NA TRHU
Dámský dres LIV Capitana Jersey s krátkým rukávem a zipem po celé délce je
vyroben z komfortního, prodyšného a rychleschnoucího materiálu TransTextura.
Dres je vybaven raglánovými rukávy, třemi kapsami vzadu, plochými švy pro
větší pohodlí. Dres má strategicky umístěné mesh panely a reflexní prvky pro
vyšší bezpečnost. Na trhu je dres v těchto barevných provedeních: kombinace
modrá/bílá/zelená a velikostech S až XL (střih Liv Club Fit).
cena: 1999 Kč
dodává: www.liv-cycling.cz

Světlo-odrazka do drátů CATEYE SL-LD150 je výborným doplňkem pro zvýšení vaší
bezpečnosti. Svícení zajišťuje jedna supersvítivá bílá dioda. Světlo vydrží svítit třicet hodin
při konstantním svícení, padesát hodin jako blikačka. Zdroj 2 x CR2032 baterie – jsou
přiloženy. Světlo se umisťuje do drátů pomocí klipu.
cena: 299 Kč
dodává: www.author.eu

Dětské stylové rukavice ETAPE Tiny mají vrchní část
vyrobenou z bielastického materiálu. V kolekci najdete
různé designy pro malé cyklisty. Dlaň rukavic je
vyrobena z protiskluzového materiálu a je anatomicky
prošita v barvě vrchní části. Rukavice lze zakoupit
ve velikostech 3–4, 5–6, 7–8.
cena: 199 Kč
dodává: www.vivastore.cz
Speciální pumpa BMP-39 DualPressure pro vysoké
i nízké tlaky je použitelná jak pro pláště, tlumiče i vidlice.
Pasuje na Presta i Schrader ventilky. Pumpa pumpuje
do 21 bar / 300 psi, má jemné doladění tlakového
odvzdušňovacího ventilu pro přesné pumpování a externí
otočnou hadici. Manometr je chráněn gumovým pouzdrem.
Je vyrobena z lehkého hliníkového těla a váží 206 gramů.
cena: 990 Kč
dodává: www.jmctrading.cz

Sportovní brýle R2 Hunter jsou velmi pěkně designově vyvedené a zároveň všestranné
brýle pro náročné v mnoha barevných variantách. Materiál rámu je vyroben z lehkého
odolného Grilamidu TR90 v bílé lesklé barvě. Dodávají se ve velikosti pro dospělé
65–15–124. Brýle mají protiskluzové nosníky a (nebo) koncovky stranic, které zlepšují
stabilitu brýlí a zamezují skluzu. Možnost záchytného pružného pásku místo stranic.
Materiál čoček je nárazuvzdorný polykarbonát, barva čoček pak šedá. Kategorie
slunečního filtru je 0–2, UV 400 nm A, B, C. R2 dodává mikrovláknový pytlík zdarma.
Model je nabízen ve variantě výměnné čočky (999 Kč) nebo fotochromatizace –
automatická reakce na intenzitu světla (1499 Kč).
cena: 999 nebo 1499 Kč
dodává: www.r2.cz

Volné cyklistické kraťasy SENSOR Helium zaručují vaše pohodlí nejen
na kole. Jsou vyrobeny z funkčního, lehkého a prodyšného materiálu,
který je elastický, a kraťasy tak poskytnou maximální volnost pohybu.
Obvod kraťasů lze jednoduše a pohodlně upravit dvěma přezkami v pase.
Součástí jsou vnitřní vyjímatelné cyklokalhoty s 2D cyklovložkou. Boční
kapsa na zip poskytne bezpečné útočiště pro váš mobil, mapu, peněženku
či tyčinku. Tento produkt je vyroben v České republice. Cyklokraťasy
lze koupit pánské v barvě černé s červeným pruhem či černé se žlutým
pruhem. Dámská verze je pak k dispozici v barvě černé s bílým pruhem.
Pánské i dámské kraťasy jsou k sehnání ve velikostech S–XL.
cena: 1599 CZK
dodává: www.sensor.cz
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Koncept brašničky na rám SPECIALIZED Vital Pack je velmi jednoduchý
– snadno uspořádat a uložit vaše jídlo na kole. K tomu slouží jednoduché
pásky, kterými brašničku snadno připojíte k horní rámové trubce. Snadno se
tak natáhnete po tyčince. Pomocí jediného pohledu vám Vital Pack umožní
díky svému síťovanému víku prozkoumat jeho obsah. Pokud však raději
během jízdy saháte po svačince na slepo, magnetický uzávěr „bez díváníbez starostí“ velice oceníte.
cena: 849 Kč
dodává: www.specialized.com

Helma CATLIKE Kompacto R056 má polykarbonátovou skořepinu z jednoho kusu kryjící
celou vnější část přilby a zajišťující vysoký bezpečnostní standard. Při výrobě helmy byly
použity tyto technologie: In mold – proces, jež zvyšuje odolnost proti nárazům a zlepšuje
rozložení energie nárazu; Dual Flow – exkluzivní Catlike design – velké přední vstupní
vzduchové otvory jsou spojeny s velkými zadními výstupními otvory. To umožňuje konstantní
odvětrání přilby. LNP-Low Nape Protection – design založený na specifickém snížení zadní
části helmy, které poskytuje lepší ochranu týlu. Wheel Retention upínací systém s kolečkem,
který umožňuje jednoduché, rychlé a přesné nastavení přilby dle obvodu hlavy. Síťka proti
létajícímu hmyzu umístěná v předních otvorech. Velikosti: SM 51–54 cm (220 g),
MD 55–58 cm (230 g), LG 59–61cm (250 g).
cena: 2190 Kč
dodává: www.cyklosvec.cz

Pohodlné turistické sedlo MAX1 Comfort v několika barevných provedeních s pěnovou výplní. Díky tomuto měkkému materiálu se sedlo dokonale
přizpůsobí a netlačí tak v žádné partii. Nylonová základna zajišťuje tuhost ve spojení s ocelovými vzpěrami. PE pěna velmi dobře tlumí otřesy. Jednoduchá
údržba, voděodolný povrch. Rozměry sedla jsou 270 x160 mm, hmotnost pak 398 g. Koupit můžete sedlo v červené, zelené, modré a žluté.
cena 320 Kč
dodává: www.cyklomax.cz
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