonomická rukojeť potažená kvalitní gumou
délka: 250 mm, vyrobeno dle normy ISO 5743
materiál: kvalitní nástrojová ocel, pochromovaná, tvrzená
hmotnost: 389 g

Art. U621623 (999/1209)
kleště na kroužky 3-10/ 8-13 PLUS 140 sada 4ks
leště na pojistné kroužky seger o průměru
3-10/ 8-13mm, velmi odolná PLUS řada s vloženými
hroty, sada 4ks obsahuje:
U621187 vnější přímé (3-10),
U621195 vnější zahnuté (3-10)
U621203 vnitřní přímé (8-13),
U621211 vnitřní zahnuté (8-13)
ergo. rukojeť potažená vinylem,
vyrobeno dle normy DIN 5254/ C
materiál: kvalitní nástrojová ocel, pochromovaná, tvrzená

Art. U607966 (279/338)
kleště ploché čelně zahnuté, štípací
ploché kleště, čelisti zahnuté pod úhlem 45°
indukčně kalené štípací břity
čelisti s vroubkovaným povrchem
ergonomická rukojeť potažená kvalitní gumou
délka: 170 mm, vyrobeno dle normy ISO 5746
materiál: nástrojová ocel, pochromovaná, tvrzená
hmotnost: 152 g

Art. U621196 (229/277) vnější/ rozsah 10-25 mm/ 124 g
Art. U621212 (229/277) vnitřní/ rozsah 12-25 mm/ 114 g
kleště na kroužky zahnuté 140
kleště na pojistné kroužky seger o průměru 3-100 mm
velmi odolná UNIOR PLUS řada s vloženými hroty
půlkulaté čelisti zahnuté pod úhlem 45°
indukčně kalené černěné hroty (54-58 HRC)
průměr hrotu: 1,3 mm, rozteč osa-hrot: 28 mm
ergonomická rukojeť potažená vinylem
délka: 128 mm, vyrobeno dle normy DIN 5254/ B
materiál: nástrojová ocel, pochromovaná, tvrzená
429 Kč

Art. U607879 (209/253)
kleště ploché
čelisti s vroubkovaným povrchem
ergonomická rukojeť potažená kvalitní gumou
délka: 160 mm, vyrobeno dle normy ISO 5745
materiál: nástrojová ocel, pochromovaná, tvrzená
hmotnost: 146 g
399 Kč

549 Kč

1 799 Kč

Art. U611780 (439/531)
kleště SIKO model HYPO
nastavitelné siko kleště se zámkem
čelisti s vroubkovaným povrchem
ergonomická rukojeť potažená kvalitní gumou
délka: 240 mm, nastavení jednou rukou
materiál: nástrojová ocel, pochromovaná, tvrzená
hmotnost: 397 g
799 Kč

Art. U608850 (299/362)
kleště štípací na dráty
štípací kleště (nedoporučujeme na lanka !)
indukčně kalené štípací břity
ergonomická rukojeť potažená kvalitní gumou
délka: 180 mm
vyrobeno dle normy ISO 5749
materiál: kvalitní nástrojová ocel, pochromovaná, tvrzená
hmotnost: 313 g
579 Kč

Art. U615032 (519/628) 999 Kč
Art. U615033 (26/31) plastové koncovky / 10 g 49 Kč
kleště SIKO model PYTHON 240 mm
nastavitelné rozevření do 7 pozic
s bezpečnostním zámkem
paralelní čelisti s vroubkovaným povrchem
pro průměr sevření kulatiny až 42 mm
plastové koncovky lze koupit pod art. U615033
ergonomická rukojeť potažená kvalitní gumou
délka: 240 mm, nastavení jednou rukou
materiál: nástrojová ocel, pochromovaná, tvrzená
hmotnost: 420 g
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Art. U615377 (439/531) kleště
Art. U605956 (28/34) čep /16 mm / 7 g
kleště nýtovací na řetěz
kleště na nýty řetězu, indukčně kalený nýtovací čep
délka: 243 mm, rukojeť potažená vinylem
materiál: nástrojová ocel, pochromovaná, tvrzená
náhradní nýtovací čep kód U605956
hmotnost: 426 g

Art. U623296 (229/277)
kleště na spojky řetězu
kleště pro snadné rozpojení a spojení spojky řetězu
pro Master link, SRAM Powerlink a KMC Missing link
rozpětí: 21 mm, tloušťka: 2 mm, délka kleští: 177 mm
rukojeti potažené vinylem
materiál: nástrojová ocel, tvrzená, chromovaná
hmotnost: 86 g

849 Kč
55 Kč čep/ 16 mm/ 7 g

439 Kč

Art. U616067 (129/156)
stahovák kazety UNIOR pro SH HG s 9mm trnem
pro kazety SH HG, SRAM, SUNTOUR, SUN RACE, Chris King
s naváděcím trnem 3,0mm
pro náboje s 9mm rychloupínákem
kompatibilní s ráčnou UNIOR 1/2“ kód U611782
délka s trnem: 69,1mm, šířka: 23,40mm, pro klíč vel. 21
materiál: kvalitní nástrojová ocel
hmotnost: 85 g

Art. U625615 (129/156)
stahovák kazety pro SH HG s 12mm trnem
pro kazety SH HG, SRAM, SUNTOUR, SUN RACE, Chris King
s naváděcím trnem pro náboje s 12mm pevnou osou
kompatibilní s ráčnou UNIOR 1/2“ kód U611782
délka s trnem: 75 mm, šířka: 23,45 mm, pro klíč vel. 21
materiál: nástrojová ocel

Art. U616065 (104/126)
stahovák kazety HG SHIMANO
pro kazety SH HG, SRAM, SUNTOUR, SUN RACE, Chris King
kompatibilní s ráčnou UNIOR 1/2“ kód U611782
délka: 44,4 mm, šířka: 23,5 mm, pro klíč vel. 21
materiál: kvalitní nástrojová ocel
hmotnost: 66 g, baleno na kartě UNIOR

Art. U616062 (109/132)
stahovák UNIOR vícekolečka pro SHIMANO
pro vícekolečka SH SIS, SRAM, SACHS ARIS, SUN RACE
kompatiblilní s ráčnou UNIOR 1/2“ kód U611782
délka: 44,7 mm, šířka: 21 mm, pro klíč vel. 21
materiál: kvalitní nástrojová ocel
hmotnost: 57 g

249 Kč

199 Kč

199 Kč

249 Kč

Art. U619719 (319/386)
kleště s pojistkou na přidržení lanka
kleště na přidržení a napnutí brzdových nebo řadících lanek
s pojitkou proti uvolnění - obsluha jednou rukou
vinylem potažené rukojeti
délka: 185 mm, šířka drážky pro lanko: 4 mm
materiál: nástrojová ocel, tvrzená, pochromovaná
hmotnost: 246 g
599 Kč

Art. U617586 (499/604)
kleště pro usazení plášťů
speciálně tvarované kleště pro demontáž a usazení pláštů
7 stupňová nastavitelá rozteč
kleště při práci nepoškozují plášť ani duši
délka: 300 mm, délka čelistí: 60 mm
rukojeť potažená vinylem, baleno na kartě UNIOR
materiál: nástrojová ocel, tvrzená, chromovaná
hmotnost: 588 g
899 Kč

Art. U616707 (132/160)
stahovák UNIOR kazety CAMPAGNOLO
pro kazety CAMPAGNOLO
kompatibilní s ráčnou UNIOR 1/2“ kód U611782
délka: 44,2 mm, šířka: 21 mm, pro klíč vel. 21
materiál: kvalitní nástrojová ocel, hmotnost: 54 g
249 Kč

Stahováky

Art. U615536 (269/325) SH - Hollowtech II (XTR, XT, SAINT)
Art. U615534 (179/217) FC-M950
klíč na misky středového složení SH FC-M950
pro středové misky integrované osy
Campagnolo, Ultra-Torque and Power Torque,
Race Face, FSA, SRAM, Truvativ, Chris King
se stahovákem pojistných matic klik uchyceným na magnet
kompatibilní s extrení maticí brzd. kotoučů Center Lock (SM-RT10)
ergo. rukojeť potažená kvalitní gumou s dírou pro zavěšení
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená, chromovaná
délka: 350 mm, hmotnost: 296 g
329 Kč Art.U615534
499 Kč Art.U615536
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Art. U623424 (119/144)
klíč UNIOR na misky int.střed. složení SH otevřený
pro všechny typy integrované osy
Shimano, Hollowtech II (XTR, XT, SAINT)
Campagnolo, Ultra-Torque and Power Torque,
Race Face, FSA, SRAM, Truvativ, Chris King
kompatibilní s maticí brzd. kotoučů Center Lock (SM-RT10)
ergo. rukojeť potažená kvalitní gumou s dírou pro zavěšení
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená, chromovaná
délka: 310 mm, hmotnost: 270 g

Art. U618413 (269/325)
stahovák UNIOR brzd. kotoučů SH SAINT s rukojetí
(Saint pojistná matice není plně kompatibilní s HG stahovákem)
ergo. rukojeť potažená kvalitní gumou s dírou pro zavěšení
průměr stahováku: 31,7 mm/ hloubka: 3,5 mm,
celk. délka: 342 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená, chromovaná
hmotnost: 285 g

Art. U615528 (269/325)
stahovák pastorků - páka s řetězem
pákový stahovák - bič kazety a pastorků s řetězem
dvojitý řetěz 1/2 mm na zahakovací pružině
délka: 350 mm, materiál: kvalitní nástrojová ocel,
tvrzená, chromovaná, hmotnost: 361 g
499 Kč

529 Kč

239 Kč

Art. U617908 (295/357)
stahovák kazety HG s trnem a rukojetí
stahovák kazety s rukojetí a vodícím trnem
pro kazety: Shimano HG, Sram, Sun Race, Suntour
ergo. rukojeť potažená kvalitní gumou s dírou pro zavěšení
délka: 337 mm
materiál: nástrojová ocel, tvrzená, chromovaná
hmotnost: 340 g
549 Kč

Art. U617235 (389/471) 11/12z
Art. U622881 (389/471) 13/14z OBJ.
stahovák kazety UNIOR pro pastorek 11/12z, rukojeť
klíč-stahovák nahrazuje stahovák pastorků (bič)
uchycení kazety za poslední pastorekergo. rukojeť potažená
kvalitní gumou s dírou pro zavěšení
délka: 350 mm, šířka čepele klíče: 4 mm
materiál: nástrojová ocel, tvrzená, chromovaná
hmotnost: 238 g
769 Kč
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Art. U619707 (165/200)
stahovák klik na 4 hran s poškozeným závitem
kónický závit (22 x 1)
pro kliky na čtyřhrané osy, ISIS, OCTALINK
délka: 65 mm, pro klíč vel. 19
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená
hmotnost: 126 g

Art. U615529 (249/301)
stahovák klik na 4-hran, ISIS, OCTALINK
stahovák klik s kluzným ložiskem
pro kliky na čtyřhrané osy
adaptér na osy SH ISIS a OCTALINK
délka: 74,5 mm, pro klíč 17
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená, hmotnost: 139 g

319 Kč

459 Kč

Art. U619710 (249/301)
stahovák klik SHIMANO XTR FC-M970
speciální stahovák pro kliky SHIMANO XTR FC-M970
rozteč stahovacích trnů: 26,9 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, kalená/ plast
hmotnost: 84 g
459 Kč

Art. U623207 (829/1003)
stahovák klik CAMPA Power a Ultra Torque
sada pro demontáž klik a ložisek integrované středové osy
pro Campagnolo Power a Ultra Torgue+Fulcrum Ultra Torque
určeno pro hliníkové kliky - 3x plastová podložka 1mm silná
i pro karbonové kliky - 1x plastová podložka 4mm silná
s prodlužovacím adaptérem pro stažení ložisek z osy kliky
včetně plastového naražeče ložiska na osu pravé kliky
hmotnost: 570 g
1 499 Kč
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Nýtovače, měrky řetězu

Art. U616068 (189/229)
stahovák misek SH OCTALINK, ISIS
na misky středové osy SHIMANO OCTALINK,
ISIS, čtyřhran
kompatiblilní s ráčnou UNIOR 1/2“ kód U611782
materiál: kvalitní nástrojová ocel, pro klíč 24
hmotnost: 112 g

Art. U623088 (229/277)
stahovák klik OCTALINK + 8 imbus s rukojetí
pro klasické-čtyřhran, ISIS a OCTALINK osy
druhá strana s 8 mm inbusem na pojistný šroub
rukojeť potažená vinylem s dírou pro zavěšení
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená
hmotnost: 199 g

349 Kč

419 Kč

Art. U616293 (529/640)
stahovák pravé misky středového složení
určeno pro průměry středů: 35,8/ 36,3 mm
naváděcí trn proti sklouznutí z osy při stahování/ instalaci
délka: 220 mm, šířka rukojeti: 290 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, hmotnost: 1750 g
899 Kč

Art. U623085 (479/580) BB90, matice na klíč 13 mm
Art. U621660 (369/446) BB30, matice na klíč 19 mm
stahovák ložisek středového složení pressfit
pro demontáž bezzávitových ložisek
bez poškození ložisek
899 Kč BB90
699 Kč BB30

Art. U621662 (389/471) nýtovač
Art. U621734 (19,5/24) čep, sada 2ks / 24 mm / 10 g
nýtovač řetezu PROFI
dílenský nýtovač pro 6 - 12 rychlostní řetězy
vhodný i pro 11 rychlostní řetězy CAMPAGNOLO
s vyměnitelným nýtovacím čepem kód U621734
ergo. rukojeť potažená kvalitní gumou s dírou pro zavěšení
vinilem potažená nýtovací klička
délka: 150 mm, šířka nýtovací drážky: 3,4 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená, hmotnost: 175 g
699 Kč nýtovač
39 Kč čep, sada 2ks / 24 mm / 10 g

NOVINKA
Art. U627100 (159/192)
nýtovač řetezu UNIOR MINI s klíčem na ventilky
kapesní nýtovač pro 6 - 11 rychlostní řetězy
vhodný i pro 11 rychlostní řetězy CAMPAGNOLO
kompaktní nástroj s přesným nýtovaním
madlo s koncovkami pro galuskový a moto ventilek
výška: 67 mm, šířka: 11 mm, délka: 43 mm
šířka nýtovací drážky: 6,8 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená
hmotnost: 53 g
319 Kč

Art. U617170 (254/307)
měrka na řetěz PROFI s měřícím trnem
měrka pro přesné měření opotřebení řetězu
excentrický otočný trn pro měření odchylky řetezu 0 - 1% (1,2mm)
nasaďte měrku čepy mezi články řetezu ve výchozí pozici 0
otáčením kolečka s trnem zjistíme odchylku řetezu % (mm)
výrobci řetezů doporučují výměnu řetezu při max. 1% (0,6mm)
délka: 137 mm, materiál: kvalitní nástrojová ocel
hmotnost: 168 g, baleno v krabičce UNIOR s pěnovým pouzdrem
499 Kč

Art. U619717 (199/241)
měrka opotřebení pastorků 11-21z, SH HG/ IG
určeno pro kazety Shimano HG/ IG,
pastorky: 12 - 21 zubů
nasaďte rětěz na kazetu a zatáhněte za rukojeť
silou 100 Nm (10 kg), v případě, že řetěz
z pastorku vyskočí, je třeba jej vyměnit
vinylem potažená zahnutá rukojeť, délka: 250 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená
baleno na kartě UNIOR, hmotnost: 86 g
389 Kč

Šroubováky

Art. U611702 (69/83) PH 1x80/ 41 g/ délka 210 mm
Art. U611704 (89/108) PH 2x100/ 94 g/ délka 180 mm
Art. U611729 (76/92) TORX 25x100 / 63 g /délka 210 mm/ torx
Art. U611701 (52/63) PH 0x60/ 41 g/ délka 180 mm
šroubovák křížový PH
ergonomicky tvarovaná rukojeť s dírou pro zavěšení, délka čepele: 80/100 mm
materiál: chrom-vanad-molybdenová ocel, kovaná, tvrzená

Art. U611690 (57/69) 3,5 mm/celková délka 185 mm/39 g
Art. U611692 (59/71) 4,0 mm/celková délka 185 mm/41 g
Art. U612816 (77/93) 10 mm/celková délka 200 mm/68 g
šroubovák plochý 3,5 x 100
ergonomicky tvarovaná rukojeť s dírou pro zavěšení, délka čepele: 100 mm
materiál: chrom-vanad-molybdenová ocel, kovaná, tvrzená
vyrobeno dle normy: ISO 2380-1, 2

129 Kč PH 1x80
169 Kč PH 2x100
149 Kč TORX 25x100
99 Kč PH 0x60

109 Kč 3,5 mm
115 Kč 4,0 mm
149 Kč 10 mm

Art. U608305 (75/91) průměr hrotu: 2,5 mm / 12 g OBJ.
Art. U608306 (53/64) průměr hrotu: 3 mm / 14 g
šroubovák křížový PH 0 x 60 elektro
ergonomicky tvarovaná rukojeť, otočná hlava
délka čepele: 60 mm, celková délka: 153 mm
materiál: chrom-vanad-molybdenová ocel, tvrzená
včetně antikorozní úpravy hrotu
vyrobeno dle normy: ISO 8764-1: 2006
149 Kč 12 g
109 Kč 14 g

Centrklíče

Art. U623473 (689/834)
stahovák závitového pastorku uni s rukojetí
univerzální stahovák jednopastorků ze závitového náboje
vhodný pro většinu standardních rozměrů pastorků
jednoduché a pevné uchycení pastorku pomocí 2 čepů, zajištění trnem s kličkou,
pro fixie a městská kola, stahujeme celou pákou proti směru hodinových ručiček
délka: 350 mm, rozteč čepů: 121 mm, délka čepů: 16 mm
rukojeť potažená kvalitní gumou s dírou pro zavěšení
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená, chromovaná, hmotnost: 760 g
1 299 Kč
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Art. U620195 (2799/3387)
stahovák misky z vidlice univerzální sada
stahovák spodního kroužku (korunky) z vidlice
včetně adaptérů pro sloupky: 1“, 1 1/8“, 1 1/2“ TAPER
pevná fixace a jisté vytažení bez poškození vidlice/ kroužku
dvojitá ergo. rukojeť potažená kvalitní gumou s dírou
délka: 351 mm, materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená
hmotnost sady: 3510 g
4 599 Kč

Art. U622587 (3299/3992)
Art. U623089-94 rameno vytahovací U pro ložiska 6.5-8, náhradní
stahovák vnitřních ložisek, sada 7-9/30-36
univerzální sada pro vytažení ložisek, obsahuje 6 vytahovacích ramen
pro vnitřní ložiska rozměrů: 6.5-8,10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36
ložisko je sevřeno z vnitřní strany, nasledně vytaženo ven silou 1 kg
celková délka nástroje: 495 - 555 mm
rukojeť potažená kvalitní gumou s dírou pro zavěšení
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená, chromovaná
hmotnost: 3,3 kg, baleno v plechovém kufru UNIOR

Art. U618410 (69/83) 4,3 - 4,4 mm / délka: 100 mm / 29 g
Art. U618411 (69/83) 6 - 10,9 mm / délka: 120 mm / 41 g / MAVIC
Art. U619718 (69/83) 5 - 5,5 mm / délka: 100 g / 29 g
centrklíč pro niple
dílenský centrklíč pro zapletená kola SHIMANO
rukojeť potažená vinylem
materiál: nástrojová ocel, tvrzená

6 499 Kč

139 Kč
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Art. U620179 (69/83) 4,0 - 4,4 mm
NOVINKA
Art. U622789 (69/83) 3,3 - 3,45 mm
centrklíč pro niple
rukojeť potažená vinylem, délka: 100 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená, hmotnost: 29 g
139 Kč

Art. U617588 (119/144)
klíč na držení plochých drátů, univerzální
klíč k přidržení plochých drátů při centrování
pro rozměry drátů: 1.0/ 1.2/ 1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2
průměr: 40 mm, výška: 12 mm
materiál: tvrzený plast,hmotnost: 22 g
219 Kč

NOVINKA
Art. U623310 (199/241)
centrovací rameno kapesní
pro rychlé vycentrování výpletu/ kotouče v terénu
lze uchytit suchým zipem na včechny typy
přední vidlice nebo zadní rámové vzpěry
kompaktní rozměry, snadná instalace a použití
materiál: ocel/ plastová klička, délka: 185 mm, hmotnost: 84 g
399 Kč
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Centrovací vidlice

NOVINKA
Art. U616289 (155/188)
centrklíč UNIOR
dílenský centrklíč pro niple 6 velikostí:
3.3, 3.45, 3.7, 3.96, 4.4, 5 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená
hmotnost: 50 g
289 Kč

NOVINKA
Art. U616758 (67/81)
centrklíč 3,4mm a stahovák kazety UNIOR kapesní
centrklíč a cestovní stahovák kazety v jednom
materiál: nástrojová ocel tvrzená, černěná/ plastová vložka
délka: 47 mm, šířka: 32, výška: 12, hmotnost: 20 g
149 Kč

NOVINKA
Art. U626981 (69/83) hloubka koncovky: 1,5 mm
Art. U626982 (73/88) hloubka koncovky: 2,5 mm
bit UNIOR na niple pro vyplétání
specialní bit pro použití s akušroubováky
urychluje povolení a dotažení niplů při vyplétání
tvar koncovky drží nipl ve vystředěné pozici
špička slouží jako doraz k drátu pro stejné dotažení niplů
délka: 50 mm, průměr: 6,3 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, hmotnost: 11 g

Art. U623448 (169/204)
centrklíč pro DT SWISS torx 20 mm
dílenský centrklíč pro torx niple 20 mm
ergonomický tvar pro snadné a rychlé centrování
rukojeť potažená vinylem, délka: 45 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená, hmotnost: 25 g

Art. U623450 (249/301)
adaptér náboje LEFTY do centrovací vidlice
adaptér pro centrování výpletů Cannondale Lefty
kompatibilní s náboji pro vidlici:
Lefty 50 - Standard hub
Lefty 60 - Supermax hub
určeno pro centrovací vidlici UNIOR U623059
materiál: kvalitní nástrojová ocel
hmotnost: 80 g

299 Kč

479 Kč

139 Kč 1,5 mm
145 Kč 2,5 mm

Art. U615532 (155/188) 3,3 mm
Art. U615533 (155/188) 3,45 mm
centrklíč motýlek
dílenský centrklíč
ergonomický tvar - rychlé a snadné centrování
rukojeť potažená vinylem, délka: 45 mm
materiál: nástrojová ocel, tvrzená
hmotnost: 27 g

Art. U618486 (649/785)
centrovací pravítko na výplety
dílenské centrovací pravítko pro výplety 16“ - 29“
přesný nástroj pro měření souměrnosti osy náboje/ ráfku
rozsah nastavení: 16“ - 29“/ 320 mm - 660 mm
délka: 667 mm
materiál: nerezová nástrojová ocel, PE-polyethylen
hmotnost: 850 g

289 Kč

1 199 Kč

NOVINKA
Art. U623298 (219/265) rovný, 90 mm dlouhý dřík / 150 g
Art. U625552 (219/265) rovný, pro DT Swiss SQUORX / 80 mm dlouhý dřík / 150 g
Art. U623297 (239/289) zahnutý, pro vyplétání / 160 g
šroubovák rovný na niple
velmi užitečný dílenský nástroj pro zaplétání kol
pro práci s aeroráfky
zdrsněný povrch kovové rukojeti-lepší úchop, délka: 180 mm
průměr hlavy pro uchycení niple: 3,35 x 3,35 mm
materiál: nástrojová ocel, hmotnost: 150 g
Art.: U623297: pro všechny standardní niple, délka: 171 mm
průměr hlavy pro uchycení niple: 1,2 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, hmotnost: 160 g
419 Kč
449 Kč zahnutý, 160 g

Art. U623299 (149/180)
Art. U623300 (94/114)
držák s pružinou na niple pro vyplétání
držák na niple ve tvaru tužky pro vyplétání kol
silná pružina na konci pro snadné a rychlé upnutí niple
náhradní pružinu lze objednat pod kódem 623300
zdrsněný povrch pro lepší úchop, tenký tvar,
délka: 130 mm, průměr: 6,5 mm
délka pružiny: 6,5 mm, šířka pružiny: 1,3 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, hmotnost: 33 g
279 Kč
179 Kč

Montážní páčky
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Art. U623059 (2999/3629) 7300 g
Art. U621615 (929/1124) kalibr pro vystředění centrovací vidlice UNIOR
vidlice centrovací PROFI pro 16“ - 29“ kola
výškově a stranově nastavitelná, pro náboje do 157 mm
není nutné vyzouvat plášť při centrování 29‘‘ kol
pro montáž na ponk nebo upnutí do svěráku
centr. rameno na pružině pro rychlou výměnu stejných výpletů
rozsah centrovacích nohou: 40 - 206 mm (Art. U623059),
90 - 172 mm (Art. U623060)
šířka: 282 mm, celková výška: 480 mm (Art. U623059)
šířka: 217mm, celk. výška: 463mm,
délka zadní nohy: 218mm (Art. U623060)
níže není součástí: adaptér na 12mm osu kód U623004,
15mm kód U623005, 20mm kód U621617,
náhradní centr. čep kód U623256
kalibr pro kotoučové brzdy: U622603, čelist U623061
materiál: kvalitní nástrojová ocel
Art. U621615 : délka: 330 mm, šířka u čepů: 139,5 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, hmotnost: 1159 g
5 499 Kč 7300 g
1 699 Kč kalibr

Art. U623060 (19/23)
vidlice centrovací HOBBY pro 16“ - 29“ kola
výškově a stranově nastavitelná, pro náboje do 157 mm
(pevné levé rameno, nastavitelné pravé rameno vidlice)
není nutné vyzouvat plášť při centrování 29‘‘ kol
jednostranný čep - nutno otočit výplet po vycentrování obou stran
horní drážka pro čep umožňuje centrovat brzdové kotouče
samostatně stojící (sklápěcí zadní noha), lze uchytit na ponk šrouby
rozsah centrovacích noh: 90 - 172 mm
šířka: 217mm, celk. výška: 463mm, délka zadní nohy: 218mm
níže není součástí: adaptér na 12mm osu kód U623004,
15mm kód U623005, 20mm kód U621617
materiál: kvalitní nástrojová ocel, hmotnost: 2300 g

Art. U621617 (199/241) 20 mm/ø čepu 19,9 mm
Art. U623004 (179/217) 12 mm/ ø čepu 11,9 mm
Art. U623005 (185/224) 15 mm/ ø čepu 14,9 mm
adaptér do centrovací vidlice
adaptéry pro výplety s pevnou osou
použitís s centrovací vidlicí UNIOR U623059,
délka: 46 mm, materiál: tvrzený plast,
hmotnost: 46 g
389 Kč 20 mm
359 Kč 12 mm
369 Kč 15 mm

Art. U622603 (219/265)
kalibr brzdových kotoučů do centrovací vidlice
adaptér UNIOR pro centrování-kontrolu brzdových kotoučů
určeno pro centrovací vidlicí UNIOR U623059
lze stranově i výškově nastavit v levém rameni vidlice
včetně výměnného čepu z plastu
délka centrovacího ramene včetně čepu: 61 mm
materiál: železo/ kvalitní plast, hmotnost: 45 g
419 Kč

1 999 Kč
Art. U623256 (19/23)
čep náhradní centrovací vidlice
náhradní čep pro centrovací vidlicí UNIOR
použití s centrovací vidlicí UNIOR U623059
materiál: tvrzený plast, uvedená cena je za 1 ks

Art. U626456 (119/144) FATBIKE, pro plášť: max. 5.0
Art. U623061 (229/277) NÁHRADNÍ UNI i pro29“
čelist centrovací vidlice pro FATBIKE kola
čelist centrovací vidlice U623059
materiál: železo

39 Kč

219 Kč FATBIKE, pro plášť: max. 5.0
429 Kč NÁHRADNÍ UNI i pro29“

Art. U623302 (1149/1390)
tenzometr pro měření napětí drátů
univerzální tenzometr
pro měření napětí drátů
s měrkou průměru drátu:
1.0/ 1.2/ 1.4/ 1.6/ 1.8/ 2.0/ 2.3/ 2.6/ 2.8/ 3.3
analogová stupnice
přesně ukazuje napětí drátu
včetně konverzní tabulky
doporučeného napětí zkalibrován,
včetně kalibračního drátu v balení
délka: 205 mm, šířka: 130 mm,
materiál: kvalitní nástrojová ocel,
pogumovaný úchop, hmotnost: 700 g
2 199 Kč

Závitníky / vratidla / frézy
Art. U624142 (19/23)
montážní páčky plastové sada 2ks, černé
ergonomický tvar, zacvaknutelné do sebe
vroubkovaný povrch pro lepší úchop palce
dvojstranný háček pro zajištění za drát výpletu
plastové páčky nepoškozují povrch ráfku ani plášťe
délka: 113 mm, šířka: 22 mm, síla: 8,5 mm
materiál: tvrzený kvalitní plast, vyztužený skelným vláknem
hmotnost jednoho ks: 17 g

Art. U623387 (125/151)
montážní páčky UNIOR kovové sada 2ks
pro nasazení/ sundání pláště kdy plastové páčky
nejsou dostatečně silné, prodloužené, zahnuté s háčkem
pro zajištění za drát výpletu, vyžadují opatrnou manipulaci,
aby nedošlo k poškození ráfku
vhodné pro pláště: E-BIKE, DH, CITY, TREKKING
délka: 148 mm, šířka: 20 mm, tloušťka: 1,4 mm, materiál: odolný plech,
chromovaný dle normy ISO 1456:2009, hmotnost jednoho ks: 90 g

Art. U626464 (219/265)
vratidlo univerzální
univerzální vratidlo pro závitníky a frézy
s magnetickým upínáním, kompatibilní s:
- tělem závitníku U626467 (BSA), U626466 (ITAL)
- tělem frézy U626468 (BSA/ITAL), tělem frézy U626463 hlavové trubky
dvojitá ergo. rukojeť potažená kvalitní gumou s dírou, délka: 320 mm
průměr těla: 33 mm, materiál: nástrojová ocel, hmotnost ks: 570 g

Art. U626487 (1899/2298)
adaptér a závitníky středové složení BSA
samostatné adaptréry a závitníky středového složení,
obsahuje: 2x adaptér U626467, 2x závitník U617310 (pravý+levý)
pro středové závity rámů standardu BSA 1.3/8“ x 24 TPI
max. užitná rozteč spojených závitníků: 100 mm
doporučena aplikace vhodného řezného oleje
materiál: kvalitní nástrojová ocel

39 Kč

269 Kč

399 Kč

3 499 Kč
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Rovnače

Art. U626474 (2399/2903)
závitník středové složení BSA+vratidlo
nahrazuje U616076
závitníky středového složení BSA s vratidly
obsahuje: 2x vratidlo U626464 2018 s magnetickým upínáním
2x adaptér U626467, 2x závitník U617310 (pravý+levý)
pro středové závity rámů standardu BSA 1.3/8“ x 24 TPI
max. užitná rozteč spojených závitníků: 100 mm
doporučena aplikace vhodného řezného oleje
materiál: kvalitní nástrojová ocel, hmotnost: 2020 g
4 499 Kč

3 999 Kč

Art. U616080 (499/604) sada / pravý a levý
Art. U616553 (279/338) pravý
Art. U616554 (279/338) levý
zavitník UNIOR pedálový
určen pro závity pedálů v klikách - závit 9/16 x 20 tpi
vnější průměr závitu: 9/16“ - 14,28 mm, stoupání 20tpi
pro prořezání/ opravu poškozených a starých závitů
celková délka závitníku: 60,5 mm, pravý: R/ levý: L
materiál: nástrojová ocel, ochraný plast na závitu
hmotnost 1ks: 79 g
899 Kč sada / pravý a levý
499 Kč

Art. U626471 (21/25)
klíč pro vodítko frézy středové složení
samostatný klíč pro vodící misky frézy střed složení
délka: 60 mm, šířka drážky: 15,7 mm, síla: 4 mm
pro ruční použití, rukojeť potažena vinylem s dírou
určeno pro vodící misky BSA U626470/ ITAL U626469
kompatibilní s tělem U626468, vratidlem U626464
materiál: nástrojová ocel, hmotnost: 46 g
39 Kč

Art. U616812 (38/46) 1,75/ M3-M6, délka: 50 mm
Art. U616813 (38/46) 2,2/ M6-M8, délka: 57 mm
Art. U616814 (38/46) 3,3/ M8-M11, délka: 64 mm
Art. U616821 (389/471) sada 6ks vytahovačů vel. 1-6 OBJ.
vytahovák UNIOR zlomených šroubů
pro vyšroubování poškozených šroubů
bez poškození původního závitu
materiál: chrom-vanadiová ocel
kalená, černěná

Art. U616074 (1849/2237) 1“ x 24 mm (25,4 mm)
Art. U619633 (1799/2177) 1 1/8“ x 24 m (28,6 mm) OBJ.
vratidlo na vidlici s očkem
vratidlo pro řezání závitu sloupků vidlic
dvojitá ergonomická rukojeť
potažená kvalitní gumou s dírou
délka: 370 mm
navaděč lze objednat pod art. U619618
materiál: nástrojová ocel
hmotnost: 1 130 g

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. U617898 (1199/1451) 1‘‘ x 25,4 mm / 162 g
Art. U616075 (1199/1451) 1 1/8‘‘ x 24 mm / 155 g
očko závitové vidlice 1 1/8“
samostatné závitové očko na sloupek vidlice
průměr: 55 mm, materiál: nástrojová ocel

599 Kč

1 999 Kč 155 g
1 799 Kč 162 g

Art. U618412 (649/785)
rovnač rámových patek a zadní rámové vidlice
rovnač rámových patek a zadní rámové vidlice
uchycení v rámových patkách namísto zadního kola
zvolte vhodný typ podložek dle rozteče patek rámu
2 tyče-protikusy, průměr závitu: 30 mm
vroubkované konce pro lepší úchop, délka 1 tyče: 309,5 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená´, hmotnost: 1222 g

Art. U617587 (629/761)
rovnač háku měniče
rovnač/ kalibr háku přehazovačky - vysoká přesnost
montáž do závitu patky namísto přehazovačky
dle nastavitelného čepu zjistíme rovnoběžnost patky k ráfku
vyrovnáme rovnačem - pouze s vycentrovaným výpletem!
délka: 300 mm, baleno v krabici UNIOR
materiál: kvalitní nástrojová ocel, hmotnost: 588 g

1 199 Kč

1 149 Kč

Art. U616288 (529/640)
ráčna středového složení 1/2‘‘ klíče 8/ 14
s vyměnitelným imbusovým 8 a nástrčným 14 mm klíčem
dvoustranná ráčna s kuličkovou pojistkou
ergonomická rukojeť potažená kvalitní gumou
75 zubů, délka: 250 mm, vyrobeno dle normy ISO 3315
materiál: kvalitní nástrojová ocel, pochromovaná, tvrzená
hmotnost: 381 g

Art. U627084 (129/156)
ráčna UNIOR PRO SOCKET 1/2“ pevná
speciální ráčna 1/2“ navržena pro cyklo mechaniky
odolný a lehký nástroj s kuličkovou pojistkou nástrčných klíčů
kompatibilní např. se stahováky kazet UNIOR (U616065),
nástrčnými klíči na odpružené vidlice (U624217) aj.
celková délka: 250 mm, šířka hlavy: 36, hmotnost: 275 g
ergo. rukojeť potažená kvalitní gumou s dírou pro zavěšení
materiál: kvalitní nástrojová ocel, pochromovaná, tvrzená

Ráčny

2 999 Kč U616074
3 199 Kč U619633

Art. U626463 (679/822)
tělo výstružníku hlavové trubky 1 1/8“
tělo výstružníku hlavové trubky 1 1/8“ AHEAD
kompatibilní s univerzálním vratidlem U623190
určeno pro výstružník U617824
celková délka: 427 mm,
max. průměr kónického dorazu: 60 mm
materiál: nástrojová ocel, hmotnost: 360 g
1 199 Kč

69 Kč
79 Kč 3,3/ M8-M11
729 Kč sada 6ks vytahovačů

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. U616824 (129/156)
vytahovač zlom.šroubů 4,8-7,1,M8-M10 oboustranný
pro vyšroubování poškozených (zalomených) šroubů
bez poškození původního závitu
použití pro pravé i levé závity, s centrálním čepem
zavede se do vyvrtaného otvoru pro pevné držení
určeno pro šrouby: M8 - M10
koncovka šestihran 9,5 mm (3,8“)
průměr vrtu: 4,8 - 7,1 mm
materiál: chrom-vanadiová ocel, kalená, černěná
hmotnost: 21 g
239 Kč
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Art. U626476 (1999/2419)
fréza středové složení s vratidlem BSA/IT
nahrazuje U617591
zafrézování ploch na rámu před montáží osy
pro závit BSA 1,37“ x 24 mm (P+L)
*pro závit ITA 36 x 24 mm nutno dokoupit misky U626469
univerzální vratidlo s novým magnetickým upínáním
a vodícími miskami do závitu středové osy
obsahuje: vratidlo U626464, tělo U626468, frézu U617592,
vodící misky: U626470, klíč pro misky: U626471
materiál: kvalitní nástrojová ocel, hmotnost: 2020 g

Art. U619704 (319/386)
rovnač převodníků
pro rovnání převodníků a čtyř/ pěti packy
ergonomická rukojeť potažená plastem
šířka rovnací drážky: 4,5 mm, 7 mm, délka: 243 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená, hmotnost: 542 g

Art. U626470 (269/325) BSA / 240 g
Art. U626469 (229/277) ITAL / 252 g OBJ.
vodítka frézy středové složení
pro zafrézování vnější plochy domečku středové osy
1 pár: pravá R a levá L - zásuvné do sebe,
průměr: 36 x 24 tpi, dotažení (označeno)
a povolení klíčem: U626471 (Art. U626469)
průměr: 13/8“ x 24 tpi - L, 13/8“ x 24 tpi - R, dotažení (označeno)
a povolení klíčem: U626471 (Art. U626470)
kompatibilní s tělem frézy: U626468, vratidlem: U626464
materiál: nástrojová ocel cena za 2ks

Art. U626468 (469/567)
tělo frézy středové složení BSA/ITAL
samostatné tělo frézy střed složení
pro zafrézování vnější plochy domečku středové osy
stabilní poloha nástroje díky protikusu s pružinou
celková délka: 297 mm, průměr protikusu: 42 mm
kompatibilní s vratidlem U626464 a frézou U617592
použití s vodícími miskami: U626470 BSA/ U626469 ITAL
materiál: nástrojová ocel, hmotnost: 884 g

Art. U611782 (519/628)
ráčna přepínací 1/2“
ráčna 1/2“ s pojistkou nástrčných klíčů
ergo. rukojeť potažená kvalitní gumou
s dírou pro zavěšení, 75 zubů, délka: 260 mm
vyrobeno dle normy ISO 3315
materiál: kvalitní nástrojová ocel,
pochromovaná, tvrzená
hmotnost: 423 g
899 Kč

999 Kč

249 Kč

849 Kč

Art. U616077 (73/88) M3/ks
Art. U616078 (73/88) M5 - pro závity košíku lahví, vzpěr nosičů/ks
Art. U616079 (159/192) M10 - pro závity háku měniče/ks
zavitník
pro prořezání/opravu poškozených a starých závitů
celková délka závitníku: 60,5 mm
materiál: nástrojová ocel
ochraný plast na závitu
139 Kč M3, M5
299 Kč M10

479 Kč BSA
399 Kč ITAL
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Art. U615485 (1149/1390) 1/4“ 2 - 24 Nm / délka: 270 mm / 686 g
Art. U615486 (1149/1390) 3/8“ 5 - 110 Nm / délka: 360 mm / 1 100 g
ráčna momentová
stupnice v Nm a Kgm
jednosměrný moment dle vyznačeného směru
pro utahování levostranných i pravostranných závitů
zřetelná šroubovací stupnice nastaveného momentu
vyrobeno dle normy ISO 6789
materiál: kvalitní nástrojová ocel, pochromovaná, tvrzená
1 999 Kč

NOVINKA
Art. U627784 (2749/3326) 1/4“ 1 - 20 Nm / 150 g
Art. U627785 (2749/3326) 1/2“ 4,3 - 85 Nm
ráčna momentová
stupnice v Nm, in-lb, ft-lb, kg-cm
upozornění utažení momentu: bzučák + 2 LED kontrolky
2 režimy: před-nastavený moment a aktuální moment
baterie: 1x AAA (není součástí), záruka: 10 000 cyklů (rok)
auto. vypnutí po 5min, LCD displej, možná online kalibrace
jednosměrný moment dle vyznačeného směru, počet zubů: 60
pro utahování levostranných i pravostranných závitů
celková délka: 207 mm, rukojeť s protiskluznou úpravou
materiál: ocelové tělo, tvrzený plast rukojeti a krytu displeje
* absence mechanického kliknutí - dbejte zvukové signalice!

NOVINKA
Art. U627619 (259/313) vnější průměr: 45, SH BB9000
Art. U627620 (259/313) vnější průměr: 47, SH BBR60
Art. U627621 (259/313) vnější průměr: 53, SR DUB/BSA30
Art. U627622 (259/313) vnější průměr: 52, FSA MegaEVO
Art. U627623 (259/313) vnější průměr: 53, 16N SH HollowTech II
stahovák UNIOR nástrčný 1/2“ FSA MegaEVO
kompatiblilní s ráčnou 1/2“
materiál: CNC obráběný hliník, eloxovaný
499 Kč

4 699 Kč
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Naražeče / vyražeče

Pily / pilníky / řezné nástroje

NOVINKA
Art. U627271 (309/374) pro náboje průměru osy 20 mm
Art. U627272 (289/350) pro náboje průměru osy 12 a 15mm
vytahovač HUB GENIE
jednoduché řešení jak vytáhnout prachovky nábojů
rovnoměrné uchycení rozpínacím mechanismem
snadná manipulace bez rizika poškození náboje!
klička potažena vinylem pro lepší manipulaci
materiál: nástrojová ocel, šířka kličky: 102 mm
délka rozpěrného kuželu: 52 mm (Art. U627271)
45 mm ( (Art. U627272)

Art. U620255 (589/713)
naražeč spodní misky řízení
naražeč spodní misky řízení na sloupek vidlice
adaptéry pro sloupky: 1‘‘, 1 1/4‘‘, 1 1/8‘‘ a 1 1/2‘‘ TAPER
vroubkovaný konec pro lepší úchop
délka: 319 mm, materiál: kvalitní nástrojová ocel
hmotnost: 2500 g
1 099 Kč

Art. U616292 (179/217)
naražeč ježka řízení
naražeč rozpěrného ježka hlavového složení do vidlice
určený pro 1“ a 1 1/8“ AHEAD
vodící kužel lze objednat pod kódem art. U619618
vroubkovaný konec pro lepší úchop, délka: 124 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel
hmotnost: 327 g

Art. U619618 (129/156)
vodící kužel naražeče ježka řízení
vodítko naražeče rozpěrného ježka
hlav. slož. do vidlice
použití s U616292
vroubkovaný povrch pro lepší úchop, délka: 80 mm
průměr: 38 mm, materiál: kvalitní nástrojová ocel
hmotnost: 327 g

349 Kč

249 Kč

529 Kč

Art. U623417 (1099/1330) 32m
Art. U623418 (83/100) měrka UNIOR čelisti na řezání vidlice U623417
čelist na řezání vidlice 1“-1,1/4“-1,1/8“-1,1/2“
vodící čelist UNIOR pro přesné řezání sloupku vidlice
určeno i pro šiřsí plátky na řezání karbonových sloupků
profilovaná spodní strana pro upnutí do svěráku
s jistícím imbusovým šroubem, vede kolmý řez
2 drážky pro vedení pilového listu šířky: 1,5 mm a 2,5 mm
kovové adaptéry pro 1“ - 1/8“ - 1,1/4“ - 1,1/2“
sloupky, rozměr: výška: 60 mm, délka: 38 mm, šířka: 60 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, hmotnost: 918 g
Art. U623418: celková délka: 220 mm, velikosti vodítka: 57 x 64 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel
hmotnost: 918 g
1 999 Kč

Art. U624366 (119/144) 30 mm / 81 g
Art. U623024 (122/148) 32 mm
Art. U623025 (122/148) 34 mm
Art. U623026 (143/173) 35/36 mm
Art. U623027 (143/173) 40 mm
naražeč těsnění odpružené vidlice
naražeč těsnění přední odpružené vidlice
nepoškozuje těsnění ani tělo vidlice při instalaci
materiál: tvrzený plast
229 Kč
269 Kč 40 mm, 35 /36mm

Art. U615527 (549/664)
vyražeč spodní misky řízení z vidlice
vyražeč misky hlavového složení
určeno pro kuličková ložiska starších kol
pro průměr misek: 37/ 41/ 44/ 47 mm
délka: 100 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená
hmotnost: 422 g
999 Kč

Art. U616291 (239/289) 1“, 1 1/8“, 1 1/4“ / 327 g
Art. U619705 (249/301) 1.1/4“-1.1/2“ / 326 g
vyražeč misek řízení z rámu
vroubkovaný konec pro lepší úchop
průměr rozevírací vyrážecí hlavy: 40 mm
délka: 300 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel

Art. U615034 (389/471)
palička gumová
s polyuretanovými koncovkami
ergonomická rukojeť
lakované kovové tělo
neodskakuje, délka: 315 mm
hmotnost: 866 g

459 Kč 327 g
469 Kč 326 g

699 Kč

469 Kč

Lisy

Art. U617777 (215/260) 4 ks
Art. U617775 (53/64) jehla UNIOR dílenská, dvojitě zahnutá
Art. U616290 (999/1209)
sada dílenských jehel
lis na misky řízení / hlavového složení
jehla s přímým hrotem, jehla s hrotem 90°
lis na misky hlavového složení do rámu - univerzální
jehla s dvojitě zahnutým hrotem
pro průměry řízení: 1“, 1 1/8“, 1 1/4“, 1 1/12“ (1,5“ TAPER)
jehla se zahlým malým hrotem
i na misky integrovaného středového složení (např. BB30) univerzální použití např. pro vytažení závlaček
ergonomická rukojeť potažená plastem, šířka: 340 mm
pružin, O kroužků, klínů a podložek, délka: 165 mm, materiál: ocel
celková délka: 410 mm (i pro BMX s vyššími trubkami)
ergo. rukojeť s dírou pro zavěšení, hmotnost sady: 140 g
materiál: kvalitní nástrojová ocel, hmotnost: 2730 g
399 Kč sada
1 899 Kč
109 Kč jehla UNIOR dílenská
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Art. U623006 (249/301)
vytláčeč ložisek zadního tlumiče 12/ 12,7 mm
pro odstranění starých pouzder ložisek zadního tlumiče
pro pouzdra ložisek o průměru 12/12,7mm
použití se svěrákem
obsahuje 2 vytláčecí hlavy 12/12,7mm
a protikusnou patronu, délka hlav: 76 mm
délka patrony: 47 mm, vnitřní průměr patrony: 12,5mm
vnější průměr patrony: 22mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel,
tvrzená, chromovaná, hmotnost sady: 310 g

Art. U623301 (2699/3266)
sada lisovací pro integrovaná ložiska UNI
UNIOR sada pro lisování - montáž integrovaných ložisek
určeno pro ložiska středové osy, nábojů a tlumičů
závitová tyč se dvěma vratidly - rukojeti potažené vinylem
patentovaný rychloupínací systém se zámkem na jednom vratidle
2 plastové podložky pro ochranu rámu
pro standard ložiska: 608, 1526, 6000, 6001, 6802, 6803,
6804, 6805, 6900, 6901, 6902, 6903, R6, 28x17 (Hope),
BB30 + všechny standardy Press-fit
závitová tyč se dvěma vratidly - rukojeti potažené vinylem
rychloupínací systém se zámkem na jednom vratidle
2 plastové podložky pro ochranu rámu
materiál: kvalitní nástrojová ocel, hmotnost: 2200 g
baleno v plastovém kufru UNIOR s EVA pořadačem
4 999 Kč

KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2019 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační

Art. U622330 (219/265) nůž 185mm
Art. U622331 (48/58) čepel nože UNIOR U622330 náhradní
nůž dílenský s rukojetí
univerzální nůž s ochranou rukojetí , vyměnitelná čepel
rukojeť potažená kvalitní gumou s dírou pro zavěšení
délka: 185 mm, šířka: 72 mm, tloušťka: 29 mm
délka čepele: 38 mm, tloušťka hrotu čepele: 2 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená
hmotnost: 190 g
Art. U622331: délka: 83 mm, tloušťka: 2 mm
zajištění na 2 šrouby, materiál: ocel
hmotnost: 11 g
399 Kč
89 Kč

Art. U601127 (239/289)
nůžky dílenské 150mm
univerzální nůžky, rukojeť potažená vinylem
délka: 150 mm, délka čepele: 52 mm
materiál: kvalitní nástrojová ocel, tvrzená, niklovaná
hmotnost: 81 g

Art. U621531 (319/386)
pila na kov
lehký rám s ergonomicky tvarovanou rukojetí
povrch rámu chromován, lakovaná rukojeť
délka: 400 mm, hmotnost: 731 g plátek-list
dlouhý 300m (náhradní list na kov art. U621532)
(náhradní list na karbon art. U623099)

Art. U621532 (72/87)
pilový list na železo pro U621531, sada 2ks
náhradní pilový list 24 zubů/ 1“
rozteč děr pro uchycení: 300 mm
sada obsahuje 2 ks pilových listů
materiál: HSS, Bi-metal
139 Kč

Art. U623099 (159/192)
pilový list pro řezání karbonu, sada 2ks
speciální pilový list pro řezání karbonu
rozteč děr pro uchycení: 300 mm
tloušťka v řezu: 1,5 mm
sada obsahuje 2 ks pilových listů
materiál: Fe/ wolfram
299 Kč

599 Kč
JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. U619468 (489/592)
pilník střední sek 5ks sada
sada 5 pilníků s profily:
kulatý, půlkulatý, plochý, trojúhelníkový, čtyřhran
kompatibilní s dílenskými zásuvkami UNIOR
všechny pilníky mají DVOJITÝ sek
celková délka pilníků: 200 mm
ergonomicky tvarovaná rukojeť s dírou pro zavěšení
materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel
vyrobeno dle normy DIN 7621, celková hmotnost: 1200 g
919 Kč
Art. U619728 (109/131)
magnetická miska 150x40mm
praktická miska pro skladování šroubků a drobných dílů
pogumované dno se silným magnetem (síla 3kg)
misku lze uchytit na železný povrch v libovolné pozici
vnější průměr: 150 mm, výška: 40 mm
materiál: nerez, hmotnost: 387 g

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. U601104 (849/1027) 3-32mm
Art. U602080 (1399/1693) 6-67mm
řezačka trubek
řezačka na krácení trubek vnějšího průměru: 3-30mm (Art. U601104),
6-67mm (Art. U602080), pro kovové trubky (i slitinu)
včetně náhradního kolečka v rukojeti
řezná kolečka a válečky jsou vyrobeny z kalené oceli
lakovaný povrh, vyměnitelné části: řezací kolečka a válečky
celková délka: 135mm, šířka: 55mm (Art. U601104)
celková délka: 287mm, šířka: 90mm (Art. U602080)
průměr řezného kolečka: 19mm (Art. U601104), 20mm (Art. U602080)
hmotnost: 340g (Art. U601104), 1020 g (Art. U602080)
1 599 Kč 3-32mm
2 599 Kč 6-67mm

199 Kč
JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. U625500 (6199/7501)
stojan skládací UNIOR Event Stand, nastavitelný
na stojan lze zavěsit až 10 kol (i MTB/ DH) za sedlo
pro venkovní použití na závodech/ akcích
vhodný i pro vystavení kol na prodejně
včetně spojovací trubice pro úpravu na dlouhou verzi
užitná délka krátké verze: 1260 mm, dlouhé: 2090 mm
snadné složení/ rozložení, odolná povrchová úprava
dodáván v transportním obalu pro snadnou manipulaci
rozvor noh složeného stojanu: 1452 mm, výška: 1193 mm
materiál: hliník, hmotnost v dlouhé verzi: pouze 7,5 kg!
uvedená cena je za sadu: stojan, prodlužovací trubice a obal
10 999 Kč

449 Kč
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Stojany montážní

Art. U623225 (2090/2529)
čelist nástěnná/ stolní rozsah 24-38mm
vhodné pro trubky o průměru od 24 do 38 mm
pro uchycení na stěnu (4 otvory)/ desku ponku (2 otvory)
Art. U623206 (939/1136) čelist
vhodné pro servis odpružených vidlic/ druhý montážní stojan
Art. U621961 (99/120) náhradní guma
nastavitelný tlak sevření čelisti pomocí šroubu kód U623205
čelist stojanu náhradní
šířka základny pro uchycení do stěny: 120 mm
vhodné pro trubky o průměru od 24 do 38 mm
celková výška (střed trubky-základna): 313 mm
pro stojany art. U623222 a U623223
nastavitelný tlak sevření čelisti pomocí šroubu art. U623205 včetně vyměnitelných gumových vložek, šroubů a hmoždin
hmotnost: 4550 g
průměr dříku: 45 mm, délka: 63 mm
celková délka: 305 mm, šířka čelisti: 96,5 mm
3 799 Kč
včetně vyměnitelných gumových vložek
hmotnost: 1 850 g
Art. U623222 (3199/3871)
Art. U627767 (4099/4960) PRO SHOP JEN NA OBJEDNÁVKU
stojan montážní PROFI skládací do 19 kg
lehce složitelné nohy - přenosný
vylepšené upínání čelisti a posuvu přes rychloupínáky
výškově nastavitelný v rozsahu: 980 - 1550 mm
nastavitelná-upínací čelist UNIOR kód U623206
nosnost: 19 kg, lze uchytit trubku s průměrem 24-40 mm
celková výška: 1680 mm, šířka nohou: 870 mm
sklon stojanu: 10°, obrácené-stabilnější nohy
odkládací kovový tác s pořadačem z tvrzené pěny
materiál: hliník, železo, hmotnost: 6,5 kg
5 499 Kč
7 499 Kč - PRO SHOP

Art. U623223 (4899/5928) nosnost do 30 kg / hmotnost 36 kg
Art. U623224 (6999/8469) DVOJITÝ nosnost do 45 kg / hmotnost 56,5 kg
Art. U627769 (6999/8469) PRO SHOP nosnost do 30 kg / hmotnost 36 kg
Art. U627771 (9399/11373) PRO SHOP DVOJITÝ nosnost do 45 kg / hmotnost 56,5 kg
stojan montážní PROFI s podstavcem
pevný s kovovým podstavcem
vylepšené upínání čelisti a posuvu přes rychloupínáky
výškově nastavitelný v rozsahu: 980 - 1550 mm
nastavitelná upínací čelist UNIOR kód U623206
lze uchytit trubku s průměrem 24-40 mm
celková výška: 1680 mm, šířka podstavce: 726 mm
odkládací kovový tác s pořadačem z tvrzené pěny
materiál: hliník, železo
8 999 Kč Art. U623223
12 999 Kč Art. U623224, Art. U627769 - PRO SHOP
17 299 Kč Art. U627771 - PRO SHOP

Art. U624035 (339/410)
obal UNIOR na montážní stojan art. U623222
transportní obal určený pro skládací stojan UNIOR, dvě ucha
jeden popruh přes rameno, 2 přihrádky pro upínací čelist
+ odkládací tác a stojan, materiál: kvalitní a pevná látka, zavírání na zip
599 Kč
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JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. U623249 (2799/3387)
tělo dvojitého stojanu
UNIOR
bez čelistí a podstavce
5 199 Kč

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. U624172 (19499/23594) pevný / 21 kg
Art. U627759 (9299/11252) nástěnný / 6,5 kg
stojan samoobslužný UNIOR Fix-it-yourself
stojan lze instalovat na veřejných prostranstvích, u cyklostezek atd.
kolo lze zavěsit za sedlo v pogumovaných držácích (délka: 363mm)
zabudovaná dílenská pumpa SKS Airworx 10.0 (Multi-Valve 10bar)
obsahuje: nastavitelný klíč 150 (611918), inbusy 2,5-10 (610986)
křížový šroubovák PH2x100 (611704), plochý 5,5x100 (612816)
kónusové klíče 13/14/15/17 (615120), kovové montpáky (623387)
nástroje zabezpečeny nerez pogumovaným lankem, uloženy ve stojanu
stojan musí být přišroubován k zemi 4 otvory (set bez šroubů)
výška držáků: 140cm, celk. výška: 150cm, šířka podstavce: 40/32cm
materiál: pozink ocel s odolným práškovým lakem
Art. U627759: šířka: 320mm, hloubka boxu: 122mm, výška: 260mm,
délka držáků: 363cm

1 699 Kč čelist
189 Kč náhradní guma

NOVINKA
Art. U627095 (1799/2177)
čelist stojanu PRO SHOP, rozsah 22-60mm
vhodné pro trubky o průměru od 22 do 60 mm
pro stojany kód U623222, U623223, U623224
včetně funkce rychlopojistky čelisti
klička slouží k finálnímu utažení a zajištění
průměr dříku: 45 mm, délka: 63 mm, celková délka: 300 mm
zkrácená šířka čelistí: 70 mm pro upnutí teleskopických sedlovek
včetně vyměnitelných gumových vložek
hmotnost: 1730 g
3 499 Kč
Art. U623205 (149/180)
šroub stavitelný čelisti stojanu
náhradní šroub pro čelist stojanu kód U623222, U623223
nastavuje tlak sevření čelisti
nastavení ručně, bez použítí nářadí
materiál: kvalitní nástrojová ocel
hmotnost: 150 g

Art. U618371 (259/313)
držák kola na strop
kolo lze zvedat nebo spouštět pomocí lanka
uchycení za řidítka a pod sedlo
včetně 6ks vrutů v balení
nosnost: 22,5 kg, materiál: železo
hmotnost: 1675 g
499 Kč

269 Kč

Dílenský nábytek
U625748 (89/108) 100x160x75mm / 200 g
U625749 (186/237) 155x235x125mm / 580 g
krabička UNIOR plastová 3ks sada,
100x160x75mm
159 Kč 200 g
359 Kč 200 g

30 999 Kč pevný
13 499 Kč nástěnný

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. U627529 (4999/6049)
stojan montážní UNIOR PRO ROAD skládací
profesionální stojan pro silniční a lehká MTB kola
vyvinuto ve spolupráci s pro mechanicky World Tour
dvounohá konstrukce poskytuje více pracovního prostoru
snadno složitelné nohy, lehký, kompaktní a stabilní
vylepšené nastavení výšky/ sklonu přes rychloupínáky
ližina s posuvným upnutím vidlice-nastavitelný sklon/ posuv
adaptér pro pevné osy 12/15/20mm lze dokoupit
výška: 710-850mm, délka ližiny: 770mm, rozvor noh: 770mm
materiál: hliník, železo, hmotnost: 5,1 kg
9 499 Kč
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Art. U612220 (22999/27829) JEN NA OBJEDNÁVKU
stůl pracovní UNIOR s panelem
dílenský stůl s otevřeným panelem a 30 háčky na nářadí
dřevěná pracovní deska, 2 police (výška 295 mm)
5 šuplíků: 3 x 560 x 570 x 70mm, 2 x 560 x 605 x 150mm
uzamykatelné šuplíky - výsuvné na kuličkových ložiscích
délka: 1500mm, hloubka: 750mm, v. s panelem: 1665mm
materiál: železo, celková hmotnost stolu s panelem: 136 kg
38 999 Kč

U625620 (17999/21779) skříň dílenská UNIOR 6 široká 663x650x870 mm
U625628 (1149/1390) noha k pracovnímu stolu UNIOR 650x870 mm
U625630 (2799/3387) pracovní deska UNIOR 1500x750x40 mm, dřevěná
skříň dílenská UNIOR 6 široká
skříň vhodná pod pracovní desku stolu s nohou U625628
6 zásuvek: š374 x h570 x v70/ 150/ 230mm
uzamykatelné zásuvky - výsuvné na kuličkových ložiscích
kompatibilní s SOS pěnovými pořadači,
zatížení 1 zásuvky max. 50kg
celková hloubka: 650mm, šířka: 663mm, výška: 870mm
materiál: železo, kvalitní lakování, celková hmotnost: 72,8 kg
17 999 Kč skříň
1 599 Kč noha
3 999 Kč pracovní deska
20 999 Kč panel

U625759 (10999/13309) JEN NA OBJEDNÁVKU
panel UNIOR modul C9
s policí a světlem 1,5m
zadní panel UNIOR k dílenskému ponku 1,5m
závěsný systém příslušenství obsahuje:
LED osvětlení, 2ks elektrických zásuvek
police a 9ks plastových krabiček
20 499 Kč

U621481 (2749/3326) svěrák, čelist 125mm
U621567 (4199/5081) svěrák, čelist 150mm
U621569 (999/1209) podstavec otočný UNIOR pro svěrák IRONGATOR
svěrák UNIOR IRONGATOR čelist 125 mm
dílenský svěrak, šířka čelistí: 125 mm
vřeteno chráněno proti poškození, klička: 66 mm
lze upnout trubku o průměru: 17-62 mm
maximální rozvor čelistí: 160 mm, délka: 336 mm
5 299 Kč 125 mm
7 999 Kč 150 mm
1 899 Kč podstavec otočný
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Sady nářadí

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. U624096 (15999/19359)
sada nářadí UNIOR dílenská 68 ks v boxu
SHOP in BOX kompletní sada 68 ks
dílenské nářadí uloženo v EVA pořadačích
EUROSTYLE kov. uzamykatelná skříňka s 5 šuplíky
rozměr skříňky: 685 x 300 x 535 mm
celková hmotnost setu: 39 kg
materiál: kvalitní nástrojová ocel, určeno k PROFI použití
28 999 Kč

Enduro drive a fitness

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. U627042 (9999/12099)
sada nářadí UNIOR PRO KIT 48 ks v kufru
profesionální kompletní sada, celkam 48 ks
obsažené nářadí vybráno teamovými mechaniky
boční otevírací pořadače jištěné suchým zipem
závěsný přední pořadač, celkem 44 kapes +
hluboká spodní kapsa dělena hliníkovým pořadačem
velmi odolný kufr z tvrzeného plastu, kvalitní madlo, panty a přezky
prachu a voděodolný dle certifikace IP67, vyrobeno v Itálii
2 oka pro ramenní popruh, 2 oka pro uzamčení visacím zámkem
rozměr kufru: 570×370 ×300mm, hmotnost včetně nářadí: 9,5 kg
18 999 Kč

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. U627041 (2899/3508)
kufr UNIOR PRO KIT samostatný
plastový kufr na nářadí samostatný
boční otevírací pořadače jištěné suchým zipem
závěsný přední pořadač, celkem 44 kapes +
hluboká spodní kapsa dělena hliníkovým pořadačem
velmi odolný kufr z tvrzeného plastu, kvalitní madlo, panty a přezky
prachu a voděodolný dle certifikace IP67, vyrobeno v Itálii
2 oka pro ramenní popruh, 2 oka pro uzamčení visacím zámkem
rozměr kufru: 570×370 ×300mm, hmotnost: 1,8 kg

Art. N102 (149/171)
MAGNESLIFE
Vysoce účinná tekutá forma magnesia s vitaminem
B6 pro předcházení a řešení akutních svalových křečí.
Prodej je po 1x originálním boxu.
1 ampule obashuje 25 ml roztoku k přímému užití.
Max. denní dávka je jedna ampule.
balení: 10 x 25 ml (box)

Art. N101 (96/110)
VITAMÍN C se šípky
Pozitivně ovlivňuje obranyschopnost organismu.
Antioxidant, který napomáhá likvidovat volné
radikály pro posílení imunity.
Obsahuje výtažek ze šípků, který zvyšuje účinek
vitamínu C. S efektem prodlouženého účinku.
balení: 100 tablet

249 Kč

155 Kč

Art. N21JAB (29/33) zelené jablko
Art. N21MER (29/33) meruňka
Art. N21OST (29/33) ostružina
Art. N21POM (29/33) pomeranč
Art. N21SLK (29/33) slaný karamel
ENDUROSNACK gel - tuba
Inovovaný specializovaný energetický gel
s postupným uvolňováním energie
bez barviv, bez lepku, bez kofeinu
obsahuje BCAA pro ochranu svalové hmoty
taurin a glycin pro podporu nervosvalových funkcí
L-karnosin, L-alanin, Glycin a disacharid Isomaltulózu (Palatinose)
49 Kč

Art. N20BL (225/259) bitter lemon
Art. N20BOR (225/259) borůvka
Art. N20JA (225/259) zelené jablko
Art. N20ME (225/259) meruňka
Art. N20COL (225/259) cola s kofeinem
CARBOSNACK gel - tuba
CARBOSNACK je gel jako zdroj energie s mimořádným efektem,
prodlouženého vstřebávání. Nezatěžuje žaludek.
Obsahuje glukózu, maltodextrin, taurin, glycin a další.
Praktické balení znovu uzaviratelné tuby.
Cena za box / 12x 55g
359 Kč

5 699 Kč

Art. N18BL (329/378) bitter lemon
CARBOSNACK gel - sáček
CARBOSNACK je gel jako zdroj energie
s mimořádným efektem prodlouženého vstřebávání.
Nezatěžuje žaludek. Obsahuje glukózu, maltodextrin,
taurin, glycin a další. Sáčkové balení k rychlé konzumaci.
Cena za box / 18x 55g

Art. N19MER (29/33) meruňka
ENDUROSNACK gel -sáček
Specializovaný energetický gel
s postupným uvolňováním energie.
Obsahuje BCAA pro ochranu svalové hmoty.
Taurin, glycin pro podporu nervosvalových funkcí a další
látky jako je L-karnosin, L-Alanin a další.

535 Kč

49 Kč

Art. N32 (68/78)
CARBONEX energy sport tablets
Carbonex jsou energetické tablety.
Obsahují kofein, taurin,
hořčík, vitamín C, L-karnosin, L-alanin a BCAA
na ochranu svalové hmoty. Hořčík proti křečím.
Tablety možné rozpustit nebo pokousat v ustech.
Balení obsahuje 12ks tablet
109 Kč

Art. N109COB (29/33) čokoládové brownies
Art. N109COS (29/33) čokoládový sachr
Art. N109JCH (29/33) jahodový cheesecake
Art. N109PAC (29/33) panna cotta
Art. N109PKK (29/33) pomerančovo-kokosový koláč
Art. N109SSN (29/33) skořicový šnek
DELUXE PROTEIN BAR
Delikátní 30% proteinová tyčinka. Obsahuje 30% bílkovin
má vysoký obsah vlákniny a nízký obsah cukrů.
Je bez lepku. Tyčinka je zalita čokoládovou polevou.
Hmotnost balení je 60 g
49 Kč

JEN NA OBJEDNÁVKU
Art. U625141 (3499/4234)
sada nářadí Pro Home Set 18 ks, univerzální
sada 18ks nejpoužívanějšího nářadí profi kvality
pro domácí servis i mobilní závodní mechaniky
3 trojstranné inbusové a torx klíče, nýtovač, měrku řetězu
a kleště na spojky řetězu
stahovák kazety a misek střed. složení SH HollowTech
centrovací rameno na rám kola a 3 centrklíče
roztahovač pístů kotoučové brzdy a rovnač kotoučů, štípací kleště
plochý i křížový šroubovák a monterpáky
celková hmotnost setu: 3,5 kg
baleno v kufru UNIOR s pořadačem z EVA pěny
6 499 Kč
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Art. U624041 (4299/5202)
sada pro servis odpružených vidlic a tlumičů
kompletní sada pro servis odpružení 27 ks
2x vytláčeč ložisek tlumiče: 12/ 12,7 mm
naražeče těsnění odpružené vidlice: 30/ 32/ 34/ 35-36 a 40 mm
inbusy: 3/64“, 1/16“, 1.5, 2, 2.5 a 3 mm, přepínací ráčnu 1/2“
jehla dílenská zahnutá, nástrčné klíče 1/2“: 10, 15, 26, 27, 28, 30
SIKO kleště PYTHON 300 mm, klíč s čepy, kloubové vratidlo 1/4“
klíč na uchycení tlumiče s popruhem
baleno v kufru UNIOR s SOS pořadačem
hmotnost sady: 4,5 kg, určeno k PROFI použití
7 999 Kč

Art. U623441 (2449/2963)
sada pro centrování a zaplétání kol dílenská
kompletní sada pro zapletání kol, 15ks obsahuje:
- centrklíč: 3,3/ 3,45/ 4/ 4,3/ 5/ 5,5 mm dráty
- centrklíče Mavic, Shimano, DT Swiss torx
- pravítko na dráty, držák plochých drátů
- šroubovák rovný pro vnitřní niple + zahnutý uni
- nástrčný T klíč 5,5 mm a šroubovák pro hranaté niple
materiál: kvalitní nástrojová ocel, hmotnost: 1430 g
baleno v plastovém kufru UNIOR s EVA pořadačem
4 499 Kč
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Art. N23EX (20/23) exotic
Art. N23KA (20/23) káva s kofeinem
Art. N23KOK (20/23) kokos
Art. N23LP (20/23) lesní plody
Art. N23OR (20/23) oříšek
VOLTAGE ENERGY CAKE
Pro doplnění energie
při dlouhodobé pohybové aktivitě.
Obsahuje speciální sacharid isomaltulózu,
který vyniká postupnou vstřebatelností.
Dále je obohacena vitamínem C, E a zinkem.
Hmotnost obsahu je 65g
33 Kč

Art. N110AN (17,7/20) ananasová s kokosem
Art. N110CO (17,7/20) čokoládová s oříšky
Art. N110CR (17,7/20) černý rybíz s brusinkami
Art. N110LI (17,7/20) limetková s papájou
Art. N110MA (17,7/20) marcipánová s mandlemi
Art. N110VA (17,7/20) vanilková s ananasem
EXCELENT PROTEIN BAR
Delikátní 24% proteinová tyčinka.
Obsahuje 24% bílkovin a vitamíny.
Tyčinka je zalita čokoládovou polevou.
Hmotnost balení je 40g
29 Kč

Art. N108BBJ (22,5/26) borůvka+brusinka s jog.pol.
Art. N108CKC (22,5/26) čokoláda+kokos s h.čokoládou
Art. N108SO (22,5/26) švestka+lískový ořech
Art. N108VJ (22,5/26) višeň+jahoda
FLAPJACK
lahodná tyčinka plná ovesných vloček,
které jsou přírodním zdrojem energie.
Tyčinka je bez lepku, bez konzervantů
a má vysoký obsah vlákniny.
Hmotnost balení je 100g
39 Kč

Art. N107BOR (8,9/10) borůvková / 28 g
Art. N107BRU (8,9/10) brusinková / 33 g
Art. N107CO (8,9/10) čokoládová / 33 g
Art. N107EX (8,9/10) exotic / 25 g
Art. N107JAH (8,9/10) jahodová / 28 g
Art. N107MA (8,9/10) malinová / 33 g
Art. N107ME (8,9/10) meruňková / 28 g
Art. N107OR (8,9/10) oříšková / 33 g
Art. N107SVE (8,9/10) švestková / 25 g
Art. N107VI (8,9/10) višňová / 33 g
PROFIGUR
PROfigur musli polozalitá je oblíbená cereální tyčinka
s ovocem a vybranými zdroji cereálií.
Obsahuje 10 vitamínů, má vysoký obsah vlákniny,
šťavnatou chuť a podpoří váš zdravý životní styl
15 Kč
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Regenerace a nárust svalové hmoty

Art. N111KT (13/15) kakao+třešeň
Art. N111OD (13/15) lískový ořech+datle
RAW PROTEIN BAR
Proteinová tyčinka
složená výhradně z přírodních surovin
bez lepku, bez konzervantů, bez mléčné složky
vhodná pro vegany či vegetariány
obsahuje 20% rostlinné bílkoviny
Hmotnost balení je 50g
22 Kč

Art. N29CI (149/171) bitter lemon
Art. N29GREP (149/171) grep
Art. N29JAB (149/171) zelené jablko
Art. N29POM (149/171) pomeranč
Art. N29CR (149/171) černý rybíz
ISODRINX
Sportovní nápoj pro doplnění energie,
minerálů a vitamínů s možností jak hypotonického,
tak i isotonického ředění.
Nápoj v prášku obsahuje draslík, hořčík, sodík,
z cukrů pak maltodextrin, glukózu, sacharózu.
Hmotnost 420g

Art. N30BL (229/263) bitter lemon / 840g
Art. N30GREP (229/263) grep / 840g
ISODRINX
Sportovní nápoj pro doplnění energie,
minerálů a vitamínů s možností jak hypotonického,
tak i isotonického ředění.
Nápoj v prášku obsahuje draslík, hořčík, sodík,
z cukrů pak maltodextrin, glukózu, sacharózu.

Art. N31JAB (68/78) zelené jablko / 5x35g
Art. N31POM (68/78) pomeranč / 5x35g
ISODRINX jednorázový
Sportovní nápoj pro doplnění energie,
minerálů a vitamínů s možností jak hypotonického,
tak i isotonického ředění.
Nápoj v prášku obsahuje draslík, hořčík, sodík,
z cukrů pak maltodextrin, glukózu, sacharózu.

369 Kč

110 Kč

Art. N92CI (319/367) citron
Art. N92POM (319/367) pomeranč
CARNITINE 100 000
Pro podporu spalování tuků
a efektivnější využívání zásobních tuků.
bohaceno o vitaminy B5 a B6, které přispívají
k normálnímu energetickému metabolismu.
Výrobek je bez cukru
a obsahuje celkem 100 dávek.
balení: 1 l
509 Kč

Art. N962 (214/246) jablko
Art. N963 (214/246) red fresh
REGENER
Obsahuje vybrané zdroje sacharidů, minerálů, vitaminů
a dalších funkčních látek pro nastartování kvalitní
a komplexní regenerace. Obsahuje L-Glutamin, BCAA.
Jedna dóza 450 g = 6 x příprava nápoje.
balení: 450 g

Art. N960 (352/405) red fresh
Art. N961 (352/405) jablko
REGENER
Obsahuje vybrané zdroje sacharidů, minerálů,
vitaminů a dalších funkčních látek
pro nastartování kvalitní a komplexní regenerace.
Obsahuje L-Glutamin, BCAA. Jeden sáček 75g = 450 ml nápoje.
balení/prodej: 10 x 75 g (box)

339 Kč

559 Kč

Art. N36 (335/385)
BCAA LIQUID SHOT, box
Pro rychlou regeneraci a ochranu svalové hmoty.
Jedná se o krystalickou formu a v každé monodóze je 3000 mg BCAA.
Výrobek je bez cukru. Aminokyseliny jsou pak v poměru 2:1:1.
Balení v praktických monodózách.
balení/prodej: 20 x 60 ml (box)
535 Kč

239 Kč

Art. N981AN (276/317) ananas / 1l
Art. N9805AN (159/183) ananas / 0,5l
Art. N981BG (276/317) bílý grep / 1l
Art. N9805BR (159/183) broskev+maracuja / 0,5l
Art. N981BL (276/317) bitter lemon / 1l
Art. N9805CI (159/183) citron / 0,5l
Art. N981BR (276/317) broskev+maracuja / 1l Art. N9805CR (159/183) černý rybíz / 0,5l
Art. N981CI (276/317) citron / 1l
Art. N9805GR (159/183) bílý grep / 0,5l
Art. N981CR (276/317) černý rybíz / 1l
Art. N9805CH (159/183) cherry / 0,5l
Art. N981CH (276/317) cherry / 1l
Art. N9805LJA (159/183) lesní jahoda / 0,5l
Art. N981LJA (276/317) lesní jahoda / 1l
Art. N9805MA (159/183) malina-brusinka / 0,5l
Art. N981MA (276/317) malina-brusinka / 1l Art. N9805PO (159/183) pomeranč / 0,5l
Art. N981PO (276/317) pomeranč / 1l
Art. N9805RG (159/183) pink grep / 0,5l
Art. N981RG (276/317) pink grep / 1l
Art. N981ZC (276/317) zelený čaj-citron / 1l
UNISPORT
Mírně mineralizovaný nápojový koncentrát
obohacený o funkční látky taurin, L-alanin a L-karnitin.
Ředění 1 l = 70 l a 0,5 l = 35 l.
439 Kč 1l
259 Kč 0,5l

Art. N88 (129/148)
SYNEPHRINE
125 mg extraktu z Citrus aurantium
v jedné kapsli, což představuje maximální povolenou
denní dávku 10 mg synefrinu.
Podporuje termogenezi (tvorbu tepla) v organismu,
což zvyšuje energetický výdej v průběhu dne.
Tento termogenní účinek funguje v klidu
i při fyzické zátěži.
balení: 60 kapslí

Art. N27CI (96/110) citron
Art. N27PO (96/110) pomeranč
Art. N27MA (96/110) malina
ISODRINX TABS
Rozpustné tablety pro přípravu ISOtonického
(1 tableta do 250 ml vody) nebo
HYPOtonického (1tableta do 375 ml vody)
sportovního nápoje.
Určeno pro hydrataci organismu a postupné
dodávání energie během sportovního výkonu
střední až vysoké intenzity.
příchuť: citron, pomeranč, malina
balení: tuba 12 tablet
hmotnost: 136 g
159 Kč

Art. N67 (334/404)
TRIBULUS TERRESTRIS TURBO
Obsahuje extrakt z plodů rostliny
Tribulus Terrestris. Zvyšuje hladinu
testosteronu, sílu a vytrvalost.
Podporuje spermatogeneze a nárust
svalové hmoty. Zlepšuje metabolismus
a libido. Urychluje regeneraci.
balení: 120 kapslí
529 Kč

Art. N69 (159/183)
TAURINE
Stimulant nervové činnosti a „urychlovač“
přenosunervového vzruchu. Snižuje hladinu
kyseliny mléčné, zvyšuje objem
svalových buněk, udržuje rovnováhu minerálů.
Rychlejší přenos sacharidů do svalových buněk.
balení: 120 kapslí
259 Kč

569 Kč

Art. N33M (37/43)
WAVE Caffeine Menthol Strips
Plátky plné energie s vysokým obsahem kofeinu
(80 mg v jednom plátku), bez cukru (se sladidly)
obsahují vitamíny: B5, B6, B12 a E pro oddálení únavy
plátek se rozpouští v ústech (maximálně 1 plátek denně)
praktické balení: vejdou se do každé kapsy
rychlá stimulace pro: sportovce, studenty, řidiče ...
sladká, lehce nahořklá (kofein) mentolová příchuť
Prodejní balení: papírový balíček s 5 ks plátků
59 Kč

459 Kč

Art. N850 (239/275)
EXPLOSIN
Unikátní před-tréninkový suplement pro
nekompromisní trénink. Účinná kombinace látek
zaručí prokrvení, nabuzení organismu a zároveň
podpoří plnou soustředěnost při tréninku.
příchuť: borůvka
balení/prodej: 20 x 9 g (box)

Art. N82 (449/516)
GUTAR ENERGY SHOT
Zvyšuje koncentraci a udržuje pozornost.
Omezuje únavu a stres.
Povzbuzuje a stimuluje po dobu až 6 hodin
nabázi přírodního kofeinu.
Balení v praktických monodózách.
balení/prodej: 20 x 60 ml (box)

389 Kč

749 Kč

209 Kč
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Art. N35MA (279/321) malina
Art. N35POM (279/321) pomeranč
BCAA E. MEGA STRONG POWDER, box
Sypká směs pro přípravu nápoje pro svalový růst,
zvýšení energie, výkonnosti a oddálení únavy.
Obsahuje 7000 mg BCAA, 160 mg kofeinu,
1000 mg taurinu, 1000 mg beta-alanine,
vitamin B6, zinek. 4:1:1 poměr aminokyselin. Bez cukru.
Balení box 20x 12,5g

Art. N37 (359/413)
BCAA 2:1:1 Tabs
AMINO BCAA MEGA STRONG tabs obsahují 1000 mg
nejdůležitějších esenciálních aminokyselin BCAA v každé tabletě.
BCAA v poměru 2:1:1 (v pořadí L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin).
Kvalitní regenerace, nárůst svalové hmoty.
balení: 150 tablet
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Art. N60 (249/286)
CREATINE ETHYL ESTER
Sloučenina creatinu a esteru.
Vyniká dobrou stabilitou a perfektní využitelností.
Zvyšuje nárust síly, dynamiky, výbušnosti.
Nárust objemu kvalitní svalové hmoty.
Urychluje regeneraci.
balení: 120 kapslí
399 Kč

Art. N39CI (25/29) citrus a acai
Art. N39TR (25/29) tropical
BCAA Energy
Sycený nápoj s vysokým obsahem esenciálních
rozvětvených aminokyselin (BCAA).
Skvělé osvěžení nejen při sportovní aktivitě, ale i pro volný čas!
bez cukru, 5 g BCAA v plechovce (2:1:1):
L-Leucin 2500 mg, L-Isoleucin 1250 mg, L-Valin 1250 mg
dále obsahuje taurin 1000 mg, kofein 100 mg a glukuronolakton,
vitamíny B3, B5, B6, B12

Art. N43CO (22,5/26) čokoláda
Art. N43VA (22,5/26) vanilka
AFTER TRAINING PROTEIN
Ideální proteinová směs určená pro konzumaci
ihned po ukončení náročného tréninku.
Lehká a rychlá vstřebatelnost a využitelnost.
Obsahuje 41% bílkovin, 5000 mg BCAA v každé dávce,
L-alanin, L-glutamin, Kolostrum.
Je bez lepku a umělých barviv.
Balení sáček 45g

42 Kč

39 Kč
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Svalová a kloubní výživa

Láhve a šejkry

Art. N86 (159/183)
PROTEIN Pancake
Směs určená pro přípravu lívanců nebo palačinek.
Doplnění bílkovin (MPI a WPC protein),
zdroj prospěšné vlákniny.
Neobsahují lepek, konzervanty a přidaný cukr.
Zdroj BCAA (4,7 g v jedné dávce).
Vhodné jako svačina v dopoledních
i odpoledních hodinách.
Balení box 10x 50g
259 Kč

Art. N875CO (94/108) čokoláda
Art. N875NA (94/108) natural-bez příchuti
PROTEIN Porridge
Lahodná proteinová ovesná kaše, která obsahuje
30% mimořádně kvalitní bílkoviny (mléčný proteinový izolát)
Dále obsahuje vápník, vitamin K, vitamin D,
chia semínka a minerály.
Je bohatá na vlákninu a je lehce stravitelná.
Neobsahuje lepek.
Vhodná jako rychlá snídaně či svačina v průběhu dne.
Balení box 5x 50g

Art. N85100 (274/315)
INOSINE
Přítomností inosinu v lidském organismu dochází ke
zvýšené vazbě kyslíku na červené krevní barvivo, které
je součástí červených krvinek a tím se přenáší více
kyslíku do pracujicích svalů = zlepšení svalového výkonu.
balení: 100 kapslí
439 Kč

Art. N104BR (229/263) broskev
Art. N104PO (229/263) pomeranč
FLEXIT DRINK
Flexit Drink je kloubní výživa s komplexním složením.
Je vhodný pro doplnění a obohacení výživy
při kloubních potížích. Vhodný také pro doplnění
výživy u osob s rizikem opotřebení a námahy kloubů.
příchuť: broskev, pomeranč
balení: 400 g
369 Kč

155 Kč
Art. N105 (144/166)
FLEXIT GELACOLL caps
Želatinové kapsle s obsahem koncentrovaného
vysoce účinného hydrolyzátu želatiny, MSM a
kolagenní bílkoviny.
Dlouhodobá ochrana kloubů
a dynamická regenerace.
Užívá se 4 - 6 kapslí denně rozděleně mezi jídly.
balení: 180 kapslí

Art. N990 (40/48)
DÁVKOVAČ na láhev
Dávkovač na sirupy Nutrend Unisport
s mechanickou pumpičkou.
Použití pro 0,5 l i 1 l balení.

Art. N007 (46/56)
láhev NUTREND 0,75 l, průhledná
transparentní láhev s objemem 0,75 litru
láhev má černé nápisy NUTREND
černý vršek s černým výsuvným uzávěrem
materiál: PE-polyethylen
průměr hrdla: 40 mm
hmotnost: 82 g
89 Kč

Art. N012 (48/58)
láhev-šejkr NUTREND 0,6 l, průhledný
transparentní šejkr s objemem 0,6 litru pro přípravu
koktejlů včetně kovové spirálové kuličky pro kvalitní
promíchání bez hrudek. Jednoduché umývání, dokonale těsní.
šejkr má na boku černý nápis NUTREND
ryska s ukazatelem objemu (100 až 600 ml, 4 až 20 OZ)
velký matný černý šrubovací vršek má menší odklopitelný uzávěr,
kterým lze snadno obsah šejkru vyprázdnit
vršek je i včetně praktického poutka na zavěšení
Upozornění: není vhodné pro použití v myčce nádobí.
materiál: PP-polypropylen, BPA FREE - netoxický plast
průměr velkého hrdla: 8 cm, průměr malého hrdla: 2,5 cm
hmotnost: 118 g vč. kovové spirálky uvnitř šejkru

Art. N013 (48/58)
láhev-šejkr NUTREND 0,6 l, zelený
zelený šejkr s objemem 0,6 litru pro přípravu
koktejlů včetně kovové spirálové kuličky pro kvalitní
promíchání bez hrudek. Jednoduché umývání, dokonale těsní.
šejkr má na boku bílý nápis NUTREND
ryska s ukazatelem objemu (100 až 600 ml, 4 až 20 OZ)
velký matný zelený šrubovací vršek má menší odklopitelný uzávěr,
kterým lze snadno obsah šejkru vyprázdnit
vršek je i včetně praktického poutka na zavěšení
Upozornění: není vhodné pro použití v myčce nádobí.
materiál: PP-polypropylen, BPA FREE - netoxický plast
průměr velkého hrdla: 8 cm, průměr malého hrdla: 2,5 cm
hmotnost: 118 g vč. kovové spirálky uvnitř šejkru

Art. N020 (42/51)
láhev-šejkr NUTREND 0,4 l, řůžový
růžový šejkr s objemem 0,4 litru pro přípravu
koktejlů včetně kovové spirálové kuličky pro kvalitní
promíchání bez hrudek. Jednoduché umývání, dokonale těsní.
šejkr má na boku bílý nápis NUTREND (Life is a sport)
a rysku s ukazatelem objemu (100 až 400 ml, 4 až 12 OZ)
velký matný růžový šrubovací vršek má menší odklopitelný uzávěr,
kterým lze snadno obsah šejkru vyprázdnit
vršek je i včetně praktického poutka na zavěšení
Upozornění: není vhodné pro použití v myčce nádobí.
materiál: PP-polypropylen, BPA FREE - netoxický plast
průměr velkého hrdla: 8 cm, průměr malého hrdla: 2,5 cm
hmotnost: 109 g vč. kovové spirálky uvnitř šejkru

89 Kč

89 Kč

79 Kč

Regenerace

79 Kč

229 Kč

Stojany na vystavení zboží
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Art. N996 (3499/4234)
stojan NUTREND produktový, velký kovový
při odběru produktů Nutrend nad 10.000 Kč = stojan za 1Kč
rozměr: výška 166cm x šířka 60cm x hloubka 40cm
stojan je pojizdný na malých kolečkách pro snadnou
manipulaci

Art. N997 (499/604)
stojan NUTREND na tyčinky,
plastový malý
při odběru produktů Nutrend
nad 5.000 Kč = stojan za 1Kč
rozměr: výška 60 cm x šířka 40 cm x hloubka 40 cm

4 999 Kč

999 Kč
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Art. 26008 (239/275) pomeranč
ISOSTAR prášek ENERGY SP. DRINK E+
Hydratační isotonický nápoj s prodlouženým
energetickým účinkem - 790g na 5l nápoje.
Obsahuje vitamíny B1, C a E.
Zlepšuje výkonnost a vytrvalost.
Optimálně hydratuje.
Pomáhá k regeneraci po fyzické aktivitě.
balení: 790 g
389 Kč

Art. 26005 (399/459) citron
ISOSTAR prášek
Hydratační isotonický nápoj
- 1500g na 18,7l nápoje.
Obsahuje vitamín B1.
Obsahuje vápník a hořčík.
Zlepšuje výkonnost a vytrvalost.
Optimálně hydratuje.
Pomáhá k regeneraci po fyzické aktivitě.
balení: 1500 g
649 Kč

Art. 26000 (159/183) citrón
Art. 26001 (159/183) grep (fresh)
Art. 26002 (159/183) pomeranč
Art. 26003 (159/183) brusinka
Art. 26004 (159/183) neutral
ISOSTAR prášek
energetický isotonický iontový nápoj v prášku
400g na 5l (isotonické ředění) a až 10l nápoje (hypotonické ředění)
Obsahuje vitamín B1. Obsahuje vápník a hořčík.
Zlepšuje výkonnost a vytrvalost. Optimálně hydratuje.
Pomáhá k regeneraci po fyzické aktivitě.
balení: 400 g
279 Kč
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Art. 26024 (86/99) brusinka
Art. 26025 (86/99) citron
Art. 26026 (86/99) pomeranč
ISOSTAR POWERTABS tablety
TABLETY 10 x 12g
rozpustný isotonický nápoj
pro krátkou a intenzivní fyzickou aktivitu
balení: 120 g
149 Kč

Art. 26037 (129/148) neutral
ISOSTAR Bicarbonates
šumivý sacharidový nápoj speciálně vyvinutý pro předcházení křečí
a svalových bolestí během fyzické zátěže
je vhodný před i v průběhu fyzického zatížení, v horkém klimatu
a také při aktivitách vyžadující intenzivní svalovou zátěž
a při dlouhotrvajících aktivitách, obsahuje jedlou sodu,
která neutralizuje vytvořenou kyselinu mléčnou ve svalech
dále obsahuje vitamin B1, sacharózu, maltodextrin a hořčík
225 Kč

Art. 26044 (19/22) banán / 35g
Art. 26045 (19/22) kakao / 35g
ISOSTAR energetická tyčinka
energetická tyčinka k pokrytí
energetických nároků během výkonu,
ale také i hodinu před sportovní
aktivitou nebo závodem
ke zvýšení výkonnosti na záčátku sportovní aktivity
obsahuje ideální kombinaci sacharidů
tyčinka je obohacena o vitamín B1 (Thiamin)

Art. 26029 (86/99) citron
ISOSTAR ENERGY ENDURANCE+ tablety 24x 4 g
Energetické sacharidové tablety
obsahují vitaminy C, B1, B2, B5, B6
a PP (niacin) dále hořčík, draslík
a jednoduché sacharidy (glukóza)
tablety jsou samostatně balené
vhodné před cvičením a během cvičení
balení box = 24 tablet po 4g
149 Kč

Art. 26030 (28/32) jahoda-banán
Art. 26031 (28/32) třešeň
ISOSTAR gel kofein
sportovní gel pro doplnění
energie během výkonu
Originální balení obsahuje 24ks sáčků
s trhacím uzávěrem.
balení: 35 g
49 Kč

Art. 26020 (62/71) meruňka
Art. 26021 (62/71) jahoda
ISOSTAR ENERGY FRUIT BOOST
energetické želé bonbóny s kofeinem 10 x 10g
používá se jak před, tak i během sportovní aktivity
poskytuje energii nutnou pro náhlé zrychlení,
kopcovité úseky nebo při poklesu výkonu
obsahuje vitaminy (C, B1, B2, B6, PP-niacin) + hořčík
109 Kč

Art. 26039 (19/22) jogurt
Art. 26041 (19/22) oříšek
ISOSTAR proteinová tyčinka 25% 35g
proteinová tyčinka k doplnění bílkovin po výkonu,
ale také i během výkonu.
Tyčinka je obohacena o vitamíny a minerální látky.
25% bílkovin.
balení: 35g
33 Kč

Art. 26035 (28/32) jahoda-granátové jablko
ISOSTAR energy shot
jako zdroj okamžité energie užívá se před fyzickou
aktivitou, ale také i v jejím průběhu.
Obsahuje kofein, guaranu, kořen ženšenu. Vitamín C, B1
Balení v praktických, znovu uzaviratelných monodózách.
Prodej po 1x monodóze 60ml.
49 Kč

33 Kč

Láhve a šejkry
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Art. 250791 (58/70) modrá
Art. 250792 (58/70) růžová
láhev ISOSTAR 0,65 l
výsuvný vršek
průměr hrdla: 50 mm
materiál: netoxický plast LDPE
a PP-polypropylen
plně recyklovatelná,
nedržící zápach ani chuť z nápoje
hmotnost: 72 g
109 Kč

Art. 250799 (58/70)
láhev ISOSTAR 0,65 l, fluo
výsuvný vršek
průměr hrdla: 50 mm
materiál: netoxický plast LDPE a P
P-polypropylen
plně recyklovatelná, nedržící zápach
ani chuť z nápoje
hmotnost: 72 g
109 Kč

Art. 25080 (58/70) 0,65 l/ 72 g
Art. 25084 (71/86) 1 l/105 g
láhev ISOSTAR, stříbrná
výsuvný vršek
průměr hrdla: 50 mm
materiál: netoxický plast LDPE
a PP-polypropylen
plně recyklovatelná,
nedržící zápach ani chuť znápoje
hmotnost: 72 g
109 Kč 0,65l
139 Kč 1l

Art. 25086 (71/86) černá
Art. 250841 (71/86) zelená
láhev ISOSTAR 1 l
výsuvný vršek
průměr hrdla: 50 mm
materiál: netoxický plast LDPE
a PP-polypropylen
plně recyklovatelná,
nedržící zápach ani chuť z nápoje
hmotnost: 105 g
139 Kč
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Art. 250835 (79/96)
láhev ISOSTAR 0,8 l
výsuvný vršek
průměr hrdla: 43 mm
průměr láhve: 74 mm
materiál: plně rozložitelný,
netoxický plast PE, BPA free
do maximální teploty nápoje
40 stupňů Celsia
plně recyklovatelná,
nedržící zápach ani chuť z nápoje
hmotnost: 91 g
149 Kč

Art. 250834 (72/87)
láhev-šejkr ISOSTAR 0,7 l
žlutý šejkr ISOSTAR s objemem 0,7 litru pro přípravu koktejlů
jednoduché umývání, dokonale těsní, včetně vnitřního plastového sítka
šejkr má na boku černý nápis ISOSTAR a je lehce průhledný
ryska s ukazatelem objemu (100 až 700 ml, 8 až 25 OZ)
velký černý matný šrubovací vršek má menší odklopitelný uzávěr,
kterým lze snadno obsah šejkru vyprázdnit
vršek je i včetně praktického poutka na zavěšení
Upozornění: není vhodné pro použití v myčce nádobí.
Maximální teplota nápoje do 40 C!
materiál: PP-polypropylen, BPA FREE - netoxický plast
průměr velkého hrdla: 9 cm, průměr malého hrdla: 2,4 cm
hmotnost: 155 g
139 Kč

Energie

Art. 263434 (196/225) citrón
Art. 263445 (196/225) pomeranč
ENERVIT ISOTONIC DRINK instantní nápoj
Enervit ISOTONIC DRINK (původně G Sport)
je prášek pro přípravu izotonického
i hypotonického nápoje. Vylepšená receptura.
Obsahuje protikřečové minerály, směs vitamínů B,
podporuje udržení výkonosti, ideální jako prevence
žízně a doplnění minerálů po výkonu.
Baleno ve 420g dóze
349 Kč

Art. 26361 (109/125) citron
Art. 26362 (109/125) lesní ovoce + kofein
ENERVIT GT SPORT
Enervit GT Sport s kofeinem jsou energetické tablety
s vitamíny pro optimální výkonnost a snadné užití.
Obsahují draslík, hořčík, vitamíny skupiny B, maltodextrin
pro okamžitou energii, fruktózu a navíc kofein.
Balení je v boxu po 24ks tablet (6 x plato po 4 ks tablet),
k následnému rozpuštění v ústech...
189 Kč

Art. 26347 (129/148) pomeranč
ENERVIT G SPORT instatní nápoj
Enervit G Sport je prášek pro přípravu
izotonického nebo hypotonického nápoje
s pomerančovou příchutí.
Obsahuje protikřečové minerály, směs vitamínů B,
udržuje výkonosti, ideální jako prevence
žízně a doplnění minerálů po výkonu. Balení v boxu
15x15g box
229 Kč

Art. 26360 (59/68) citron
ENERVIT GT SPORT
Enervit GT Sport jsou energetické tablety s vitamíny pro
optimální výkonnost a snadné užití. Obsahují draslík,
hořčík, vitamíny skupiny B, maltodextrin pro okamžitou
energii a fruktózu. Balení je v tubě po 12ks tablet,
k následnému rozpuštění v ústech
105 Kč

Art. 26346 (119/137) pomeranč
ENERVIT G SPORT instant. nápoj
Enervit G Sport je prášek pro přípravu
izotonického nebo hypotonického nápoje
s pomerančovou příchutí.
Obsahuje protikřečové minerály, směs vitamínů B,
udržuje výkonosti, ideální jako prevence
žízně a doplnění minerálů po výkonu.
hmotnost: 300 g
219 Kč

Art. 26340 (58/67) citron
Art. 26341 (58/67) pomeranč
ENERVIT LIQUID GEL
ENERVIT sport LIQUID GEL
60ml koncentrátu pro rychlý i postupný
přísun energie s příchutí klasického citronu.
Obsahuje vitamíny C a B.
Hlavní využití je během výkonu.
Možné ředit vodou nebo vmíchat
do hypotonického nápoje
99 Kč

Art. 263698 (369/424) malina
ENERVIT BETAINA Endurance Sports
instantní nápoj před sportovním výkonem s obsahem Betainu
snižuje a předchází únavě, přetrénování a ztráty formy
obsahuje také vitamíny C a D
užívá se vždy před výkonem / tréninkem
1 sáček do 150-200ml vody 1x denně 14 dní před velkým závodem
baleno v boxu s 14x 8g sáčky
639 Kč
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Ochrana svalových vláken a regenerace

Art. 26364 (36/41) malina + kofein
Art. 26365 (32/37) citron
Art. 26366 (32/37) cola
Art. 26367 (32/37) pomeranč
Art. 26368 (36/41) citrus + kofein
Art. 263646 (32/37) tropické ovoce
Art. 263647 (32/37) ananas
ENERVIT SPORT GEL
Enervit Sport gel je energetický gel pro rychlé
a postupné uvolňování energie s obsahem BCAA.
Je vhodný především pro doplňování energie během
dlouhodobých výkonů nad 60 minut.
Přínos gelu je navíc umocněn o účinky kofeinu.
Z důvodu obsahu kofeinu je vhodné jej během výkonu
kombinovat s bezkofeinovou variantou gelu.
Obsahuje vitamíny skupiny B (B2, B3, B5 a B6)
Originální balení obsahuje 24ks sáčků s trhacím uzávěrem
59 Kč
69 Kč +kofein

Art. 26355 (24/28) oříšky + ovoce
ENERVIT POWER TIME
Bezlepková outdoor tyčinka se sušeným ovocem, oříšky
a vitamíny, doplnění energie kdykoliv během dne
obsahuje rozinky, meruňky, mandle a lískové oříšky
hmotnost 35g
42 Kč

Art. 26357 (44/51) jablko
Art. 26358 (44/51) kakao
Art. 26359 (44/51) citron
ENERVIT SPORT PERFORMANCE BAR
Energetická dvojtyčinka s vitamíny.
Tyčinka nemá žádnou polevu. Zažehná pocit hladu díky
sacharidům maltodextrin, glukózy, škrobu a fruktózy.
Obsahuje 18% bílkovin-obnova poškozených svalových
vláken. Balení 2x30g
79 Kč
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Art. 26366OH (32/37) cola ONE HAND
Art. 26368OH (36/41) citrus + kofein ONE HAND
ENERVIT ENERVITENE SPORT GEL
Na otevření stačí jedna ruka - ONE HAND
energetický gel pro rychlé a postupné uvolňování
energie s obsahem BCAA
pro doplňování energie během dlouhodobých
výkonů nad 60 minut
obsahuje vitamíny skupiny B, lze jej zředit s vodou
1 ks obsahuje 2 x 12,5 ml gelu
59 Kč
69 Kč +kofein

Art. 26342 (73/84) citrus+kofein
Art. 263424 (73/84) višeň+kofein
ENERVIT LIQUID GEL COMPETITION
Koncentrovaná energie se stimulujícím kofeinem
pro intenzivní výkon a maximální nabuzení.
Obsahuje speciální směs maltodextrinu a
fruktózy. Koncentrát s příchuťí citrus s kofeinem.
Cena a prodej po 1ks=60ml. Display=18ks
129 Kč cena za 1ks

Art. 26378 (254/292)
ENERVIT CREATINA SPORT
Enervit Creatina Sport je kreatin jako zdroj rychlé
energie pro dynamické krátkodobé výkony.
Balení obsahuje 120 tablet. Doporučuje se užívat
7 tablet denně. 3 dny před závodem je vhodné kreatin
vysadit pro odvodnění nabyté vody z těla
449 Kč

Art. 26354 (42/48) kakao
ENERVIT POWER SPORT COMPETITION
Energetická tyčinka s významným obsahem bílkovin (26%),
BCAA a kreatinu. Je vhodná před intenzivní fyzickou aktivitou
nebo silově náročným sportovním výkonem.
Má kakaovou příchuť a obsahuje také 48% sacharidů
a vitamín B2 pro podporu energetického metabolismu.
Hmotnost 40g
79 Kč

Art. 26382 (40/46) čokoláda+brusinka
ENERVIT Vegetal Protein Bar
proteinová tyčinka pro vegetariány
doplnění bílkovin získaných z hrachu a rýže
tyčinka je obohacena o vitamín B6
bez lepku (senza glutine)
23% bílkovin
hmotnost: 60g
69 Kč

Art. 26369 (32/37) pomeranč
Art. 263695 (32/37) cola + kofein
Art. 263697 (32/37) brusinka
ENERVIT PRE SPORT
Sacharidové želé s inovativními vlastnostmi,
které může být užito až do 30 min.
před výkonem. Má nízký glykemický
index a podporuje využítí tělesného tuku,
jako hlavního zdroje energie.
Neobsahuje žádné tuky a je
velmi dobře stravitelný.
Hmotnost obsahu je 45g
59 Kč

Art. 26352 (34/39) meruňka
Art. 26353 (34/39) pomeranč
ENERVIT SPORT COMPETITION BAR
Vysokosacharidová energetická tyčinka
pro doplňování energie i během
intenzivní nebo dlouhotrvající fyzické aktivity
a sportovního výkonu.
Tyčinka je bez polevy, má meruňkovou
nebo pomerančovou příchuť
a má optimální velikost do kapsy.
Bez lepku (senza glutine).
Hmotnost 30g
59 Kč

Art. 26380 (34/39) čokoláda + kokos, 26% bílkovin
Art. 26381 (34/39) vanikla +jogurt, 28% bílkovin
ENERVIT SPORT PROTEIN BAR
Enervit Power Sport Protein Bar je výživová, po výkonová,
proteinová tyčinka k doplnění bílkovin, jejichž zvýšená
potřeba může být vyvolána zvýšenou nebo intenzivní
fyzickou aktivitou a sportem.
Tyčinka je obohacena o vitamíny a minerální látky.
Kombinace syrovátkové a sojové bílkoviny.
Bez lepku (senza glutine).
hmotnost: 40g
59 Kč
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Art. 26349 (124/143) citron
ENERVIT MAGNESIUM SPORT box 10x15g
Enervit Magnesium Sport je nápoj v prášku,
který pomáhá proti křečím, únavě a vyčerpání.
Obsahuje draslik, hořčík, sodík a vitamín C.
Vhodný pro užití před sportem i při sportu.
Podporuje optimální svalovou funkci
219 Kč

Art. 26373 (196/225) citrón
ENERVIT R1 SPORT INSTANTNÍ NÁPOJ
Regenerační instantní nápoj
s obsahem aminokyselin
a minerálů po intenzivním výkonu.
Obsahuje draslík, sodík, hořčík,
vitamíny pro podporu regenerace po výkonu,
L-Glutamin, BCAA a maltodextrin.
1 sáček do 200ml vody
S příchutí citrónu.
Baleno v boxu s 10x 15g sáčky
339 Kč

Art. 26495 (399/459)
ENERVIT SALT Caps, 120 kapslí
Sportovní vitamínový doplněk s minerálními látkami
na bázi sodných solí pro intenzivní sportovní výkon
obsahuje sodík pro podporu přenosu
nerovných impulzů-optimální funkce svalů
vitamín C, vitamíny skupiny B a vitamin D
užívá se většinou 2 tablety denně
(8 tablet maximálně za jeden den)
během sportovního výkonu
balení obsahuje praktickou dózičku pro přepravu kapslí
celé balení obsahuje 120 kapslí
699 Kč

Art. 26370 (529/608) dóza 400 g, pomeranč
Art. 26371 (72/83) sáček 50 g, pomeranč
ENERVIT R2 SPORT RECOVERY DRINK
Energetický regenerační instantní nápoj
s vysokým obsahem sacharidů
a nejzastoupenějších aminokyselin v těle
L-glutamin a BCAA. Dále obsahuje vitamín E
pro ochranu buněk před oxidačním poškozením,
hořčík a vitamíny skupiny B
899 Kč 400g
129 Kč 50g

Art. 26377 (339/390) pomeranč
ENERVIT ENERVITAM SPORT box
Aminokyseliny BCAA v práškové formě
pro ochranu svalových vlákem během výkonu
a podporu regenerace po jeho skončení.
Obsahuje aminokyseliny BCAA
(leucin, izoleucin a valin).
V boxu je 12x 12,5g sáčků
589 Kč

Art. 26375 (339/390)
ENERVIT GYMLINE MUSCLE
Aminokyseliny BCAA v kapslích
pro ochranu svalových vláken
během výkonu a podporu regenerace
po jeho skončení.
Obsahuje aminokyseliny BCAA
(leucin, izoleucin a valin).
Balení obsahuje 120 kapslí
589 Kč

Art. 26398 (759/873) smetana+vanilka
ENERVIT Vegetal Protein
Proteinový nápoj nejen pro vegetariány
komplex vysoce kvalitních roslinných bílkovin
s vitamíny a minerály obsahuje komplex hrachového,
rýžového, bramborového a kakaového proteinu
proteinový koktejl je vhodné si připravit a úžít během dne
obsahuje 71% bílkovin
hmotnost: 900g
1299 Kč

Art. 26497 (309/355)
ENERVIT Vitamine Minerali tablets
Komplex 11 vitamínů a 9 minerálních látek
udržuje normální funkci svalů
chrání buňky před oxidativním stresem
snižuje únavu a vyčerpání
balení obsahuje 120 tablet
539 Kč

Art. 26397 (759/873) kakao
ENERVIT TIME RELEASE 4
Proteinový koktejl se 4 vysoce kvalitními zdroji bílkovin
o celkovém obsahu 85% bílkovins postupným uvolňováním
a s vitamínem B6. Proteinový koktejl je vhodné si připravit
a úžít tři hodiny po výkonu, nebo kdykoliv během dne vhodný
jako odpolední svačina nebo druhá večeře.
85% bílkovin, příchuť kakao, hmotnost: 800g
1299 Kč

Art. 26363 (529/608) kakao
ENERVIT CARBO FLOW SPORT
Instantní nápoj s vysokým obsahem kakaových flavanolů,
které podporují rozšíření cév, pozitivně ovlivňují kardiovaskulární systém,
příznivě působí na činnost mozku a také jsou velmi dobrými antioxidanty.
1-2 odměrky sypké směsi se rozpouští ve 150-200 ml vody nebo odstředěného mléka.
Obvykle se užívá 1-2 týdny před obtížným nebo důležitým závodem
nebo náročným tréninkovým obdobím.
Baleno ve 400g dóze

Art. 26500 (54/62) citron + pomeranč-meruňka
ENERVIT VITAMIN C
ENERVIT vitamin C 1000mg - doplněk stravy
Se sladidlem, bez přidaného cukru. Vhodné i pro diabetiky.
Obsahuje 1000mg vitaminu C. Tato vysoká dávka je pro tělo významnou oporou
zvláště v období zvýšeného výskytu¨virů a bakterií, při nachlazení, stresu,
vysoké fyzické aktivitě, pobytu ve znečištěném prostředí i při rekonvalescenci atd.
tuba obsahuje 20 šumivých tablet, které se samovolně rozpouští ve vodě.
Hmotnost obsahu: 76g

899 Kč

99 Kč
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Masážní prostředky
Art. 26501 (54/62) pomeranč-mandarinka
ENERVIT MULTI-10 VITAMÍNŮ
ENERVIT multi-10 vitamínů - doplněk stravy
Se sladidlem, bez přidaného cukru. Vhodné i pro diabetiky.
Obsahuje důležité vitaminy, které přispívají k normální
funkci imunitního systému, ke snížení míry únavy
a vyčerpání a ochraně před oxidativním stresem.
tuba obsahuje 20 šumivých tablet, které se samovolně
rozpouští ve vodě.
Hmotnost obsahu: 76g

Art. 26502 (54/62) pomeranč
ENERVIT FERRO
ENERVIT FERRO - doplněk stravy. Se sladidlem, bez přidaného cukru.
Vhodné i pro diabetiky. Obsahuje železo, vitaminy C, E a beta-karoten.
Železo je důležité pro tvorbu krvinek a červeného krevního barviva - hemoglobinu.
Ten zajišťuje okysličování organizmu a tím i jeho odolnost a výkonnost.
Významnou roli při vstřebávání železa má vitamin C, který stejně jako vitamin E
a beta-karoten přispívá k optimální funkci imunitního systému.
tuba obsahuje 20 šumivých tablet, které se samovolně rozpouští ve vodě.
Hmotnost obsahu: 76g

99 Kč

99 Kč

Láhve a šejkry
Art. 25065 (34/41) 0,5 l
Art. 25066 (40/48) 0,7 l
láhev ENERVIT, transparentní
s výsuvným vrškem, láhev je odolná, plně recyklovatelná
a splňuje evropské normy pro styk s potravinami
materiál: PE-polyethylen
průměr hrdla: 40 mm
69 Kč 0,5 l
79 Kč 0,7 l

Art. 25067 (46/56)
láhev ENERVIT 1 l, červená
s výsuvným vrškem, láhev je odolná, plně recyklovatelná
a splňuje evropské normy pro styk s potravinami
materiál: PE-polyethylen
průměr hrdla: 40 mm
hmotnost: 100 g
89 Kč

Art. 25069 (52/63)
láhev-šejkr ENERVIT 0,7 l
transparentní šejkr se šroubovacím vrškem
a vyznačeným ukazatelem objemu
včetně vnitřní plastové mřížky
vhodný pro rozmíchání všech iontových,
proteinových, i regeneračních nápojů
materiál: PP-polypropylen, průměr hrdla: 90 mm,
průměr malého hrdla: 33 mm
hmotnost: 100 g
99 Kč

Doplněk stravy

Art. 26507 (59/68)
VITAR-MAXIVITA ODKYSELENÍ ORGANIZMU
doplněk stravy, minerální směs
Se sladidly. Neobsahuje cukr.
Vhodné i pro diabetiky. Obsahuje vyvážený
poměr základních organicky vázaných
minerálních látek. Přípravek je vhodné
užívat při úpravě acidobazické rovnováhy
organizmu (tj. optimální poměr mezi
kyselinami a zásadami) Přípravek je sypké směsi
k rozpuštění ve vodě (20 dávek)
Příchuť: zelený čaj-citron
balení: 110 g

Art. 26510 (103/118)
VITAR-MAXIVITA EXCLUSIVE KOLAGEN FORTE+
doplněk stravy - kloubní výživa
Bez přidaného cukru. Vhodné i pro diabetiky.
Obsahuje glukosamin sulfát, chondroitin sulfát,
kolagen, Boswellin a vitamin C.
Kombinace těchto aktivních látek
významně prospívá pohybovému apárátu.
Udržuje funkčnost kloubů a chrupavek.
balení: 60 kapslí / 20,6 g
179 Kč

Art. 26511 (103/118)
VITAR-MAXIVITA KLOUBNÍ VÝŽIVA
doplněk stravy - kloubní výživa
Bez přidaného cukru. Vhodné i pro diabetiky.
Obsahuje glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, kolagen,
Boswellin a vitamin C. Kombinace těchto aktivních látek
významně prospívá pohybovému apárátu.
Udržuje funkčnost kloubů a chrupavek.
balení obsahuje 20ks sáčků s rozpustným práškem do vody
Příchuť: pomeranč
hmotnost: 76 g

Art. 26512 (10,5/12) jahoda
Art. 26513 (10,5/12) citron
Art. 26514 (10,5/12) pomeranč
VITAR-ENERGIT, MULTIVITAMIN
VITAR-Energit, multivitamin-doplněk stravy.
Rozpustné pastilky na jazyku z hroznového cukru
s vitaminy jako rychlý zdroj energie.
balení obsahuje 17ks tablet-pastilek k rozpuštění v ústech
Hmotnost obsahu: 37,4 g
19 Kč

179 Kč

Art. 16148 (79/96) 30 ml
Art. 16149 (154/186) 100 ml
GESASS CREME krém na hýždě
krém na hýždě (zadek) proti odřeninám a opruzeninám
vhodný pro všechny činnosti se zvýšenou zátěží sedacích
partií (cyklistika, jezdectví, veslování...)
vtírat před námahou do kůže sedacích partií
obsahuje: výtažky z kosodřevin, šalvěje, máty peprné,
rozmarýnu
pouze pro vnější použití
159 Kč 30 ml
299 Kč 100 ml
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... před výkonem
- prokrvení a prohřátí svalů
Art. 16156 (169/204) 100 ml
START BALSAM
balzám před výkonem
proti vlhku a chladu
prokrvuje a prohřívá svalstvo
zabraňuje úniku tepla
obsahuje: výtažky z alpských bylin,
kosodřevin, rozmarýnu,
máty peprné a kafru
pouze pro vnější použití
349 Kč

... před výkonem a během výkonu
- osvěžuje namáhavé svaly a šlachy

... během výkonu
- chladí při poranění svalů, kloubů...

Art. 16142 (139/168) 200 ml
FRISCHE FLUID
masážní lihový roztok na svaly
proti únavě při výkonu
rychle osvěžuje namáhané svaly a šlachy
obsahuje: výtažek z rozmarýnu,
máty, borovice, eukalyptu,
levandule a citrusů
pouze pro vnější použití

Art. 16157 (154/186) 300 ml
KÜHL SPRAY
chladící tonikum ve spreji pro zchlazení při zhmoždění
svalů, podvrtnutí kloubu nebo štípnutí hmyzem
obsahuje: výtažky z levandule, kafru, mentolu,
citrusových plodů a šalvěje, pouze pro vnější použití
299 Kč

279 Kč

99 Kč
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... před výkonem - proti odřeninám sedacích partií

... před výkonem
- chrání svalstvo před bolestí
Art. 16145 (149/180) 100 ml
Art. 16146 (259/313) 200 ml
START OIL
určený k prokrvení a prohřátí svalů
před vysokou zátěží, masáž se Startolejem
a protahování ochrání Vaše svalstvo před bolestí
vtírat do míst s nejvíce zatěžovanými svaly,
působí do hloubky, prokrvuje a tím prohřívá
ošetřované části těla, obsahuje: kafr, rozmarýn,
mentol,eukalyptus, výtažek z myrty,
mátu peprnou, citron a olej z horských borovic
pouze pro vnější použití
299 Kč 100 ml
499 Kč 200 ml

... před výkonem a během výkonu
- osvěžuje namáhavé svaly a šlachy

Art. 16143 (149/180) 100 ml
FRISCHE GEL
osvěžující gel na svaly proti únavě při výkonu
chladí, posiluje a osvěžuje namáhané svaly a šlachy
obsahuje: výtažky z kosodřevin, rozmarýnu,
máty, myrty, citrusových olejů, kafru a mentolu
pouze pro vnější použití
299 Kč

... po výkonu - osvěžující sprchový gel

... regenerace po výkonu

Art. 16152 (104/186) 200 ml
Art. 16151 (179/217) 500 ml
DUSCHBAD SPORT
sprchový gel pro osvěžení a relaxaci po výkonu
PH-neutrální, zvláčňuje pokožku
obsahuje: výtažky z kosodřevin, rozmarýnu,
levandule, šalvěje, mentolu
pouze pro vnější použití
199 Kč 200 ml
359 Kč 500 ml

Art. 16153 (154/186) 100 ml
Art. 16154 (399/483) 500 ml
RELAX BALSAM
regenerační balzám pro masáže po vysoké námaze
zlepšuje prokrvení pokožky, zvláčňuje kůži a hydratuje ji
obsahuje: výtažky z kosodřevin, šalvěje, rozmarýnu, jalovce
pouze pro vnější použití
299 Kč 200 ml
759 Kč 500 ml
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... pro všechny typy masáží po výkonu

... pro všechny typy masáží po výkonu

... péče o chodidla

Art. 16136 (199/241) 200 ml
Art. 16135 (379/459) 500 ml
RELAX OIL
masážní olej k masáži po výkonu
ochrana a regenerace svalů
prokrvuje pokožku
obsahuje: výtažky z kosodřevin
alpských bylin,
šalvěje, eukalyptu
pouze pro vnější použití
399 Kč 200 ml
749 Kč 500 ml

Art. 16159 (129/156) 500 ml
Art. 161593 (799/967) 5 000 ml
MASSAGE OIL LATSCHENKIEFER
osvěžující olej pro všechny typy masáží
velmi aromatický a osvěžující
zlepšuje prokrvení pokožky a uvolňuje svaly
obsahuje: výtažky z citrusových plodů
a kosodřevin
pouze pro vnější použití
259 Kč 500 ml
1 499 Kč 5 000 ml

Art. 16158 (129/156) 500 ml
MASSAGE OIL NEUTRAL olej
základní olej pro masáž po výkonu
regeneruje a uvolňuje svaly
vhodný pro citlivou pokožku
obsahuje minimum příměsí
lze přidávat éterické oleje
pouze pro vnější použití

Art. 16163 (154/186) 100 ml
THERMO BALSAM
hřejivý krém na chodidla během výkonu
chrání před chladem a pomáhá udržet nohy v teple
pomáhá udržet hebkou a prokrvenou pokožku
i za extrémních podmínek
obsahuje: výtažky z alpských bylin, levandule,
rozmarýnu a mentolu
pouze pro vnější použití
299 Kč

Art. 16160 (229/277) 500 ml
MASSAGE LOTION masážní krém
jemný krém pro všechny typy masáží po výkonu
zlepšuje prokrvení pokožky a uvolňuje svaly
jemná vůně přrodních silic
obsahuje: kombinaci přírodních olejů
pouze pro vnější použití
449 Kč
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... péče o chodidla

... masážní olej po výkonu

259 Kč

Art. 16166 (104/126) 100 ml
FUSSDEO deodorant na chodidla
deodorant pro ošetření chodidel před výkonem
zabraňuje zápachu a chrání před plísněmi
osvěžuje, chladí, neodmašťuje
obsahuje: výtažky z kosodřevin, šalvěje, levandule,
máty, citrusů
pouze pro vnější použití
199 Kč

Art. 16168 (149/180) 100 ml
BEINVITAL GEL pro unavené nohy
gel pro unavené a těžké nohy po výkonu
pomáhá udržet pokožku hebkou,
hydratovanou a prokrvenou
obsahuje: výtažky z kosodřevin,
rozmarýnu, jalovce, šalvěje, levandule,
eukalyptu, pupalkový olej, vilín, arnika
pouze pro vnější použití
299 Kč

Art. 16164 (154/186) 100 ml
Art. 16165 (79/96) 30 ml
FUSSBALSAM
balzám proti pálení nohou v tretrách
chrání před plísněmi
svěděním a zápachu chodidel
desodoruje, osvěžuje a změkčuje pokožku
obsahuje: výtažky z kosodřevin, šalvěje,
levandule, kostivalu, jalovce
pouze pro vnější použití
299 Kč 100 ml
159 Kč 30 ml

Art. 16186 (149/180) béžová
Art. 16187 (149/180) žlutá
Art. 16188 (149/180) modrá
Art. 16189 (149/180) černá
Art. 16190 (149/180) růžová
PÁSKA DREAM-K TAPE
Kineziologická tejpovací páska ke zpevnění svalů.
Zabraňuje předčasné únavě svalů, podporuje lymfatický systém
a chrání svaly před poraněním.
Vhodné použít i jako podpora poraněných svalů.
Páska je voděodolná a antialergenní.
Rozměr 5 cm x 5 m.
299 Kč
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PODPORUJEME VÁS STEJNĚ JAKO PROFESIONÁLY...

PRAHA

OTROKOVICE

KCK CYKLOSPORT-MODE S.R.O.
Bartošova 348,
765 02 Otrokovice-Kvítkovice
Česká Republika
Tel.: 00420 724 047 411,
00420 724 011 433
Email: info@kckcyklosport.cz
www.kckcyklosport.cz
www.force.cz
Art. 9992090
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