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DALŠÍ ZNAČKY V NAŠEM SORTIMENTU:



www.wilier.cz
Sledujte akční nabídky na:

Akční cena

sada: SRAM FORCE 10SP
zapletená kola:  SRAM S60 KARBON

Nabídka platí do vyprodání zásob!

Původní cena

69 990 Kč

84 900 Kč

sada: ATHENA KARBON 11SP 2011
zapletená kola:  R7 černé

Nabídka platí do vyprodání zásob!

Akční cena

Původní cena

42 990 Kč

56 900 Kč

Najdete nás na
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 20101  černé
kód 20102  bílé
sedlo FORCE RIDER GelTech - pánské
gelové, profilované logo FORCE 
bez podsedlového zámku
ocelové vzpěry
rozměr 270 x 150 mm
hmotnost: 370 g 
baleno na kartě
499 Kč / 20,9 €

kód 20105  černé
kód 20106  bílé
sedlo FORCE COMFORT GelTech - pánské
gelové, profilované logo FORCE 
bez podsedlového zámku
ocelové vzpěry
rozměr 270 x 160 mm
hmotnost: 425 g
baleno na kartě
499 Kč / 20,9 €

kód 20108  černé
kód 20109  bílé
sedlo FORCE LADY GelTech - dámské
gelové, profilované logo FORCE 
bez podsedlového zámku
ocelové vzpěry
rozměr 250 x 180 mm
hmotnost: 395 g
baleno na kartě
499 Kč / 20,9 €

kód 20175 
sedlo FORCE COMFORT GEL
tištěné logo FORCE 
rozměr 275 x 174 mm 
bez podsedlového zámku 
ocelové vzpěry
hmotnost: 460 g 
baleno na kartě
299 Kč / 12,9 €

kód 20002  bílé
kód 20003  černé
sedlo FORCE NO PRESURE
bez podsedlového zámku
ocelové vzpěry
rozměr 278 x 134 mm
hmotnost: 285 g
399 Kč / 15,9 €

kód 20004
sedlo FORCE SURE
bez podsedlového zámku
lyžiny HI-TEN
rozměr 275 x 135 mm
hmotnost: 260 g
249 Kč / 10,9 €

OD KVĚTNA 2013

SED
LA
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

kód 20140  černé
kód 20141  bílé
sedlo FORCE ROY
tištěné logo FORCE 
rozměr 272 x 140 mm 
bez podsedlového zámku 
ocelové vzpěry s měřítkem
hmotnost: 299 g 
baleno na kartě 
399 Kč / 16,9 €

kód 20142  černé
sedlo FORCE ROY HOLE
s dírou, tištěné logo FORCE 
rozměr 272 x 140 mm 
bez podsedlového zámku 
ocelové vzpěry s měřítkem
hmotnost: 292 g 
baleno na kartě
449 Kč / 18,9 €

kód 20144  černé
sedlo FORCE RIK
profilované logo FORCE 
rozměr 280 x 140 mm
bez podsedlového zámku
ocelové vzpěry s měřítkem
hmotnost: 332 g
baleno na kartě
499 Kč / 20,9 €

kód 20146  černé
sedlo FORCE RIK HOLE
s dírou, profilované logo FORCE 
rozměr 280 x 140 mm 
bez podsedlového zámku
ocelové vzpěry s měřítkem
hmotnost: 325 g
baleno na kartě
549 Kč / 22,9 €

kód 20148  černé
sedlo FORCE ROS
profilované logo FORCE 
rozměr 280 x 135 mm 
bez podsedlového zámku
ocelové vzpěry s měřítkem
hmotnost: 300 g
baleno na kartě
499 Kč / 20,9 €

kód 20150  černé
sedlo FORCE ROS HOLE
s dírou, profilované logo FORCE 
rozměr 280 x 135 mm 
bez podsedlového zámku
ocelové vzpěry s měřítkem
hmotnost: 303 g
baleno na kartě
549 Kč / 22,9 €

OD KVĚTNA 2013
SED

LA
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 20001 
sedlo FORCE K2
univerzální sedlo s podsedlovým 
zámkem ocelové vzpěry 
rozměr 285 x 160 mm
hmotnost: 485 g
199 Kč / 7,99 €

kód 20008 
sedlo FORCE K2 GEL TECH
gelové, bez podsedlového zámku
ocelové vzpěry
rozměr 285 x 160 mm
hmotnost: 400 g
299 Kč / 12,9 €

kód 20010
sedlo FORCE LADY  - dámské
s podsedlovým zámkem
ocelové vzpěry
rozměr 270 x 210 mm
hmotnost: 520 g
199 Kč / 8,9 €

kód 20048 
sedlo FORCE KOMFORT THUNDER 
- dámské 
s podsedlovým zámkem
ocelové vzpěry
rozměr 290 x 165 mm
hmotnost: 520 g
229 Kč / 9,9 €

kód 20049 
sedlo FORCE AMERICA - dámské
dámské s podsedlovým zámkem
ocelové vzpěry 
rozměr 265 x 215 mm
hmotnost: 730 g
289 Kč / 11,9 €

kód 20050 
sedlo FORCE BRAvO SOFT
s podsedlovým zámkem a pružinami
ocelové vzpěry
rozměr 275 x 180 mm
hmotnost: 675 g
279 Kč / 11,9 €

kód 20060 
sedlo FORCE BRAvO GEL
s podsedlovým zámkem a pružinami
ocelové vzpěry
rozměr 275 x 180 mm
hmotnost: 570 g
439 Kč / 17,9 €

MTB/TreKKiNg TuriSTicKá SeDlA

kód 20171 
sedlo FORCE ZARA - dámské
profilované logo FORCE 
rozměr 260 x 155 mm 
bez podsedlového zámku 
ocelové vzpěry
hmotnost: 338 g 
baleno na kartě
359 Kč / 14,9 €

OD KVĚTNA 2013

kód 20170
sedlo FORCE ZAK - pánské
profilované logo FORCE 
rozměr 276 x 155 mm 
bez podsedlového zámku 
ocelové vzpěry
hmotnost: 352 g 
baleno na kartě
359 Kč / 14,9 €

OD KVĚTNA 2013

SED
LA
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

kód 20063 
sedlo FORCE KIDS
s podsedlovým zámkem
ocelové vzpěry
rozměr 245 x 145 mm
hmotnost: 320 g
vhodné pro kola 16“ - 24“
119 Kč / 4,9 €

kód 20064 
sedlo FORCE JUNIOR FREE BOYS
s podsedlovým zámkem
ocelové vzpěry 
rozměr 200 x 160 mm
hmotnost: 320 g
vhodné pro kola 12“ - 20“
189 Kč / 7,9 €

kód 20065 
sedlo FORCE JUNIOR
s podsedlovým zámkem
ocelové vzpěry
rozměr 255 x 140 mm
hmotnost: 418 g
189 Kč / 7,9 €

kód 20066  modro-černé
kód 20067  červeno-černé
kód 20068  šedo-černé
kód 20069  růžovo-bílé
sedlo FORCE KIDS 
s podsedlovým zámkem
plastové vzpěry
rozměr 230 x 160 mm
hmotnost: 330 g
189 Kč / 7,9 €

DĚTSKá SeDlA

kód 22105  černý
kód 22106  modrý
potah sedla polstrovaný
potažený šusťákovinou, 
polstrovaný molitanem, 
boky obšity látkou
rozměr 240 x 195 mm 
99 Kč / 4,9 €

kód 22110 
potah sedla FORCE GEL
gelový, bez prolisu 
stahování kolem sedla 
šňůrkou s brzdou 
rozměr 280 x 200 mm
baleno na kartě FORCE 
179 Kč / 7,9 €

kód 22114 
potah sedla FORCE GEL
gelový, uprostřed anatomický  
prolis stahování kolem sedla 
šňůrkou s brzdou 
rozměr 290 x 215 mm
 baleno na kartě FORCE
179 Kč / 7,9 €

kód 22100 
potah sedla 
elastický lycrový, 
tmavý - černý
rozměr 320 x 190 mm
29 Kč / 1,5 €

kód 22014  ø 34,9 mm - bílá 
kód 22015  ø 31,8 mm - bílá 
kód 22016  ø 31,8 mm - černá
kód 22017  ø 34,9 mm - černá
objímka sedlovky s RÚ 
materiál Al
hmotnost: 42 g (ø 31,8 mm), 43 g (ø 34,9 mm)
baleno na kartě
149 Kč / 6,9 €  bílá
99 Kč / 4,9 €  černá

kód 22031  ø 31,8 mm - černá
kód 22032  ø 31,8 mm - červená
kód 22033  ø 31,8 mm - bílá
kód 22035  ø 34,9 mm - černá
kód 22036  ø 34,9 mm - červená
kód 22037  ø 34,9 mm - bílá
objímka sedlovky s RÚ 
materiál Al, vhodná i pro karbonové sedlovky,   
hmotnost: 39 g (ø 31,8 mm), 42 g (ø 34,9 mm)
baleno na kartě
349 Kč / 14,9 €  černá, červená
399 Kč / 15,9 €  bílá

kód 22004  černý
kód 22005  bílý
podsedlový rychloupínák 
materiál Al  
ø táhla 6 mm/délka 60 mm 
čistá hmotnost: 36 g 
baleno na kartě
79 Kč / 3,9 €  černý
119 Kč / 4,9 €  bílý

SED
LA
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 22009  ø 31,8 mm - černá
kód 220095  ø 31,8 mm - bílá
kód 22010  ø 34,9 mm - černá
kód 220105  ø 34,9 mm - bílá
objímka sedlovky na imbus 
materiál Al, vhodná také pro karbonové 
sedlovky 
hmotnost: 18,5 g (ø 31,8 mm), 
19 g (ø 34,9 mm)
baleno na kartě
   69 Kč / 2,9 €  černá
109 Kč / 4,9 €  bílá

kód 22021  ø 31,8 mm - černá
kód 22022  ø 31,8 mm - červená
kód 22023  ø 31,8 mm - bílá
kód 22025  ø 34,9 mm - černá
kód 22026  ø 34,9 mm - červená
kód 22027  ø 34,9 mm - bílá
objímka sedlovky na imbus 
materiál Al, vhodná i pro karbonové 
sedlovky, utahovací moment 8 Nm
hmotnost: 17 g
baleno na kartě
109 Kč / 4,9 €  černá, červená
139 Kč / 5,9 €  bílá

kód 22020 
podsedlový rychloupínák 
materiál Fe,  
ø táhla 6 mm/délka 60 mm 
hmotnost: 105 g/ks
49 Kč / 1,96 €

kód 22070
podsedlový zámek - klasický 
k upnutí sedla, pozinkovaný, 
hmotnost: 20 g
39 Kč / 1,9 €

kód 21022  ø 25,0 mm (327 g) černá
kód 21023  ø 25,4 mm (327 g) černá
kód 21024  ø 25,8 mm (327 g) černá
kód 21025  ø 27,2 mm (338 g) černá
kód 21026  ø 30,6 mm (340 g) černá
kód 21027  ø 31,6 mm (340 g) černá
kód 21030  ø 27,2 mm (338 g) bílá
kód 21031  ø 31,6 mm (340 g) bílá
sedlovka FORCE
délka 400 mm, materiál Al, nalisovaný 
Al zámek 
199 Kč / 7,99 €  černá
329 Kč / 13,99 €  bílá

kód 21035  ø 27,2 mm
kód 21036  ø 31,6 mm
sedlovka FORCE Al321
délka 400 mm, materiál Al
399 Kč / 16 €
kód 21045  ø 27,2 mm
kód 21046  ø 31,6 mm
sedlovka FORCE KARBON
délka 400 mm, materiál karbon
1 099 Kč / 44 €

kód 21200  ø 25,0 mm (264 g)
kód 21201  ø 25,4 mm (212 g)
kód 21202  ø 25,8 mm (220 g)
sedlovka 
délka 330 mm, materiál Fe, 
na klasický (starý) typ podsedlového zámku
49 Kč / 1,99 €

kód 21550  zdvih 35 mm (450 g)
kód 21551  zdvih 40 mm (466 g)
odpružená sedlovka FORCE
délka 350 mm, ø 27,2 mm, materiál Al, 
stavitelná zespodu, nosnost do 100 kg
399 Kč / 16,9 €  zdvih 35 mm 
359 Kč / 14,9 €  zdvih 40 mm 

O
BJÍM

KY / SED
LO

v
KY
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

kód 81120  černé
kód 81121  zlaté
kód 81122  červené
kód 81123  modré
rychloupínák FORCE - přední a zadní
celková délka upínáku: přední 130 mm + zadní 165 mm
užitková délka táhla: přední 110 mm + zadní 140 mm
hmotnost: přední 29 g, zadní 31 g, titanové osy
pro silniční kola-rámy, baleno na kartě FORCE
899 Kč / 36 €

kód 81124  černé 
kód 81125  červené
rychloupínák FORCE - přední a zadní 
celková délka upínáku: přední 130 mm, zadní 165 mm 
užitková délka táhla: přední 110 mm,  zadní 140 mm 
hmotnost: přední 29 g, zadní 31g, titanové osy 
vhodné pro silniční kola-rámy, baleno na kartě FORCE
769 Kč / 31 €

kód 81104  přední 
kód 81103  zadní
rychloupínák hliníkový 
celková délka upínáku: přední 132 mm, zadní 170 mm 
užitková délka táhla: přední 115 mm,  zadní 151 mm
hmotnost: přední 48 g, zadní 50 g
69 Kč / 2,99 €

kód 81105  přední
kód 81106  zadní
rychloupínák hliníkový 
celková délka upínáku: přední 127 mm, zadní 163 mm 
užitková délka táhla: přední 110 mm, zadní 147 mm
hmotnost: přední 50 g,  zadní 55 g
39 Kč / 1,6 €

kód 81115  přední
kód 81116  zadní 
rychloupínák Fe CHROM s maticí 
celková délka upínáku: přední 125 mm, zadní 165 mm 
užitková délka táhla: přední 110 mm,  zadní 150 mm
hmotnost: přední 74 g, zadní 79 g
49 Kč / 1,99 €

kód 81100  zadní
kód 81102  přední
rychloupínák hliníkový 
celková délka upínáku: přední 132 mm, zadní 170 mm
užitková délka táhla: přední 115 mm,  zadní 151 mm
hmotnost: přední 48 g,  zadní 50 g
99 Kč / 3,99 €

RYCH
LO

U
PÍN

Á
KY
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 80403  černý
kód 80409  stříbrný
náboj zadní s RÚ
hliníkový náboj závitový FORCE  
vhodný pro 6-7 kolo 
průmyslová ložiska, 36 děr 
hmotnost: 325 g
189 Kč / 7,9 €

kód 80402  černý
kód 80408  stříbrný
náboj přední s RÚ
hliníkový náboj FORCE 
průmyslová ložiska, 36 děr 
hmotnost: 228 g
149 Kč / 6,9 €

kód 80419 
náboj zadní s maticemi paralax
hliníkový náboj FORCE, závitový 
vhodný pro 6-7 kolo, 36 děr 
hmotnost: 305 g
109 Kč / 4,9 €

kód 80421 
náboj přední s maticemi paralax 
hliníkový náboj FORCE 
širší osa ø 9,5 mm = stejný závit 
jako zadní náboj, 36 děr 
hmotnost: 216 g
89 Kč / 3,9 €

kód 80426  černý
kód 80428  stříbrný
náboj přední s maticemi
hliníkový náboj FORCE 
širší osa, stejný závit jako zadní náboj  
průmyslová ložiska, 36 děr 
hmotnost: 235 g
119 Kč / 4,9 €

kód 80427  černý
kód 80429  stříbrný
náboj zadní s maticemi
hliníkový náboj závitový FORCE 
vhodný pro 6-7 kolo
průmyslová ložiska, 36 děr 
hmotnost: 324 g
139 Kč / 5,9 €  černý
129 Kč / 5,5 €  stříbrný

kód 80431  32 děr - červený
kód 80433  32 děr - černý
kód 80435  36 děr - černý
náboj přední s RU na DISC
hliníkový kotoučový náboj FORCE - elox 
na kotouč 6 děr, průmyslová ložiska 
hmotnost: 344 g
299 Kč / 12,9 €

kód 80432  32 děr - červený
kód 80434  32 děr - černý
kód 80436  36 děr - černý
náboj zadní s RU na DISC
hliníkový kotoučový náboj  FORCE - elox 
vhodný pro 8-10 kolo, na kotouč 6 děr 
průmyslová ložiska
hmotnost: 544 g
459 Kč / 18,9 €

N
Á

BO
JE
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

NOVATEC

kód 80450  32 děr - černý
kód 80454  32 děr - bílý
kód 80458  36 děr - černý
náboj přední FORCE BASIC
kotoučový náboj pro 6 děr 
2 průmyslová ložiska 
počet děr: 32 
osa: 9 x 108 x 100 mm 
hmotnost: 270 g (včetně RÚ)
699 Kč / 28 €  černý
799 Kč / 31,96 €  bílý

kód 80451  32 děr - černý
kód 80455  32 děr - bílý
kód 80459  36 děr - černý
náboj zadní FORCE BASIC
kotoučový náboj pro 6 děr 
2 průmyslová ložiska 
počet děr: 32, vhodné 8-10 kolo
ořech na SHIMANO 
osa: 10 x 140 x 135 mm 
hmotnost: 522 g (včetně RÚ)
899 Kč / 36 €  černý
999 Kč / 40 €  bílý

kód 80461  černý
kód 804645  bílý
náboj přední FORCE TEAM
kotoučový náboj pro 6 děr
2 japonská průmyslová ložiska 
počet děr: 32 
pro 15 mm osu 
hmotnost: 173 g
959 Kč / 38,4 €  černý
999 Kč / 40 €  bílý

kód 80462  černý
kód 80464  bílý
náboj přední FORCE TEAM
kotoučový náboj pro 6 děr
2 japonská průmyslová ložiska 
počet děr: 32 
osa: 9 x 108 x 100 
hmotnost: 245 g (včetně RÚ)
899 Kč / 36 €

kód 80463  černý
kód 80465  bílý
náboj zadní FORCE TEAM
kotoučový náboj pro 6 děr
4 japonská průmyslová ložiska 
počet děr: 32, vhodný pro 8-10 kolo 
ořech Alloy na SHIMANO 
osa: 10 x 140 x 135 
hmotnost: 360 g (včetně RÚ)
1 599 Kč / 64 €  černý
1 699 Kč / 68 €  bílý

kód 80466  36 děr - černý
kód 80470  48 děr - černý
náboj přední FORCE BASIC
pevný ložiskový báboj 
2 průmyslová ložiska 
osa: 14 x 165 x 100 
hmotnost: 377 g
499 Kč / 20 €

kód 80467  36 děr - černý
kód 80471  48 děr - černý
náboj zadní FORCE BASIC
pevný ložiskový závitový - 2x náboj 
pevná osa 
BMX-CITY náboj, 2 průmyslová ložiska 
osa: 14 x 180 x 110 
závity: 1,37“ + M30, pro pastorky z obou stran 
hmotnost: 428 g
549 Kč / 22 €

kód 80475 
náboj zadní FORCE TEAM
pevný ložiskový náboj s 9z 
pastorkem 
3 průmyslová ložiska 
počet děr: 48 
osa: CrMo 14 x 180 x 110 
drive: 9 zubů,  hmotnost: 524 g
1 099 Kč / 44 €

N
Á

BO
JE
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

NOVATEC

kód 80480  36 děr - černý
kód 80485  32 děr - bílý
kód 80492  32 děr - černý
náboj přední 4x1 FORCE 
kotoučový náboj pro 6 děr
průmyslová ložiska
nutno dokoupit adaptér: 
80496 - adaptér + klasický RÚ 
80497 - adaptér + 9 mm RÚ 
80498 - adaptér pro 15 mm osu 
80499 - adaptér pro 20 mm osu 
hmotnost: 201 g (bez adaptérů)
799 Kč / 32 €  černý
899 Kč / 36 €  bílý

kód 80481  36 děr - černý
kód 80486  32 děr - bílý
kód 80493  32 děr - černý
náboj zadní 4x1 FORCE 
kotoučový náboj pro 6 děr 
průmyslová ložiska 
nutno dokoupit adaptér: 
80504 - adaptér + klasický RÚ 
80505 - adaptér + 10mm RÚ 
80506 - adaptér pro osu X12 
hmotnost: 404 g (bez adaptérů)
    999 Kč / 40 €
1 099 Kč / 44 €

kód 80496 
adaptér přední + klasický RU
adaptér + klasický RÚ pro náboje 4 x 1 
/80480, 80485, 80492/
269 Kč / 10,8 €

kód 80497 
adaptér přední + 9 mm RU
adaptér + 9mm RÚ pro náboje 4 x 1 
/80480, 80485, 80492/
319 Kč / 12,8 €

kód 80498
adaptér přední pro 15 mm osu
adaptér pro 15mm osu, pro náboje 4 x 1 
/80480, 80485, 80492/
159 Kč / 6,4 €

kód 80499
adaptér přední pro 20 mm osu
adaptér pro 20mm osu, pro náboje 4 x 1 
/80480, 80485, 80492/
119 Kč / 4,8 €

kód 80504 
adaptér zadní + klasický RU
adaptér + klasický RÚ pro náboje 4 x 1 
/80481, 80486, 80493/
409 Kč / 16,4 €

kód 80505 
adaptér zadní + 10 mm RU
adaptér + 10 mm RÚ pro náboje 4 x 1 
/80481, 80486, 80493/
479 Kč / 19,2 €

kód 80506 
adaptér zadní pro osu X-12 mm
adaptér pro osu X12,  pro náboje 4 x 1 
/80481, 80486, 80493/
369 Kč / 14,8 €

N
Á

BO
JE
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kód 73542  27“-29“ (622 - 15) žlutá 
kód 73547  27“-29“ (622 - 19) červená
vložka ráfková FORCE
materiál: PVC - pružný
baleno v krabičce = 2 ks
40 Kč / 1,9 €

kód 73552  26“ (559 - 18) žlutá 
kód 73562  26“ (559 - 22) červená
vložka ráfková FORCE
materiál: PVC - pružný
baleno v krabičce = 2 ks
40 Kč / 1,9 €

kód 73491  26“(559 - 16) 
vložka ráfková FORCE
materiál: PVC
baleno v sáčku po 2 ks
16 Kč / 0,9 €

kód 73477  26“ (559 x 20)
kód 73474  24“ (406 x 16)
kód 73479  28“ (622 x 16)
vložka ráfková 
materiál: guma 
prodej po balení 10 ks 
(73474,73474)
prodej po balení 25 ks (73477) 
10 Kč / 0,5 €

kód 73512  27“-29“ (622-15) sv. modrá
kód 73517  27“-29“ (622-19) zelená
vložka ráfková FORCE
materiál: nylon
baleno v krabičce = 2 ks
40 Kč / 1,9 €

kód 73522  26“ (559 - 18) sv. modrá
kód 73527  26“ (559 - 22) zelená
vložka ráfková FORCE
materiál: nylon
baleno v krabičce = 2 ks
40 Kč / 1,9 €

v
LO

ŽKY RÁ
FKO

v
É
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

BALANCE  RT50, BALANCE RT50C

BALANCE  RT33, BALANCE RT38C

ULTIMATE SUPER  RT38

DOPRODEJ!

KÓD     1005 1007 1009
ROZMĚR 28”
RÁFEK galuskový galuskový plášťový
VÝŠKA RÁFKU 50 mm
OŘECH SH/SRAM CAMPAGNOLO SH/SRAM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA mramor
DRÁTY SAPIM CX-RAY přední 20, zadní 24
NÁBOJ CNC - rozměr - O.L.D (P/Z) 100 mm / 130 mm
HMOTNOsT PÁRU 1 300 g (+/- 5 %) 1 300 g (+/- 5 %) 1 540 g (+/- 5 %)
sOUČÁsTÍ BALENÍ brzdové špalky pro karbonové ráfky, rychloupínáky, centrovací klíče
VÁHOVÝ LIMIT JEZDCE 90 kg 95 kg
CENA / PÁR 28 990 Kč / 1 160 € 32 990 Kč / 1 320 €

KÓD     1001 1060
ROZMĚR 28”
RÁFEK galuskový plášťový
VÝŠKA RÁFKU 33 mm 38 mm
OŘECH SH/SRAM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA mramor
DRÁTY SAPIM CX-RAY přední 20, zadní 24
NÁBOJ CNC - rozměr - O.L.D (P/Z) 100 mm / 130 mm
HMOTNOsT PÁRU 1 200 g (+/- 5 %) 1 440 g (+/- 5 %)
sOUČÁsTÍ BALENÍ brzdové špalky pro karbonové ráfky, rychloupínáky, centrovací klíče
VÁHOVÝ LIMIT JEZDCE 85 kg 90 kg
CENA / PÁR 27 990 Kč / 1 120 € 29 990 Kč / 1 200 €

KÓD     1017
ROZMĚR 28”
RÁFEK galuskový
VÝŠKA RÁFKU 38 mm
OŘECH SH/SRAM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA stripe
DRÁTY SAPIM CX-RAY přední 20, zadní 24

NÁBOJ Karbon + Titanium Ring and Ratchet Ring, 
rozměr - O.L.D (P/Z) 100 mm / 130 mm

HMOTNOsT PÁRU 1 100 g (+/- 5 %)
sOUČÁsTÍ BALENÍ brzdové špalky pro karbonové ráfky, rychloupínáky, centrovací klíče
VÁHOVÝ LIMIT JEZDCE 82 kg
CENA / PÁR 34 990 Kč / 1 400 €

ZA
PLETEN

Á
 KO

LA
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ADvANTAGE  RT38PLUS

KÓD     1079 1022
ROZMĚR 28”
RÁFEK plášťový galuskový
VÝŠKA RÁFKU 38 mm
OŘECH SH/SRAM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA mramor
DRÁTY New Karbon Spoke Generation CP006 přední 16, zadní 16
NÁBOJ CNC pro Shimano a SRAM  O.L.D (P/Z) 100 mm / 130 mm
HMOTNOsT PÁRU 1 500 g 1 240 g
sOUČÁsTÍ BALENÍ brzdové špalky pro karbonové ráfky, rychloupínáky, centrovací klíče
VÁHOVÝ LIMIT JEZDCE 95 kg 90 kg
CENA / PÁR 39 990 Kč / 1 600 € 34 990 Kč / 1 400 €

CP6  45C, CP6  55

KÓD 1105 1101
ROZMĚR 28“
RÁFEK plášťový galuskový
VÝŠKA RÁFKU 45 mm 55 mm
OŘECH SH/SRAM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA UD
DRÁTY CARBON svazek Generation CP006 přední 16, zadní 16
NÁBOJ CNC - rozměr - O.L.D (P/Z) 100 mm / 130 mm
HMOTNOsT PÁRU 1 620 g (+/- 5 %) 1 360 g (+/- 5 %)
sOUČÁsTÍ BALENÍ brzdové špalky pro karbonové ráfky, rychloupínáky, centrovací klíče, nástavec na 

ventilky
VÁHOVÝ LIMIT JEZDCE 95 kg
CENA / PÁR 39 990 Kč / 1 600 € 38 999 Kč / 1 560 €

ENERGETIC  WH58

KÓD     1028
ROZMĚR 28”
RÁFEK galuskový
VÝŠKA RÁFKU 45 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA 3 K karbon
DRÁTY N/A
NÁBOJ CNC - rozměr - O.L.D (P) 100 mm
HMOTNOsT KUsU 780 g
sOUČÁsTÍ BALENÍ brzdové špalky pro karbonové ráfky, rychloupínáky
VÁHOVÝ LIMIT JEZDCE 95 kg
CENA / Ks 17 990 Kč / 720 €

ZA
PLETEN

Á
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

OŘECHY PŘEPRAvNÍ vAK

ENERGETIC  WH92

KÓD     1026 1027
ROZMĚR 28”
RÁFEK galuskový
OŘECH SH/SRAM CAMPAGNOLO
POVRCHOVÁ ÚPRAVA 3K karbon
DRÁTY N/A
NÁBOJ CNC - rozměr - O.L.D (P) 130 mm
HMOTNOsT KUsU 1 270 g
sOUČÁsTÍ BALENÍ brzdové špalky pro karbonové ráfky, rychloupínáky
VÁHOVÝ LIMIT JEZDCE 95 kg
CENA / Ks 23 990 Kč / 960 €

ADvANTAGE MR25PLUS

KÓD     1021
ROZMĚR MTB 26”
RÁFEK galuskový
VÝŠKA RÁFKU 25 mm
OŘECH SH/SRAM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA mramor

DRÁTY SAPIM CX-RAY 
pření 24, zadní 24

NÁBOJ diskový 6-děr CNC pro Shimano a SRAM 
HMOTNOsT PÁRU 1 310 g
sOUČÁsTÍ BALENÍ brzdové špalky pro karbonové ráfky, rychloupínáky, centrovací klíče
VÁHOVÝ LIMIT JEZDCE 90 kg
CENA / PÁR 26 990 Kč / 1 080 €

kód 1043 
ořech EQUINOX pro SH/SRAM
náhradní díl
1 499 Kč / 60 €

kód 1044 
ořech EQUINOX pro CAMPAGNOLO
náhradní díl 
1 699 Kč / 68 € kód 1042

obal na přepravu kol EQUINOX
přepravní vak pro přední i zadní kolo
pro 1 pár  
1 199 Kč / 48 €

ZA
PLETEN

Á
 KO

LA
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

KARBON COMP ATOM COMP

PRO TOUREQUINOX EQUINOX 2

plášTĚ SilNičNí

KARBON COMP galuska
KÓD KONCEPT ROZMĚR PATKA TPI HMOTNOsT BALENÝ CENA

DOPRODEJ!

71145 x 700 x 23 (23-622) kevlar 127 280 g ano 1 499 Kč / 60 €

ATOM COMP
KÓD BARVA ROZMĚR PATKA TPI HMOTNOsT BALENÝ CENA

72240 černý 700 x 23 (23-622) kevlar 127 190 g ano 799 Kč / 32 €

72241 modrý 700 x 23 (23-622) kevlar 127 190 g ano 799 Kč / 32 €

72242 červený 700 x 23 (23-622) kevlar 127 190 g ano 799 Kč / 32 €

72243 šedý 700 x 23 (23-622) kevlar 127 190 g ano 799 Kč / 32 €

72244 žlutý 700 x 23 (23-622) kevlar 127 190 g ano 799 Kč / 32 €

72245 bílý - ivory 700 x 23 (23-622) kevlar 127 190 g ano 799 Kč / 32 €

72246 růžový 700 x 23 (23-622) kevlar 127 190 g ano 799 Kč / 32 €

PRO TOUR
KÓD BARVA ROZMĚR PATKA TPI HMOTNOsT BALENÝ CENA

71140 černá 700 x 22 (23-622) x x 510 g/pár ano 6 999 Kč / 280 €

+ 2 ks lepidel 25 g

EqUINOx 2
KÓD BARVA ROZMĚR PATKA TPI HMOTNOsT BALENÝ CENA

72261 červený 700 x 23 (23-622) kevlar 66 222 g ano 449 Kč / 18 €

72262 světle šedý 700 x 23 (23-622) kevlar 66 220 g ano 449 Kč / 18 €

DOPRODEJ!

72266 černo-bílý 700 x 23 (23-622) kevlar 66 220 g ano 559 Kč / 22,4 €

EqUINOx
KÓD BARVA ROZMĚR PATKA TPI HMOTNOsT BALENÝ CENA

72270 světle šedý 700 x 23 (23-622) drát 66 300 g ne 239 Kč / 9,9 €

72271 tmavě šedý 700 x 23 (23-622) drát 66 300 g ne 199 Kč / 8 €

DOPRODEJ!

72275 černo-bílý 700 x 23 (23-622) drát 66 300 g ne 239 Kč / 9,9 €

PLÁ
ŠTĚ
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

COUGAR

PYTHON COBRA PIRAHNA

CAMELEON TREK TORO
PLÁ

ŠTĚ

PYTHON
KÓD KONCEPT ROZMĚR PATKA TPI HMOTNOsT BALENÝ CENA

72640 ORIGINAL 26 x 2.00 (52-559) drát x 661 g ano 359 Kč / 14,9 €

72648 TUBeLeSS AIR LIGHT 26 x 2.00 (52-559) kevlar 66 620 g ano 699 Kč / 28 €

DOPRODEJ!

726438 TUBeLeSS ReADY 26 x 2.00 (52-559) kevlar 127 620 g ano 699 Kč / 28 €

72644 AIR LIGHT 26 x 2.00 (52-559) kevlar 66 500 g ano 599 Kč / 24 €

COBRA
KÓD KONCEPT ROZMĚR PATKA TPI HMOTNOsT BALENÝ CENA

DOPRODEJ!

72672 AIR LIGHT 26 x 2.10 (54-559) kevlar 127 535 g ano 599 Kč / 24 €

72675 HARDSKIN 26 x 2.25 (57-559) kevlar x 640 g ano 799 Kč / 32 €

72676 AIR LIGHT 26 x 2.25 (57-559) kevlar x 615 g ano 549 Kč / 22 €

72694 Tubeless ready 29 x 2.25 (700x54C) kevlar 127 740 g ano 699 Kč / 28 €

PIRAHNA
KÓD KONCEPT ROZMĚR PATKA TPI HMOTNOsT BALENÝ CENA

72664 MRC 26 x 2.00 (52-559) kevlar x 480 g ano 699 Kč / 28 €

CAMELEON
KÓD KONCEPT ROZMĚR PATKA TPI HMOTNOsT BALENÝ CENA

72638 x 26 x 1.95 (51-559) drát x 800 g ne 199 Kč / 9 €

COUGAR
KÓD KONCEPT ROZMĚR PATKA TPI HMOTNOsT BALENÝ CENA

72650 AIR LIGHT 26 x 2.00 (51-559) kevlar 66 590 g ano 799 Kč / 32 €

72655 HARDSKIN 26 x 2.20 (54-559) kevlar 66 625 g ano 899 Kč / 36 €

TORO
KÓD KONCEPT ROZMĚR PATKA TPI HMOTNOsT BALENÝ CENA

72693 TUBeLeS ReADY 29 x 2.25 (54-622) kevlar 66 705 g ano 1 099 Kč / 44 €

72657 TUBeLeS ReADY HARDSKIN 26 x 2.15 (54-559) kevlar 66 660 g ano 749 Kč / 30 €

TREK
KÓD KONCEPT ROZMĚR PATKA TPI HMOTNOsT BALENÝ CENA

72610 x 700 x 37 (37-622) drát x 700 g ne 199 Kč / 9 €
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D
U

ŠE / LEPEN
Í

TMely

Duše
KÓD NÁZEV ROZMĚR VENTILEK BALENÍ HMOTNOsT MOC

73239 duše silniční 700x18/25 (18/25 - 622/630) galuskový - FV 32 mm ks 115 g/ks 99 Kč / 4 €

73267 duše silniční 700x28/35 (28/35 - 622/635) galuskový - FV 32 mm ks 160 g/ks 99 Kč / 4 €

73270 duše silniční - 2ks 700x28/35 (28/40-622/635) galuskový - FV 48 mm box 140 g/ks 149 Kč / 6 €

73250 duše MTB - 2ks 26x1,7/2,3 galuskový - FV 48 mm box 130 g/ks 149 Kč / 6 €

73251 duše MTB 26x1,8/2,1 (48/54-559) galuskový - FV 48 mm ks 180 g/ks 99 Kč / 4 €

73273 duše silniční - 2ks 700x28/35 moto - AV 35 mm box 140 g/ks 149 Kč / 6 €

73253 duše MTB  - 2ks 26x1,7/2,3 moto - AV 35 mm box 130 g/ks 149 Kč / 6 €

73258 duše MTB  26x1,8/2,1 (48/54-559) moto - AV 35 mm ks 180 g/ks 99 Kč / 4 €

kód 74055
lepení/tmel FAST´AIR 
pro TUBELESS, oprava defektu 
do velikosti 1 mm včetně nahuštění pláště
obsah 75 ml
269 Kč / 10,8 €

kód 74058 
lepení/tmel PROTECT´AIR MAX
pro TUBELESS, preventivní lepící tmel 
a oprava defektu 
do velikosti 3 mm
obsah 120 ml
329 Kč / 13,2 €

kód 74005 
sada lepení FORCE v krabičce
sada lepení obsahuje 7 x různé záplaty a to:
4 x ovál (24 x 35 mm), 2 x kruh (15 mm),
1 x ovál (32 x 50 mm), tubu lepidla 7 ml 
s českým + slovenským  návodem + smirkový 
plíšek + 2 x ventil gumku (2 x 20 mm) 
29,5 Kč / 1,2 €

kód 74008  DOPRODEJ!
sada samolepících záplat FORCE 
obsahuje: 4 ks samolepících záplat 
velikosti 2,5 cm, součástí je i smirkový 
papír, baleno v papírové krabičce
39 Kč / 1,6 €

kód 74009 
sada samolepících záplat FORCE 
obsahuje: 6 ks samolepících 
záplat (2,5 cm) + smirkový papír, 
vícejazyčný návod na použití 
uvnitř krabičky, baleno v plastové 
krabičce
29 Kč / 1,2 €

kód 74028
sada záplat FORCE
100 ks středních záplat, 24 x 35 mm,
vhodné pro lepidlo kod 74006
český návod a popis
prodej po 100 ks záplat
100 Kč / 4 €

kód 74006 
vulkanizační roztok FORCE
lepidlo 7 ml baleno v krabičce
český návod a popis
10 Kč / 0,4 €
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kód 729246  20 x 2.0 (54-406) 
IA-2021
patka drát
max tlak 2,75 bar (40 PSI/275 kPa)
hmotnost: 700 g
179 Kč / 7,2 €

kód 72932  26 x 1.95 (54-559)
IA-2003
patka drát
max tlak 4,5 bar (65 PSI/450 kPa) 
hmotnost: 900 g
219 Kč / 8,8 €

kód 72926  24 x 1.90 (47-507) 
kód 72933  26 x 1.95 (53-559)
Hv-5002
patka drát
max tlak 4,5 bar (65 PSI/450 kPa)
hmotnost: 680 g (24“), 940 g (26“)
189 Kč / 7,6 €  24“
219 Kč / 8,8 €  26“

kód 72936  26 x 2.00 (54-559) DOPRODEJ!
kód 72938  700 x 35C (37-622)
IA-2016
patka drát
max tlak 4,5 bar (65 PSI/450 kPa) - 26“
max.tlak 5,1bar (75 PSI/ 515 kPa) - 700
hmotnost: 860 g (26“), 720 g (700)
179 Kč / 7,2 €  26“
189 Kč / 7,6 €  700

kód 72921  16 x 1.75 (47-305)
IA-2101
patka drát
max tlak 2,5 bar (35 PSI/240 kPa)
hmotnost: 460 g 
159 Kč / 6,4 € 

kód 729243  20 x 1.75 (47-406) 
kód 72935  26 x 1.95 (54-559) 
IA-2005
patka drát
max tlak 4,5 bar (65 PSI/450 kPa)
hmotnost: 580 g (20“), 860 g (26“)
169 Kč / 6,8  20“
219 Kč / 8,8 €  26“ 

kód 729263  24 x 1.75 (47-507) DOPRODEJ!
kód 72930  26 x 1.75 (47-559)
kód 72945  700 x 35C (37-622)
IA-2209
patka drát
max tlak 4,5 bar (65 PSI/450 kPa) - 24“, 26“
max.tlak 5,1bar (75 PSI/ 515 kPa) - 700
hmotnost: 720 g (24“), 740 g (26“), 640 g (700)
189 Kč / 7,6 €  24“
199 Kč / 8 €   26“, 700

kód 729227  18 x 1.75 (47-355)  DOPRODEJ!
IA-2028
patka drát
max tlak 2,5bar (35 PSI/240 kPa)
hmotnost: 460 g
99 Kč / 4 €

kód 72923  20 x 1.75 (47-406)
IA-2502
patka drát
max tlak 2,5 bar (35 PSI/240 kPa)
hmotnost: 620 g
169 Kč / 6,8 €
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kód 729312  26 x 1.75 (47-559)
kód 72941  700 x 35C (37-622)
kód 72942  700 x 35C (37-622) ANTIDEFEKT
kód 72943  700 x 35C (37-622) REFlExNí bOK
IA-2068
patka drát
max tlak 4,5 bar (65 PSI/450 kPa) - 26“
max tlak 5,1 bar (75 PSI/515 kPa) - 700
hmotnost: 720 g (729312, 72942),  640 g 
(72941), 600 g (72943)
199 Kč / 8 €  26“
189 Kč / 7,6 €  700
239 Kč / 9,6 €  700 ANTIDeFeKT, ReFLeXNÍ

kód 72947  700 x 28C (28-622) 
kód 72939  700 x 38C (40-622)
IA-2401
patka drát
max.tlak 6,8bar (100 PSI/ 685 kPa) - 700 x 28C
max tlak 5,1 bar (75 PSI/515 kPa) - 700 x 38C
hmotnost: 480 g (700 x 28C), 680 g (700 x 38C)
179 Kč / 7,2 €  28-622
189 Kč / 7,6 €  40-622

kód 72928  24 x 1 3/8 (37-540)   
kód 72949  27 x 1 1/4 (32-630)  
IA-2202
patka drát
max tlak 3 bar (45 PSI/300 kPa) - 24“
max.tlak 4,5bar (65 PSI/ 450 kPa) - 27“
hmotnost: 560 g (24“), 500 g (27“)
179 Kč / 7,2 €  37-540
169 Kč / 6,8 €  32-630

kód 72950  28 x 1 1/2 (40-635)
Hv-5204
patka drát
max tlak 3,4 bar (50 PSI/345 kPa)
hmotnost: 720 g
199 Kč / 8 €

kód 729337  26 x 1 3/8 (37-590)
IA-2074
patka drát
max tlak 3,5 bar (45 PSI/300 kPa)
hmotnost: 540 g
199 Kč / 8 €

kód 72922  16 x 1.75 (47-305) 
kód 729262  24 x 1.75 (47-507)
kód 729371  26 x 2.00 (54-559)
IA-2066
patka drát
max tlak 2,4 bar (35 PSI/240 kPa) - 16“
max tlak 4,5 bar (65 PSI/450 kPa) - 24“, 26“
hmotnost: 440 g (16“), 680 g (24“), 860 g (26“)
159 Kč / 6,4 €  16“
189 Kč / 7,6 €  24“
219 Kč / 8,8 €  26“

kód 72920  12  1/2 x 2 1/4 (57-203)
kód 729226  18 x 1.75 (47-355) DOPRODEJ!
kód 72924  20 x 1.75 (47-406)
IA-2601
patka drát
max tlak 2,5 bar (35 PSI/240 kPa) - 12“, 20“
max tlak 3,7 bar (50 PSI/370 kPa) - 18“
hmotnost: 280 g (12“), 520 g (18“), 560 g (20“)
149 Kč / 6 €  12“
99 Kč / 4 €  18“
169 Kč / 6,76 €  20“

kód 72929  26 x 1.50 (40-559)
IA-2018
patka drát
max tlak 4,5 bar (65 PSI/450 kPa)
hmotnost: 680 g
199 Kč / 8 €

kód 729405  700 x 32C (32-622)
kód 72940  700 x 38C (40-622) 
IA-2403 
patka drát
max tlak 4,8 bar (70 PSI/480 kPa) - 700 x 32C
max tlak 5,1 bar (75 PSI/515 kPa) - 700 x 38C   
hmotnost: 520 g (700 x 32C), 680 g (700 x 38C)
189 Kč / 7,6 €  32-622
139 Kč / 5,6 €
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26“

26“24“
26“

26“29“

PLÁ
ŠTĚ

kód 72919  12 1/2 x 2 1/4 (57-203)  
IA-2610
patka drát
max tlak 2,5 bar (35 PSI/240k Pa)
hmotnost: 420 g 
159 Kč / 6,4 €

kód 729264  24 x 1.75 (47-507) DOPRODEJ!
kód 72934  26 x 1.75 (47-559) DOPRODEJ!
IA-2067 
patka drát
max tlak 4,5 bar (65 PSI/450 kPa)
hmotnost: 720 g (24“), 700 g (26“)
189 Kč / 7,6 €  24“
199 Kč / 8 €  26“

kód 729289  26 x 2.125 (57-559) 
IA-2000
pro E-BIKE - vyztužený
patka drát
max tlak 4,5 bar (65 PSI/450 kPa)      
hmotnost: 920 g  
249 Kč / 10 €

kód 72931  26 x 2.00 (50-559) 
IA-2544
patka drát
max tlak 4,5 bar (65 PSI/450 kPa)
hmotnost: 700 g  
179 Kč / 7,2 €

kód 72960  29 x 1.95 (50-622) 
IA-2553
patka drát
max tlak 4,5 bar (65 PSI/450 kPa)
hmotnost: 960 g  
199 Kč / 8 €

kód 72963  29 x 1.95 (50-622) 
IA-2554
patka drát
max tlak 4,5 bar (65 PSI/450 kPa)
hmotnost: 980 g  
199 Kč / 8 €

kód 72965  29 x 2.00 (50-622) 
kód 72993  29 x 2.00 (50-622) 
IA-2560
patka drát (72965), patka kevlar (72993)
max tlak 4,5 bar (65 PSI/450 kPa)
hmotnost: 980 g (72965), 549 g (72993)
199 Kč / 8 €  72965
599 Kč / 23,96 €  72993

kód 72980  26 x 2.00 (50-559)  
IA-2548
patka kevlar - skládací plášť
max tlak 4,5 bar (65 PSI/450 kPa)
hmotnost: 547 g
499 Kč / 20 €

kód 72983  26 x 2.00 (50-559) 
IA-2549
patka kevlar - skládací plášť
max tlak 4,5 bar (65 PSI/450 kPa)
hmotnost: 467 g
499 Kč / 20 €



23

 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

INNOVA

20“ 700 26“
700

PLÁ
ŠTĚ / D

U
ŠE

kód 72946  700 x 25C (25-622) 
IA-2304
patka drát
max tlak 6,8 bar (100 PSI/685 kPa)
hmotnost: 440 g
179 Kč / 7,2 € 

kód 729242  20 x 1.75 (47-406)  DOPRODEJ!
Hv-5102
patka drát
max tlak 2,5 bar (35 PSI/240 kPa)
hmotnost: 640 g
169 Kč / 7 € 

kód 729334  26 x 2.00 (54-559) 
kód 72944  700 x 38C (40-622) 
IA-2022
patka drát
max tlak 4,5 bar (65 PSI/450 kPa) - 26“
max tlak 5,1 bar (75 PSI/515 kPa) - 700 
hmotnost: 860 g (26“) , 680 g (700)
219 Kč / 8,8 €  
199 Kč / 8 €
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KÓD NÁZEV VENTILEK ROZMĚR MOC
73148 duše 12 1/2 x 2 1/4 AV Auto 10“- 24“ 69 Kč / 2,8 €
73149 duše 12 1/2 x 2 1/4 AV Auto 90° 10“- 24“ 89 Kč / 3,6 €
731515 duše 16 x 1,75/2,0 AV Auto 10“- 24“ 79 Kč / 3,2 €
731518 DOPRODEJ duše 18 x 1,75/2,0 AV Auto 10“- 24“ 59 Kč / 2,4 €
73152 duše 20 x 1,75/2,0 AV Auto 10“- 24“ 79 Kč / 3,2 €
731535 duše 20 x 2,10/2,4 AV Auto 10“- 24“ 79 Kč / 3,2 €
731541 duše 24x1,75/2,0 AV Auto 10“- 24“ 89 Kč / 3,6 €
731549 duše 24x1 3/8 AV Auto 10“- 24“ 79 Kč / 3,2 €
73156 duše 26 x 1,5 AV Auto MTB 26“ 89 Kč / 3,6 €
73157 duše 26 x1,75/2,0 AV Auto 35 mm MTB 26“ 89 Kč / 3,6 €
731575 duše 26 x1,75/2,0 AV Auto 40 mm MTB 26“ 99 Kč / 4 €
731576 duše 26 x1,75/2,0 A AV Auto 48 mm MTB 26“ 99 Kč / 4 €
731602 duše 26 x 1 1/4 x 1 3/8 AV Auto MTB 26“ 89 Kč / 3,6 €
73175 duše 27,5 x 1,75/2,125 AV Auto MTB 

27,5“
99 Kč / 4 €

73180 duše 29 x 2,20/2,50 AV Auto MTB 29“ 109 Kč / 4,4 €
73161 duše 27 x 1 1/4 AV Auto TReK 28“ 89 Kč / 3,6 €
731615 duše 27x1 1/4  AV Auto 48 mm TReK 28“ 99 Kč / 4 €
73169 duše 700x25/32C AV Auto TReK 28“ 79 Kč / 3,2 €

73153 DOPRODEJ duše 20 x 1,75/2,0 DV Klasický 10“- 24“ 69 Kč / 2,8 €
73155 duše 24 x 1 3/8 DV Klasický 10“- 24“ 79 Kč / 3,2 €
731603 duše 26 x 1 1/4 x 1 3/8 DV Klasický MTB 26“ 89 Kč / 3,6 €
73162 duše 27 x 1 1/4 DV Klasický TReK 28“ 89 Kč / 3,6 €

73159 duše 26 x 1,75/2,0 FV Galuskový MTB 26“ 99 Kč / 4 €
73167 duše 700 x 19/23C FV Galuskový Silniční 89 Kč / 3,6 €
73163 duše 27 x 1 1/4 FV Galuskový TReK 28“ 99 Kč / 4 €
73171 duše 700x25/32C FV Galuskový TReK 28“ 89 Kč / 3,6 €
73176 duše 27,5 x 1,75/2,125 FV Galuskový MTB 

27,5“
99 Kč / 4 €

73181 duše 29 x 2,20/2,50 FV Galuskový MTB 29“ 119 Kč / 4,8 €
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KLIKY

kód 64190  170 mm - 26“ - 27“
kliky FORCE Al
trekking pro 8/7/6 kolo (26“ - 27“)
trojpřevodník 48/38/28 zubů, železný 
kliky hliníkové stříbrné, osa 4 hran 
doporučená délka osy 122,5 mm
299 Kč / 12,9 €

kód 64192  175 mm - 26“ - 27“ 
kód 64210  152 mm - 24“
kliky FORCE Al
MTB, pro 8/7/6 kolo (26“ - 27“)
trojpřevodník 42/32/22 zubů, železný
kliky hliníkové stříbrné, osa 4 hran 
doporučená délka osy 118 - 122,5 mm 
299 Kč / 12,9 €

kód 64194  170 mm - 26“ - 27“ - trekking
kód 64211  152 mm - 24“ - MTB
kliky FORCE Fe
pro 8/7/6 kolo (26“ - 27“), s krytem
trojpřevodník 48/38/28 zubů (64194)
trojpřevodník 42/34/24 zubů (64211)
kliky železné černé, potažené plastem 
osa 4 hran, doporučená délka osy 122,5 mm
229 Kč / 9,9 € 

kód 64215  140 mm - 20“
kliky FORCE Al
pro řetěz 3/32“ 
převodník 36 zubů železný, stříbrný
kliky hliníkové stříbrné, délka 140 mm
oboustranný kryt stříbrný, osa 4 hran 
doporučená délka osy 118 mm
259 Kč / 10,9 €

kód 64216  140 mm - 20“
kliky FORCE Al
pro řetěz 3/32“
převodník 40 zubů železný, stříbrný
kliky hliníkové stříbrné, dělka 140 mm
oboustranný kryt stříbrný, osa 4 hran 
doporučená délka osy 118 mm
279 Kč / 11,9 €

kód 65180  170 mm 
kliky FORCE Al
silniční pro řetěz 3/32“ 
převodník 48 zubů 
kliky hliníkové stříbrné, délka 170 mm 
oboustranný kryt, osa 4 hran
doporučená délka osy 122,5 mm
299 Kč / 12,9 €

kód 65182  170 mm - 27“ - 28“
kliky FORCE Al
silniční pro 8/7/6 kolo 
převodníky 52/42 s krytem, 
ocelové převodníky, kliky hliníkové černé, 
délka 170 mm, osa 4 hran
doporučená délka osy 130 mm
399 Kč / 16,9 €

kód 65184  172,5 mm - 27“ - 28“
kliky FORCE Al
silniční pro 9 kolo 
převodníky 50/36 COMPACT, ocelové 
převodníky, kliky hliníkové černé, 
délka 172,5 mm, osa 4 hran
doporučená délka osy 110 mm
599 Kč / 24,9 €

kód 65185  172,5 mm - 27“ - 28“
kliky FORCE Al
silniční pro 9 kolo 
převodníky 53/39, ocelové převodníky 
kliky hliníkové černé, délka 172,5 mm 
osa 4 hran, doporučená délka osy 110 mm
599 Kč / 24,9 €
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kód 63360 kód 63361

KLIKY / N
A

PÍN
Á

KY ŘETĚZŮ

kód 63359 
kryt převodníku a řetězu 
čirý plastový kryt
pro 1 převodník do 48 zubů
pro 3 převodník do 46 zubů
úchycení za středovou osu 
229 Kč / 9,2 €

kód 63360  42 - 44 zubů
kód 63361  46 - 48 zubů
kryt převodníku plastový 
úchyt jako prachovka do klik 
69 Kč / 2,8 €

kód 894671  DOPRODEJ! 
napínák řetězu HvĚZDA
pro singlespeed, osy 10 mm, 
prodej po 1 páru 
99 Kč / 4 €

kód 894672   
napínák řetězu STROM
pro singlespeed, osy 14 mm, 
prodej po 1 páru 
129 Kč / 5,2 €

kód 894673   
napínák řetězu MTB
pro singlespeed, osy 10 mm, 
prodej po 1 páru 
129 Kč / 5,2 €

kód 894674 
napínák řetězu BMX
pro singlespeed, osy 14 mm, 
prodej po 1 páru 
129 Kč / 5,2 €

kód 894670   
napínák řetězu pro singlespeed
odlehčené rameno s dírami, 
montáž do patky rámu, 
kladka má 11 zubů 
289 Kč / 11,6 €

kód 894675  
napínák řetězu s rockringem
dvě nastavitelné plastové kladky 
s průmyslovými ložisky, 
pro převodníky 23-38 zubů
999 Kč / 40 €

kód 894676 
napínák řetězu s 2-mi kladkami
dvě nastavitelné plastové kladky 
s průmyslovými ložisky, 
pro převodníky 36-44 zubů
399 Kč / 16 €

NApíNáKy řeTĚzu

kód 63510  černá - 170 mm - ke klikám 64194
kód 63511  šedá - 170 mm - ke klikám 64194
kód 63518  černá - 170 mm - ke klikám 64211
hliníková klika levá
osa čtyřhran
99 Kč / 4 €

kód 63514  170 mm - ke klikám 64190
kód 63516  175 mm - ke klikám 64192
kód 63519  152 mm - ke klikám 64210
hliníková klika levá - stříbrná
osa čtyřhran
129 Kč / 5,2 €
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KLA
D

KY

kód 59055  černé
kód 59056  zlaté
kód 59057  červené
kód 59058  modré
kladky měniče 11 zubů - pár
keramická ložiska, odlehčená, šířka kladky 8 mm 
možnost nadstavit podložkami na šířku 10,4 mm 
podložky jsou součástí balení 
hmotnost: 28 g/pár 
baleno v blistru po páru
999 Kč / 40 € - pár

kód 59040  černá 1 ks 
kód 59041  stříbrná 1 ks
kód 59045  černé 1 pár
kód 59046  stříbrné 1 pár
kladky měniče 11 zubů
průmyslová ložiska, odlehčená, šířka kladky 8 mm 
možnost nadstavit podložkami na šířku 10,4 mm 
podložky jsou součástí balení 
baleno v blistru po páru
hmotnost: 14,4 g/ks 
299 Kč / 12 € - pár
169 Kč / 6,8 € - ks

kód 59047  zlaté
kód 59048  červené
kód 59049  modré
kladky měniče 11 zubů - pár
průmyslová ložiska, odlehčená, šířka kladky 8 mm 
možnost nadstavit podložkami na šířku 10,4 mm 
podložky jsou součástí balení 
baleno v blistru po páru
hmotnost: 28,8 g/pár 
299 Kč / 12 € - pár
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O
SY

kód 62970  110 mm
kód 62971  113 mm
kód 62972  115 mm
kód 62973  118 mm
kód 62974  122,5 mm
kód 62975  127,5 mm
osa zapouzdřená - stříbrná
včetně hliníkových stříbrných misek BSA 
289 Kč / 11,9 €

kód 62980  110 mm
kód 62981  113 mm
kód 62982  115 mm
kód 62983  118 mm
kód 62984  122,5 mm
kód 62985  127,5 mm
osa zapouzdřená - černá
včetně železných černých misek BSA 
189 Kč / 7,9 €

kód 63219  126 mm
kód 63230  119 mm
osa středová
standard osa-čtyřhran (na matice)
39 Kč / 1,6 €

kód 63311 
misky a ložiska na středovou osu 
kovová pravá a levá miska 
+ kontramatice + věneček 2 ks 
komplet v krabičce
49 Kč / 2 €

kód 63321  
šroub a matice převodníku
sada šroubů a matic do 
převodníků 
rozměr M8 x 8,5 
váha sady 9,5 g
sada 5 ks
60 Kč / 2,4 €

kód 63299  
šrouby středové osy
Fe šrouby do osy OCTALINK 
69 Kč / 2,8 € - pár

kód 63300  
šroub do středové osy 
s přírubou
na utažení kliky na ose  
6 Kč / 0,3 €

kód 63301  
šrouby do klik na imbus 
na utažení klik na čtyřhranou osu 
prodej po balení 5 párů
36 Kč / 1,5 €
cena za 1 pár

kód 63302  
matice na středovou osu
k utažení klik na středovou 
osu na matice 
5 Kč / 0,2 €

kód 56141  ø 31,8 mm
kód 56142  ø 34,9 mm
objímka Al na rám 
pro přesmykovač černá
139 Kč / 5,6 €

kód 561415  ø 31,8 mm
kód 561425  ø 34,9 mm
objímka Al na rám 
pro přesmykovač stříbrná
139 Kč / 5,6 €  ø 31,8 mm
99 Kč / 4 €  ø 34,9 mm

kód 63355
klínek kompletní 
9,5 mm (46 mm)
10 Kč / 0,4 €

kód 63356  ø 28,6 mm 
kód 63357  ø 31,8 mm
kód 63358  ø 34,9 mm
objímka antipadač řetězu 
plastová ochranná objímka 
zabraňujicí spadnutí řetezu 
za převodník 
39 Kč / 1,6 €

kód 63348  černý
kód 63349  červený
antipadač řetězu na přesmykovač 
chránič proti zapadnutí řetězu mezi 
rám a převodník, pro použití 
na silniční kola, montáž pouze na 
navářku přesmyku 
hmotnost: 10 g
249 Kč / 10 €

kód 16201  
věneček do středového složení 
9 kuliček, ø 6,4 cm 
7 Kč / 0,3 €
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PED
Á

LY

kód 670318  černo-stříbrné
kód 6703195  černo-červené
pedály BMX FACE OFF černo/stříbrné 
materiál Al + CrMo,  průmyslová ložiska
s výměnnými Al piny - 2 sety + klíč
hmotnost: 350 g/pár
1 699 Kč / 68 €

kód 670317 
pedály BMX bílé 
materiál Al + CrMo,  průmyslová ložiska
s výměnnými Al piny - 2 sety + klíč 
hmotnost: 340 g/pár
1 599 Kč / 64 €

kód 670316 
pedály BMX X černé
materiál Al + CrMo, průmyslová ložiska,
s výměnnými Al piny - 2 sety + klíč, 
hmotnost: 316 g/pár
1 599 Kč / 64 €

kód 670451  DOPRODEJ!
pedály BMX-MTB červené 
vhodné pro DOWNHILL + FREERIDE, tlumí rázy 
materiál magnesium, průmyslová ložiska, 
oboustranné, se zarážkami s vůlí 6°, 
kompatibilní s SPD, hmotnost: 476 g/pár 
1 099 Kč / 44 €

kód 670452  DOPRODEJ!
pedály BMX-MTB šedé 
vhodné pro DOWNHILL + FREERIDE, tlumí rázy 
materiál Al, průmyslová ložiska, oboustranné, se 
zarážkami s vůlí 6°, kompatibilní s SPD, hmotnost: 
554 g/pár
1 049 Kč / 42 €

kód 66290   
pedály silniční 
materiál tělo karbon/osa cromoly, průmyslová 
ložiska, 2 typy zarážek - kompatibilní s Look Kéo, 
se zarážkami, hmotnost: 225 g/pár
3 499 Kč / 140 €

kód 66291  černé
kód 66292  bílé
kód 66293  červené
pedály silniční
materiál tělo Magnesium/osa cromoly, průmyslová 
ložiska, 2 typy zarážek - kompatibilní  Look Kéo, 
se zarážkami, hmotnost: 245 g/pár
2 399 Kč / 96 €

kód 67080   
pedály MTB zlaté 
materiál tělo Al/osa titan, oboustranné, 
se zarážkami 6° - kompatibilní s SPD, 
průmyslová ložiska, hmotnost: 230 g/pár
3 499 Kč / 140 €

kód 67083 
pedály MTB stříbrné 
materiál těloCrMo/osa cromoly, oboustranné, 
se zarážkami 6° - kompatibilní s SPD, 
průmyslová ložiska, hmotnost: 312 g/pár
1 599 Kč / 64 €
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PED
Á

LY

kód 670313  bílé
kód 670314  červené
pedály BMX HOT
klec Al, střed Cr-Mo, kuličková ložiska  
hmotnost: 443 g/pár
399 Kč / 16 €

kód 67031   černé
kód 670315  bílé
pedály BMX MAGNESIUM 
materiál magnesium, průmyslová ložiska
možnost výměny pinů 
hmotnost: 376 g
1 199 Kč / 49 €

kód 67032  černé
kód 67033  bílé 
pedály  BMX/DOWNHILL 
materiál Al, průmyslová ložiska
výměnné piny
hmotnost: 540 g/pár
799 Kč / 32 €

pedály FORCE BMX 
materiál tvrzený plast,  kuličková ložiska, hmotnost: 372 g/pár

349 Kč / 14 €

kód 67027  černé kód 67028  čiré kód 67029  oranžové

kód 66300  
pedály FORCE silniční 
materiál tělo Al/osa Cr-Mo, 
kuličková ložiska, se zarážkama 6° 
kompatibilní s  Look Keo 
hmotnost: 326 g/pár
699 Kč / 29 €

kód 67050  
pedály FORCE MTB
materiál Al, jednostranné nášlapné 
+ zarážky, kuličková ložiska
výrobek WELLGO-WPD998 + zarážky s vůlí 6°
kompatibilní se zarážkami SHIMANO SPD
kód 68321 je možný náhradní díl pro servis
hmotnost: 469 g/pár
799 Kč / 32 €

kód 67048  
pedály FORCE MTB-ROAD
materiál magnesium, jednostranné, 
včetně SPD zarážek, kuličková ložiska
hmotnost: 240 g/pár
1 099 Kč / 44 €

kód 670312  
pedály BMX 
klec Al, střed Cr-Mo, kuličková 
ložiska, s odrazkami, výměnné piny 
hmotnost: 335 g/pár
299 Kč / 12 €

kód 67039  
pedály MTB HQ
materiál Al, kuličková ložiska, 
odrazky, hmotnost: 300 g/pár
359 Kč / 14,9 €

kód 670395  
pedály MTB HQ
materiál Al, průmyslová kožiska, 
odrazky, hmotnost: 300 g/pár
599 Kč / 24 €

kód 67042  
pedály SP-111
materiál Al, průmyslová 
kožiska, odrazky
499 Kč / 20 €
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kód 67038  
pedály stříbrno-černé
s hliníkovým tělem a ocelovou klecí, 
kuličková ložiska
179 Kč / 7,2 €

kód 67034  stříbrné celohliníkové
kód 670342  černé plastové
pedály BMX/FREERIDE 
s protiskluznými hroty, kuličková ložiska
189 Kč / 7,6 €  stříbrné celohliníkové
  69 Kč / 2,8 €  černé plastové

kód 670261 
pedály TREK stříbrné
celohliníkové, kuličková ložiska,
s protiskluzovou úpravou
hmotnost: 398 g/pár
159 Kč / 6,9 €

kód 67035  DOPRODEJ!
pedály stříbrné
celohliníkové, kuličková ložiska, 
s odrazkami
139 Kč / 5,9 €

kód 67036  DOPRODEJ!
pedály černé
celohliníkové, kuličková ložiska, 
s odrazkami
159 Kč / 6,9 € 

kód 67023  
pedály černé 
s plastovým tělem a Fe klecí, 
kuličková ložiska
119 Kč / 4,9 € 

kód 670262  
pedály TREK černo-šedé
celoplastové, s protiskluznými 
ploškami, kuličková ložiska
99 Kč / 3,99 € 

kód 67024  
pedály černé 
plastové s protiskluzvými 
gumovými ploškami, 
kuličková ložiska
89 Kč / 3,9 €

kód 67021  
pedály MTB černé 
celoplastové, kuličková ložiska
59 Kč / 2,9 €

kód 670222
pedály dětské černé
celoplastové, kuličková ložiska, 
malý závit!!!
69 Kč / 2,9 €

kód 67022 
pedály dětské černé
celoplastové, kuličková ložiska
59 Kč / 2,9 €

kód 67037  
pedály stříbrné
celohliníkové, kuličková ložiska
199 Kč / 8 €
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kód 68050 
řemínky klipsen
nylonové, přezka  „pozink“ 
pár
49 Kč / 2 €

kód 68290  
zarážky Wellgo 98A
samostatné kovové zarážky 
s podložkou a šrouby, pár, 
pro kód 67043 - 67050
kompatibilní s SH SM-SH51
249 Kč / 10 €

kód 68295
zarážky MTB
kompatibilní s Shimano SPD, vůle  6°
hmotnost: 65 g
299 Kč / 12 €

kód 68296
zarážky MTB 
kompatibilní s pedály Shimano SPD, 
s adaptérem na silniční podrážku Look Keo, SL, 
vůle 6°
hmotnost: 100 g
399 Kč / 16 €

kód 68321  
zarážky- protikus zarážky MTB
pro pedály FORCE kód 67048, 
67050 jednostranné, 1ks + 2x 
šroubek M5 - křižák 
59 Kč / 2,4 €

kód 68320  
zarážky WELGO červené
s vůlí 6°  „volné“
kompatibilní s Look Kéo/X-PEDO
179 Kč / 7,2 €

kód 68319 
zarážky WELGO černé
pevné - bez vůle  „pevné“
kompatibilní s Look Kéo/X-PEDO
179 Kč / 7,2 €

kód 67040  stand. závit
kód 67041  malý závit
pedály na rotoped
gumové, kuličková ložiska
139 Kč / 5,9 €

kód 68210             
klipsny MTB černé
plastové, se šroubky, na řemínky, 
balení pár
49 Kč / 2 €

kód 68211  
klipsny MTB černé
plastové, bezřemínkové 
provedení, balení pár
49 Kč / 2 €

kód 68314  červené
kód 68315  černé
zarážky Look
samostatné pevné zarážky 
se šrouby a podložkami
99 Kč / 4 €
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kód 40651  stříbrné  
kód 40650  černé
kód 40648  bílé
brzdové čelisti v-brzdy
hliníkové brzdové čelisti,
sada přední + zadní, lineární pružiny, 
včetně gumiček, hmotnost: 396 g
299 Kč / 12 €  

kód 40653  stříbrné  
kód 40652  černé
brzdové čelisti v-brzdy 
hliníkové brzdové čelisti, 
sada přední + zadní, vinutá 
pružina, včetně gumiček, 
hmotnost: 354 g
199 Kč / 9 €  

kód 40501    
MTB cantilevry
hliníkové brzdové čelisti cantilevry, 
sada přední +  zadní, komplet se šrouby
hmotnost: 395 g
189 Kč / 7,6 €

kód 40318    
brzdové čelisti silniční
silniční hliníkové brzdové čelisti, 
sada přední + zadní, rozsah 39 - 49 mm, 
hmotnost: 332 g
699 Kč / 28 €

kód 40320    
brzdové čelisti silniční
excentrické hliníkové silniční čelisti, 
sada přední + zadní rozsah 57 - 75 mm
hmotnost: 416 g
399 Kč / 16 €

kód 40319    
brzdové čelisti silniční
silniční hliníkové brzdové čelisti, 
sada přední + zadní
rozsah 43 - 57 mm, hmotnost: 372 g
699 Kč / 28 €

kód 40297    
brzdové čelisti silniční
silniční Fe brzdové čelisti, sada přední 
+ zadní, rozsah 63 - 85 mm
hmotnost: 420 g
179 Kč / 7,2 €

kód 40298    
brzdové čelisti silniční
silniční Fe brzdové čelisti, sada přední 
+ zadní, rozsah 71 - 88 mm
hmotnost: 440 g 
179 Kč / 7,2 €

kód 40302     
brzdové čelisti silniční
silniční Fe brzdové čelisti, sada přední 
+ zadní, rozsah 73 - 104 mm
hmotnost: 480 g
179 Kč / 7,2 €

kód 40902     
vodítko lanka + guma k vodíktu
vodítko lanka pro V-brzdy 90°, včetně 
gumičky, prodej po balení 5 ks
15 Kč / 0,6 €

kód 40903  bílá
kód 40904  černá
guma k trubičkovému vodítku lanka
pro V-brzdy prodej po balení 5 ks
3 Kč / 0,12 €  bílá
5 Kč / 0,2 €  černá
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kód 42032   
brzdové páky v-brzdy
hliníkové, 3-prsté, pouze na 
V-brzdy 
169 Kč / 6,9 € 

kód 42046 
brzdové páky v-brzdy
hliníkové, 4-prsté, na V-brzdy,
možno použít i pro REVO řazení
139 Kč / 5,9 €

kód 42048  
brzdové páky v-brzdy 
hliník/plast, 4-prsté, pouze 
na V-brzdy
179 Kč / 7,2 €

kód 42042    
brzdové páky v-brzdy 
hliník/plast, 3-prsté, na V-brzdy
89 Kč / 3,9 € 

kód 42039  černé
kód 42040  bílé
brzdové páky v-brzdy 
hliníkové, 3-prsté, na V-brzdy,
pro řazení REVO
149 Kč / 6 €  černé
159 Kč / 6,4 €  bílé 

kód 42001    
brzdové páky JUNIOR 20“ - 24“ 
hliník/plast, 2-prsté, 
na V-brzdy 
99 Kč / 4 €

kód 42000    
brzdové páky JUNIOR 
16“ - 20“ 
plastové, 3-prsté, 
pouze na V-brzdy
79 Kč / 3,2 €

kód 42044    
brzdová páka na 2 lanka pravá 
hliníková, BMX speciální páka, na 
ovládání obou brzd z pravé strany, 
3-prstá
169 Kč / 6,9 €

kód 420440    
brzdová páka na 2 lanka levá 
hliníková, BMX speciální páka, na 
ovládání obou brzd z levé strany, 
3-prstá
169 Kč / 6,9 €

kód 41145   
brzdové páky silniční AERO 
hliníkové, pro montáž na “berany”
199 Kč / 9 €
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kód 42322    
brzdové gumičky komplet
se závitem a botkou, 70 mm,
na V-brzdy, vyměnitelné gumičky,
balené v blistru
179 Kč / 7,2 €

kód 42326   
brzdové gumičky komplet
se závitem a botkou, 70 mm, 
na V-brzdy, vyměnitelné 
gumičky, balené v blistru
179 Kč / 7,2 €

kód 42324   
brzdové gumičky komplet
se závitem a botkou, 70 mm,
na V-brzdy, vyměnitelné 
gumičky, balené v blistru
149 Kč / 6 €

kód 423152B 
brzdové gumičky komplet
se závitem na V-brzdy, 
na Al ráfky, 70 mm, 
jednorázové, balené v blistru
49 Kč / 2 €

kód 42325    
brzdové gumičky komplet 
se závitem, 70 mm, na 
V-brzdy,  jednorázové, 
balené v blistru 
99 Kč / 4 €

kód 42328  
brzdové gumičky komplet
se závitem a botkou, 70 mm, 
na V-brzdy, vyměnitelné 
gumičky, 
balené v blistru
249 Kč / 10 €

kód 423153  
brzdové gumičky komplet 
se závitem, 60 mm, na 
V-brzdy, jednorázové, 
balené v blistru 
49 Kč / 2 €

kód 42329  
brzdové gumičky komplet
se závitem, 70 mm, 
na V-brzdy, jednorázové, 
balené v blistru
169 Kč / 6,9 €

kód 423235  
brzdové gumičky komplet
se závitem, 70 mm, na 
V-brzdy, jednorázové, 
balené v blistru 
79 Kč / 3,2 €

kód 423246  
brzdové gumičky komplet
se závítem, 70 mm, na 
V-brzdy, jednorázové, 
balené v blistru 
89 Kč / 3,9 €

kód 423135    
brzdové gumičky komplet  
se závitem, 70 mm, 
na V-brzdy, jednorázové, 
balené v blistru 
89 Kč / 3,9 €

kód 423136    
brzdové gumičky komplet  
se závitem, 70 mm, na 
V-brzdy, jednorázové, 
balené v blistru 
69 Kč / 2,9 €

BrzDOVé guMičKy MTB/TreK

kód 423156  
brzdové gumičky komplet
se závitem a botkou, 70 mm, 
na V-brzdy, vyměnitelné 
gumičky, balené v blistru
169 Kč / 6,9 €

kód 423157  
brzdové gumičky komplet
se závitem a botkou, 70 mm, 
na V-brzdy, vyměnitelné 
gumičky, balené v blistru
149 Kč / 6 €

kód 423158
brzdové gumičky komplet
se závitem a botkou, 70 mm, 
na V-brzdy, jednorázové, 
balené v blistru
199 Kč / 8 €

kód 42321  
brzdové gumičky karbon 
komplet
se závitem a botkou, 70 mm, 
na V-brzdy, výměnné, 
balené v blistru
149 Kč / 6 €
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kód 42310B   
brzdové gumičky MTB 
s čepem, 70 mm, na V-brzdy 
49 Kč / 2 €

kód 423285
brzdové gumičky náhradní
70 mm, na V-brzdy
balené v blistru
139 Kč / 5,6 €

kód 42311 
brzdové gumičky komplet
s čepem, 70 mm, na V-brzdy, 
jednorázové, balené v blistru 
79 Kč / 3,2 €

kód 42312  
brzdové gumičky komplet
s čepem, 70 mm, na 
V-brzdy, jednorázové, 
balené v blistru 
49 Kč / 2 €

kód 423267 
brzdové gumičky náhradní
70 mm, na V-brzdy
balené v blistru
69 Kč / 2,9 €

kód 423268 
brzdové gumičky náhradní
70 mm, na V-brzdy
balené v blistru
49 Kč / 2 €

kód 423265  
brzdové gumičky náhradní 
70 mm, na V-brzdy
balené v blistru
89 Kč / 3,6 € 

kód 42323  
brzdové gumičky náhradní 
70 mm, na V-brzdy 
balené v blistru
79 Kč / 3,2 €

kód 423159B  
brzdové gumičky náhradní 
70 mm, na V-brzdy
balené v blistru
69 Kč / 2,9 €

kód 423245
brzdové gumičky náhradní 
70 mm, na V-brzdy, univerzální 
balené v blistru 
69 Kč / 2,8 €

kód 42201B   
brzdové gumičky silniční 
hliníková cartrige, se závitem 
55 mm, výměnné, balené 
v blistru 
129 Kč / 5,2 €

kód 42210B  
brzdové gumičky silniční
50 mm, se závitem
45 Kč / 1,8 €  

kód 42200    
brzdové gumičky silniční 
gumičky v plechové bodce, 
závitové, 35 mm
19 Kč / 0,8 €

kód 42202    
brzdové gumičky náhradní
silniční, 55 mm
balené v blistru
49 Kč / 2 €

kód 42203   
brzdové gumičky náhradní 
silniční, korkové pro 
karbonové ráfky, 55 mm, 
samostatné, balené v blistru
69 Kč / 2,8 €

kód 42206   
brzdové gumičky silniční 
se závitem, korkové, 55 mm, 
výměnné, pro karbonové 
ráfky, balené v blistru 
199 Kč / 8 €

kód 42207    
brzdové gumičky silniční 
závitové s CNC botkou, 55 mm, 
výměnné, balené v blistru 
199 Kč / 8 €

BrzDOVé guMičKy MTB/TreKK

BrzDOVé guMičKy SilNice
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kód 42350    
pro modely TEKTRO DRACO + SH  
BRM 515, 525, 495, 475, 415..., 
polymerové, pro hydraulické 
kotoučové brzdy, balené v blistru
199 Kč / 9 €

kód 42354    
pro model MAGURA CLARA 2000,
LOUISE, polymerové
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru
199 Kč / 9 €

kód 42353   
pro modely MAGURA CLARA 
2001,LOUISE, LOUISE FR,
polymerové
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru
199 Kč / 9 €

kód 42352    
pro model MAGURA JULIE, 
polymerové
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru 
199 Kč / 9 € 

KOMpATiBilNí S BrzDAMi SHiMANO

kód 423691
pro modely XTR, 775, 975,
M585, M535, SAINT, HONE, 
polymerové
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru
199 Kč / 9 €

kód 423698  
pro modely XTR 2011, XT, SLX, 
sinter - spékané
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru
269 Kč / 10,8 €

kód 423692  
pro modely XTR 2011, XT,     
2012, polymerové
pro hydraulické kotoučové brzdy 
balené v blistru
199 Kč / 9 €

KOMpATiBilNí S BrzDAMi MAgurA

kód 42361 
pro modely MAGURA GUSTAV M,
polymerové
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru
199 Kč / 9 € 

kód 42362  
pro modely MAGURA MARTA, 
MARTA SL, polymerové
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru
199 Kč / 9 € 

kód 423695 
pro model TEKTRO NOVELA, 
polymerové
pro mechanické kotoučové brzdy
balené v blistru
199 Kč / 9 € 

kód 423696 
pro modely TEKTRO VOLANS 
AURIGA E-SUB / BUB / TWIN, 
SUNTOUR DB8, polymerové
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru
199 Kč / 9 € 

KOMpATiBilNí S BrzDAMi TeKTrO

kód 42350    
pro modely TEKTRO DRACO + SH  
BRM 515, 525, 495, 475, 415..., 
polymerové, pro hydraulické 
kotoučové brzdy, balené v blistru
199 Kč / 9 € 
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kód 42365  
pro modely HAYES Sole, GC-X 
a MX2-XC, polymerové
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru
199 Kč / 9 €

kód 42366  
pro model HAYES STROKER 
TRAIL, polymerové
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru
199 Kč / 9 €

kód 42369  
pro modely  HAYES PRIME PRO 
PRIME EXPERT, polymerové
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru
199 Kč / 9 €

kód 423693  
pro model FORMULA ORO, 
polymerové
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru
199 Kč / 9 €

kód 423694  
pro model FORMULA MEGA THE ONE, 
polymerové
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru
199 Kč / 9 €

kód 423699  
pro model FORMULA ORO-S 
sinter - spékané
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru
269 Kč / 10,8 €

kód 42367  
pro model HAYES STROKER 
RYDE, polymerové
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru 
199 Kč / 9 €

kód 42368  
pro model HAYES STROKER ACE 
polymerové,
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru
199 Kč / 9 €

kód 42356   
pro modely HAYES HYDRAULIC 
+ MECHANIC, polymerové
pro hydraulické i mechanické 
kotoučové brzdy
balené v blistru
199 Kč / 9 €

KOMpATiBilNí S BrzDAMi HAyeS

KOMpATiBilNí S BrzDAMi fOrMulA

kód 42357  
pro modely Code, Code 5, 
polymerové
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru
199 Kč / 9 €

kód 42358   
pro model AVID BB5, 
polymerové
pro mechanické kotoučové brzdy
balené v blistru 
199 Kč / 9 €

kód 42359    
pro modely AVID Elixir, 
polymerové
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru 
199 Kč / 9 €

kód 42360   
pro modely Juicy 3, 5, 7, 
polymerové
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru
199 Kč / 9 €

KOMpATiBilNí S BrzDAMi AViD

kód 423697 
pro modely JUICY 7, 5, 3, 
ULTIMATE, PROMAX DSK-950, 
sinter - spékané
pro hydraulické kotoučové brzdy
balené v blistru   
269 Kč / 10,8 €
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kód 43025  nerez (INOX)
kód 43028  teflon
lanko měniče
ø 1,2 mm, délka 2 m, koncovka 4 x 4 mm
UNI provedení pro přehazovačku 
nebo přesmyk
43028 - lanko je potaženo teflonem 
pro lepší chod řazení 
49 Kč / 2 €  nerez  (INOX)
79 Kč / 3,16 €  teflon

kód 43021  2 m - teflon
kód 43024  0,75 m - teflon
kód 43022  2 m - nerez (INOX)
kód 43023  0,75 m - nerez (INOX)
lanko MTB brzdové 
ø 1,5 mm, koncovka 6 x 7 mm
brzdové MTB, CROSS
79 Kč / 3,2 €  2 m - teflon
55 Kč / 2,2 €  0,75 m - teflon
49 Kč / 2 €  2 m - nerez  (INOX)
39 Kč / 1,6 €  0,75 m - nerez  (INOX)

kód 43038  nerez (INOX)
kód 43039  teflon
lanko brzdové
ø 1,5 mm, délka 2 m, silniční
49 Kč / 2 €  nerez  (INOX)
79 Kč / 3,2 €  teflon

kód 43037  
lanko brzdové silniční 
ø 1,5 mm, délka 2 m
koncovka SH 
9 Kč / 0,36 €

kód 43060  
spojovací lanko 
pro cantilever čelistí, tvar Y
15 Kč / 0,6 €

kód 43061  
spojovací lanka brzd 
s kuželem
pro cantilever čelisti, 
délka 20 cm
6 Kč / 0,24 €

kód 42430    
šroub M5 s dírkou 
včetně kloboukové matice 
matice 8 mm, délka šroubu 16 mm 
4 Kč / 0,16 €

kód 42431  černý
kód 42432  červený
šroub stavitelný na řadící lanko
Al, závit M5, možné použít do 
rámu (pro DUALY)  i do měniče
hmotnost: 6 g/pár
99 Kč / 4 €

kód 42436 
šroub pro uchycení gumičky MTB  
s čepem 
9 Kč / 0,36 €

kód 42437  51 mm přední
kód 42438  31 mm zadní
kompletní šroub-osa pro brzdové 
čelisti 
s podložkami a matkou
délka 51 mm (42437), 31 mm (42438)
15 Kč / 0,6 €

kód 42457  černý
kód 42458  červený
kód 42459  bílý
chránič bowdenu
silikonový korálek, délka 10 mm, 
vnitřní ø 4 mm, vhodný pro řadící 
i brzdový bowden 
prodej po balení 20 ks 
200 Kč / 8 € - sada
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kód 42465  černé
kód 42466  stříbrné
kód 42467  zlaté
kód 42468  červené
kód 42469  modré
chrániče lanka 1,2 mm
materiál Al s gumovými kroužky 
po obvodu, pro řadící lanka
prodej po balení 20 ks 
299 Kč / 12 € - sada

kód 42470  černé
kód 42471  stříbrné
kód 42472  zlaté
kód 42473  červené
kód 42474  modré
chrániče lanka 1,5 mm
materiál Al s gumovými kroužky 
po obvodu, pro řadící lanka 
prodej po balení 20 ks
299 Kč / 12 €  - sada 

kód 42445  brzdový černý 1 ks
kód 42450  brzdový černý - balený 2 ks
kód 42446  brzdový bílý 1 ks
kód 42451  brzdový bílý - balený 2 ks
kód 42447  řadící černý 1 ks
kód 42452  řadící černý - balený 2 ks 
kód 42448  řadící bílý 1 ks
kód 42453  řadící bílý - balený 2 ks
chrániče 
gumový kryt brzdového bowdenu
délka 60 mm/vnitřní ø 5 mm
řadícího bowdenu, délka 60 mm/4 mm 
19 Kč / 0,76 €  brzdový/řadící nebalený 1 ks
39 Kč / 1,56 €  brzdový/řadící balený 2 ks

kód 42422 
koncovka řadícího bowdenu 
plastová, délka 17 mm 
vnější ø 5,6 mm
vnitřní ø 4 mm
2 Kč / 0,08 €

kód 42423 
koncovka řadícího bowdenu  
mosaz CNC, délka 12 mm 
vnější ø 4,7 mm
vnitřní ø 4 mm
4 Kč / 0,16 €

kód 42424   
koncovka brzdového 
bowdenu  
mosaz CNC, délka 10 mm 
vnější ø 6 mm
vnitřní ø 5 mm
4 Kč / 0,16 €

kód 42425  
koncovka brzdového 
bowdenu 
Fe, délka 10 mm
vnější ø 5,4 mm
vnitřní ø 5 mm
1,5 Kč / 0,06 €

kód 42426  
koncovka brzdového 
bowdenu 
mosaz CNC, délka 10 mm
vnější ø 6 mm
vnitřní ø 5,5 mm
4 Kč / 0,16 €

kód 424261  černá
kód 424262  červená
koncovka brzdového bowdenu 
Al  CNC, vnější ø 5 mm 
vnitřní ø 5,6 mm
hmotnost: 0,8 g/ks
14 Kč / 0,6 €

kód 424268  černá
kód 424269  červená
koncovka řadícího bowdenu 
Al  CNC, vnější ø 5,6 mm 
vnitřní ø 4,1 mm
hmotnost: 0,9 g/ks
20 Kč / 0,9 €

kód 42418  
korálek proti klepání lanka 
gumový, slepený ze 3 kroužků
délka 10 mm, vnitřní ø 2 mm 
4 Kč / 0,16 €

kód 42420   
koncovka lanka hliníková UNI
délka 12 mm, vnitřní ø 2 mm
0,5 Kč / 0,02 €

kód 42419  černá
kód 42421  červená
koncovka lanka UNI- Al
1 Kč / 0,04 €

kód 424211 černá
kód 424212 bílá
kód 424213 červená
koncovka lanka UNI 
gumová, nasazuje se na koncovku lanka
10 Kč / 0,4 €
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kód 42435 
šroub na kotouče TORX 25
včetně lepidla na závitu, Al
10 Kč / 0,4 €

kód 42433 
šroub na kotouče TORX 25
včetně lepidla na závitu, Al
hmotnost: 2 g/ks
9 Kč / 0,36 €

kód 406205  černé
kód 406206  bílé
kotoučové brzdy FORCE - mechanické
sada přední a zadní třmen, 2 x brzdový 
kotouč 160 mm (kód 42405), náhradní 
destičky kód 42354
799 Kč / 32 €

kód 42403  160 mm
brzdový kotouč ULTRA LIGHT
uchycení na 6 šroubů 
kompatibilní s SH, včetně šroubů 
hmotnost: 83 g
269 Kč / 10,8 € 

kód 42404  180 mm 
kód 42405  160 mm
kód 42401  140 mm
brzdový kotouč 
uchycení na 6 šroubů  
kompatibilní s SH, včetně šroubů 
hmotnost: 155 g (180 mm), 135 g (160 mm), 
125 g (140 mm)
259 Kč / 10,4 €  180 mm
199 Kč / 8 €  160 mm
179 Kč / 7,2 €  140 mm

kód 42406 
objímka TREK 
doraz řadících bowdenů 
na rám do max ø 30 mm
nahrazující dvojpáčku
39 Kč / 1,6 €

kód 42407  
úchyt lanka - trojúhelník
se šroubem s dírkou
prodej po balení 10 ks
8 Kč / 0,32 €

kód 43103  komplet + rotor (viz. foto)
kód 43101  brzdová páka - rotor
kód 43102  rotor - brzdové čelisti
bowdeny a lanka pro zadní brzdu BMX kola 
189 Kč / 7,6 €  komplet 
  59 Kč / 2,4 €  brzdová páka - rotor, rotor - brzdové čelisti

kód 42408  
objímka bowdenu na rám 
plastová ø 25,4 mm
pro uchycení bowdenu k rámu
prodej po balení 5 ks
4 Kč / 0,16 €

kód 42410  
držák bowdenů
plastový,  „spojka“ bowdenů 
pro udržení stálé vzdálenosti 
mezi bowdeny
prodej po balení 25 ks
2 Kč / 0,08 €

kód 42429 
šroub řadícího lanka 
stavitelný
závit M5, možné použít 
do rámu (pro DUALY)  
i do měniče 
19 Kč / 0,8 €

kód 42427  rovný
kód 42428  zkosený
šroub napínací M10
na napínání brzdového lanka
závit M10
9 Kč / 0,36 €  rovný
10 Kč / 0,4 €  zkosený

kód 16000  
vodítko pod rám
plastové silniční vodítko na lanka 
pod rám se dvěma drážkami
9 Kč / 0,36 €

kód 16002 
vodítko pod rám
plastové MTB vodítko na lanka 
pod rám se třemi drážkami 
a otvorem na šroubek 
9 Kč / 0,36 €
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kód 14015   
vidlice trekking 28“ karbon
sloupek Al  AHEAD 1 1/8“
délka 300 mm, ø spodního 
kroužku řízení na vidlici 30 mm
3x zeslabovaný Al 7005
pro kotoučové brzdy i V-brzdy 
délka nohou 415 mm 
(řízení - osa náboje), 
hmotnost: 760 g
3 299 Kč / 129,9 €

kód 14610  
vidlice MTB 26“
sloupek Al AHEAD 1 1/8“  
délka 260 mm, ø spodního 
kroužku řízení na vidlici 45,2 mm 
3x zeslabovaný Al 7005
pro kotoučové brzdy i V-brzdy 
délka nohou 440 mm 
(řízení - osa náboje), 
hmotnost: 700 g
1 099 Kč / 44 €

kód 14611 
vidlice MTB 26“ 
sloupek Al AHEAD 1 1/8“  
délka 260 mm, ø spodního 
kroužku řízení na vidlici 45,2 mm 
3x zeslabovaný Al 7005
pouze pro kotoučové brzdy
délka nohou 440 mm 
(řízení - osa náboje), 
hmotnost: 680 g
1 099 Kč / 44 €

kód 14620  
vidlice silniční
sloupek Al AHEAD 1 1/8“ 
délka 260 mm, korunka 45 mm 
obvod spodního kroužku 30 mm
3x zeslabovaný Al 7005
délka nohou 370 mm, (řízení - osa 
náboje), hmotnost: 700 g
1 299 Kč / 52 €

kód 14601  
vidlice BMX 20“
sloupek 1“ závitový, délka sloupku 135 mm/
70 mm závit, ø kuželu řízení 26,4 mm, 
pro V-brzdy, materiál Fe 
339 Kč / 13,6 €

kód 12501  24“ 
kód 13001  trekking 28“ 
kód 14008  MTB 26“ 
vidlice pevná
sloupek 1“ závitový, 
délka sloupku 200 mm/
100 mm závit, pro ø kuželu řízení 
27 mm pro V-brzdy
379 Kč / 15,2 €  

kód 13950  26“ - délka noh 445 mm
kód 13951  26“ - délka noh 465 mm
kód 13955  29“ - délka noh 485 mm
vidlice pevná MTB karbon
sloupek Al 7075 1 1/8“
korunka a koncovky Al 6061
pouze pro Post Mount
hmotnost: 800 g (13950),
940 g (13951), 880 g (13955)
4 490 Kč / 179 €

kód 14011  sloupek Al 
kód 14012  sloupek karbon
vidlice silniční karbon 
1 1/8“ AHEAD, korunka 45 mm, 
šířka obvod spodního 
kroužku 30 mm, offset - 43 mm
2 399 Kč / 96 €  sloupek Al 
2 999 Kč / 119,9 €  sloupek karbon

kód 13002  28“ trekking
kód 14009  26“ MTB
vidlice  
sloupek Fe 1 1/8“ AHEAD
délka 250 mm
pro ø kužele řízení 30 mm
pro V-brzdy
379 Kč / 15,2 € 

kód 14618  
vidlice TREK 28“  
sloupek Al   AHEAD 1 1/8“
délka 260 mm 
ø spodního kroužku řízení 
na vidlici 50 mm 
3x zeslabovaný Al 7005 
pro kotoučové brzdy  i  V-brake
délka nohou 440 mm 
(řízení - osa náboje), 
hmotnost: 690 g
1 199 Kč / 48 €

ViDlice peVNé SilNičNí

kód 14615   
vidlice MTB 29“  
sloupek Al   AHEAD 1 1/8““ 
průměr spodního kroužku řízení 
na vidlici 50 mm 
3x zeslabovaný Al 7005 
pro kotoučové brzdy  i  V-brake 
hmotnost: 750 g
1 299 Kč / 52 €

ViDlice peVNé MTB + TreKKiNg
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SilNičNí ráMy fOrce

MTB ráMy fOrce 26“

kód 146570  bílo-modrý
kód 146571  bílo-červený
FORCE ROAD 
3x zeslabovaný Al 7005

pro řízení 15093
vhodná objímka 22010, 220105
pro sedlovky 31,6 mm 21027, 21031 
doporučená vidlice 14010
POZOR: maximální možná tloušťka 
pláště 22 mm
5 499 Kč / 219 €

kód 146500  bílo-modrý
kód 146501  černo-bílý
kód 146502  černo-červený
FORCE MTB 26“ MINERvA 
3x zeslabovaný Al 7005

čepy na V i DISC brzdy
pro řízení 15092, 150925
vhodná objímka 22010, 220105
pro sedlovky 31,6 mm 21027, 21031
4 999 Kč / 199 €

kód 146510  modro-bílý
kód 146511  černo-bílý
FORCE MTB 26“ 
3x zeslabovaný Al 7005

čepy na V i DISC brzdy
pro řízení 15092, 150925
vhodná objímka 22010, 220105
pro sedlovky 31,6 mm 21027, 21031
5 999 Kč / 239 €

MTB 26“
A B C D E F H I J K L M HMOTNOsT

s 115 470 628 420 1 046 400 539,6 555 74 70 38 35 1 600 g
M 125 470 646,7 420 1 064 440 553,7 573 74 70 38 35 1 700 g
L 135 470 664,4 420 1 082 480 569,4 590 74 70 38 35 1 800 g
xL 150 470 685,5 420 1 103 520 590 610 74 70 38 35 1 870 g

MTB 26“ MINERVA 
A B C D E F H I J K L M HMOTNOsT

s 115 470 628 420 1 046 400 542 555 74 70 38 35 1 750 g
M 125 470 646,7 420 1 064 440 554,3 573 74 70 38 35 1 800 g
L 135 470 664,4 420 1 082 480 569,2 590 74 70 38 35 1 850 g
xL 150 470 685,5 420 1 103 520 588,7 610 74 70 38 35 1 900 g

ROAD
A B C D E F H I J K L M HMOTNOsT

xs 110 380 568 405 955,6 470 500 515 74,5 72 45 70 1 250 g
s 115 380 578 405 961 500 513 524 74,5 72 45 70 1 300 g
M 145 380 583 405 966,9 530 524 538 74,5 73 45 70 1 400 g
L 180 380 599 405 977,5 570 554 570 73 73 45 70 1 500 g
xL 200 380 609 405 600 570 585 73 73,5 45 70 1 600 g
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kód 146590  černo-červený
kód 146591  bílo-černý
FORCE Trekking 28“ 
rám: 3x zeslabovaný hliník Al 7005

čepy na V-brzdy i DISC
pro řízení 15092, 150925
vhodná objímka 22010, 220105
pro sedlovky 31,6 mm 21027, 21031
4 599 Kč / 189 €

kód 146595  černo-stříbrný
kód 146596  černo-modrý
FORCE MTB 29‘‘
3x zeslabovaný Al 7005

pouze na kotoučové brzdy
pro řízení 15092, 150925
vhodná objímka 22010, 220105
pro sedlovky 31,6 mm 21027, 21031
4 999 Kč / 199 €

TreKKiNg ráMy fOrce

MTB ráMy fOrce 29“

MTB 29“ 

A B C D E F H I J K L M HMOTNOsT
s 90 490 619,5 445 1 057 394 556,6 570 73,5 71,5 42 63,5 1 750 g
M 100 490 639,7 445 1 077 445 568,9 590 73,5 71,5 42 63,5 1 800 g
L 115 490 665,1 445 1 103 483 590,9 615 73,5 71,5 42 63,5 1 850 g
xL 130 490 690,6 445 1 128 533 615 640 73,5 71,5 42 63,5 1 900 g

CROss 28“ 

A B C D E F H I J K L M HMOTNOsT

s 120 470 607,8 440 1 044 406 532,5 550 73 71 46 45 1 850 g

M 130 470 618,1 440 1 054 457 537,4 560 73 71 46 45 1 900 g

L 145 470 638,6 440 1 075 508 555,7 580 73 71 46 45 1 950 g

xL 160 470 664 440 1083 559 582 605 73 71 38 45 2 000 g

kód 14754  
koncovka rámu MTB 26“ - 29“ 
materiál: hliník, včetně šroubu, 
pro modely 146500-1,146510-11 
a 146594-5
189 Kč / 7,6 €

kód 14755  
koncovka rámu ROAD 
materiál: hliník, včetně šroubů,  
vhodné pro silniční rámy 
UNIVERSÁLNÍ koncovka nejen 
pro FORCE rámy 
pro modely 146570 a 146571
189 Kč / 7,6 €

kód 14756  
koncovka rámu TREKKING 
materiál: hliník, včetně šroubů 
vhodné pro rámy trekking 
UNIVERSÁLNÍ koncovka nejen 
pro FORCE rámy 
pro modely 146590 a 146591
189 Kč / 7,6 €

kód 42440  pro M 6-8 
kód 42441  pro M 8-10
plastová záslepka do rámu místo čepů 
na V-brzdu, černá
10 Kč / 0,4 €

kód 42442  plastový
kód 42443  Al
průvlak na bowdeny
10 Kč / 0,4 €  plastový
15 Kč / 0,6 €  Al
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kód 36004   
řídítka-nástavce CRONO horní
Al FORCE, ø 25,4 -31,8 mm 
montáž nad řídítka 
hmotnost: 719 g
899 Kč / 36 €

kód 36005    
řidítka-nástavce CRONO horní
Al FORCE, ø 22,2 -25,4 mm
montáž pod řídítka
hmotnost: 719 g
549 Kč / 21,96 €

kód 33050  
řídítka FR/DH FORCE s hrazdou
šířka 600 mm, úhel 10°, ø 25,4 
mm, materiál Al  
hmotnost: 400 g
299 Kč / 12 €

kód 33207  bílé 
kód 33209  černé
řídítka MTB FORCE
šířka 600 mm, ø 25,4 mm, 
materiál Al,  prohnuté 
hmotnost: 329 g     
299 Kč / 12 €  bílé
199 Kč / 8 €  černé

kód 31001  440 mm černé
kód 31002  420 mm černé
kód 31004  440 mm bílé
kód 31005  420 mm bílé
řídítka silniční AERO
materiál Al, průměr 31,8 mm
tvarovaná lomená řídítka
hmotnost: 320 g (420 mm), 340 g (440 mm)
599 Kč / 24 €  černé
699 Kč / 28 €  bílé

kód 36007    
nástavec-propojení řídítek CRONO
materiál nylon
vhodné pro kód 36003, 36004 a další...
hmotnost: 60 g
139 Kč / 5,6 €

kód 36003    
řídítka-nástavce CRONO spodní
Al FORCE ø 25,4 -31,8 mm
hmotnost: 650 g
899 Kč / 36 €

kód 33026  
řídítka MTB FORCE FLIGH
prohlé Al ø 31,8 mm  
299 Kč / 12,9 €

OD ČERVNA 2013
kód 33025   
řídítka MTB FORCE SPEED
rovné Al ø 31,8 mm  
249 Kč / 10,9 €

OD ČERVNA 2013
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kód 33030  ø 25,4 mm
kód 33031   ø 31,8 mm
řídítka MTB FORCE
šířka 600 mm, materiál Al
hmotnost: 235 g (ø 25,4 mm)
259 g (ø 31,8 mm)
159 Kč / 6,4 €

kód 33210 
řídítka TREK  FORCE
šířka 600 mm, ø 25,4 mm, 
materiál Al,  prohnuté 
velký sklon 24°, hmotnost: 349 g      
169 Kč / 6,8 €

kód 33032    
řídítka MTB FORCE
šířka 600 mm, ø 31,8 mm
materiál Al, rovné
hmotnost: 270 g
299 Kč / 12 €

kód 33028  
řídítka MTB  FORCE
šířka 600 mm, ø 25,4 mm 
materiál Al, rovné 
hmotnost: 246 g      
299 Kč / 12 €

kód 33010  
řídítka MTB FORCE
šířka 580 mm, úhel 6°, ø 25,4 mm 
materiál Fe  
hmotnost: 355 g
59 Kč / 2,4 €

kód 33048  
řídítka BMX FORCE
šířka horní části 700 mm, střed 200 mm 
spodní 140 mm, ø 22,2 mm, materiál Fe
hmotnost: 420 g   
199 Kč / 8 €



46

uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

PŘED
STAvCE

kód 30642  105 mm/310 g 
kód 30643  125 mm/340 g 
představec AHEAD stavitelný 
úhel 0° až +60°, stavitelný úhel sklonu
materiál Al, ø sloupku vidlice 1 1/8“ 
ø řídítek 25,4 mm 
499 Kč / 20 €

kód 30624  70 mm/133 g
kód 30625  80 mm/140 g
kód 30626  90 mm/152 g
kód 30627  100 mm/157 g
kód 30628  110 mm/162 g
představec AHEAD
úhel 7°, materiál Al
ø sloupku vidlice 1 1/8“ 
ø řídítek 31,8 mm 
349 Kč / 14 €

kód 30620    80 mm/120 g
kód 30621  100 mm/140 g
kód 30622  120 mm/160 g
představec AHEAD
úhel 5°, materiál Al, ø sloupku 
vidlice 1 1/8“, ø řídítek 25,4 mm
299 Kč / 12 €

kód 30711  
představec TREKKING klasický 1“
materiál Al, délka 80/180 mm, sklon 25°
ø 22,2 (1”), hmotnost: 398 g  
189 Kč / 7,6 €

kód 30701  
představec TREK stavitelný
materiál Al, 1” představec 
22,2 mm, stavitelný 0 - 60° 
délka 90 mm, hmotnost: 500 g
baleno na kartě 
399 Kč / 16 €

kód 306315  70 mm/137g 
kód 30632    90 mm/156 g
kód 30633  110 mm/162 g
představec AHEAD
úhel +/- 7°, materiál Al
ø sloupku vidlice 1 1/8“
ø řídítek 31,8 mm 
399 Kč / 16 €

kód 30635     70 mm/137 g
kód 30636     90 mm/151 g
kód 30638  110 mm/162 g
představec AHEAD
úhel +/- 7°, materiál Al 
ø sloupku vidlice 1 1/8“
ø řídítek 25,4 mm 
399 Kč / 16 €

kód 30617  70 mm/145 g 
kód 30618  70 mm/140 g
představec
úhel 35°, materiál Al
ø sloupku vidlice 1 1/8“ 
ø řídítek 25,4 mm (30618), 
31,8 mm (30617)
379 Kč / 15,2 €

kód 30645  105 mm/310 g
kód 30646  125 mm/340 g
představec AHEAD stavitelný
úhel 0° až +60°, stavitelný úhel sklonu 
materiál Al ø sloupku vidlice 1 1/8“
ø řídítek 25,4 mm 
399 Kč / 16 €

kód 30649  105 mm - černý
kód 30650  125 mm - černý
kód 30652  105 mm - bílý
představec AHEAD stavitelný
stavitelný úhel sklonu, materiál Al 
ø sloupku vidlice 1 1/8“
ø řídítek 31,8 mm 
499 Kč / 20 €  černý
549 Kč / 22 €  bílý

kód 30610    80 mm
kód 30611  100 mm
kód 30612  120 mm
představec FORCE SPRY
ø sloupku vidlice 1 1/8“
ø řídítek 31,8 mm
499 Kč / 20 €

OD ČERVNA 2013
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ŘÍZEN
Í

řízeNí AHeAD iNTegrOVANé 1 1/8“        

kód 15102  bílé
kód 15103  černé 
řízení TAPERED 
integrované, 1-1/8“ - 1-1/2“(=1,5“), Al 
s redukcí na vidlici 1-1/8“
vnitřní ø spodního kroužku 40 mm
výška spodní i vrchní části řízení 8 mm
s ježkem a víčkem, 45 x 45°
469 Kč / 18,9 €

kód 150935  
řízení AHEAD 
integrované 1 1/8” , Al
pro vnitřní ø sloupku vidlice = 25,4 mm
ø spodního kroužku 30 mm
výška horního kuželu 15 mm (Al)
výška spodního ložiska 7,6 mm
s bílým ježkem, 45 x 45° 
369 Kč / 14,9 €

kód 15093  
řízení AHEAD 
integrované 1 1/8” , Al
pro vnitřní ø sloupku vidlice = 25,4 mm
ø spodního kroužku 30 mm
výška horního kuželu 15 mm (Al)
výška spodního ložiska 7,6 mm
bez ježka, 45 x 45°
279 Kč / 11,2 €

řízeNí AHeAD pOlOiNTegrOVANé 1 1/8“        

kód 150925   
řízení AHEAD 
polointegrované 1 1/8”, Al
pro vnitřní ø sloupku vidlice = 25,4 mm
vnitřní ø spodního kroužku 30 mm
výška spodní i vrchní části řízení 8 mm
s bílým víčkem a ježkem
299 Kč / 12 €

kód 15104  černé
kód 15105  bílé 
řízení TAPERED 
polointegrované, 1-1/8“ - 1-1/2“(=1,5“) 
s redukcí na vidlice 1 1/8‘‘
vnitřní ø spodního kroužku 40 mm
výška spodní i vrchní části řízení 8 mm
s ježkem a víčkem, 45 x 45°
599 Kč / 24 €

kód 15092   
řízení AHEAD 
polointegrované 1 1/8”, Al 
pro vnitřní ø sloupku vidlice = 25,4 mm
vnitřní ø spodního kroužku 30 mm
výška spodní i vrchní části řízení 8 mm
bez ježka 
229 Kč / 9,2 €

kód 15091  
řízení AHEAD 
polointegrované 1 1/8”, Fe 
pro vnitřní ø sloupku vidlice = 25,4 mm
vnitřní ø spodního kroužku 30 mm
výška spodní i vrchní části řízení 8 mm
bez ježka
149 Kč / 6 €

řízeNí AHeAD 1 1/8“ 

kód 15094   
řízení AHEAD 
válečkové 1 1/8”, Al/Fe
pro vnitřní ø sloupku vidlice = 25,4 mm
ø spodního kroužku 30 mm
výška spodního kroužku 9 mm
výška vrchního kroužku 10 mm
s ježkem
369 Kč / 14,9 €

kód 15095   
řízení AHEAD   
utěsněné 1 1/8”, Fe
pro vnitřní ø sloupku vidlice = 25,4 mm
vnitřní ø spodního kroužku 30 mm
výška spodní i vrchní části řízení 8 mm
s ježkem
119 Kč / 4,9 €

kód 15100  
řízení AHEAD 
věnečkové 1“, Fe
pro vnitřní ø sloupku vidlice = 22,2 mm
vnitřní ø spodního kroužku 27 mm
výška spodní i vrchní části řízení 8 mm
s ježkem
109 Kč / 4,4 €

řízeNí AHeAD 1“ 

kód 15090   
řízení AHEAD  
věnečkové, cartridge 1 1/8”, Fe
pro vnitřní ø sloupku vidlice = 25,4 mm
vnější ø kroužků 34 mm
vnitřní ø kroužků 31,6 mm
výška kroužků 7 mm, 
bez ježka
99 Kč / 4 €

řízeNí záViTOVé 1“

kód 15066  
řízení závitové
utěsněné 1 1/8”, Fe
vnitřní ø sloupku vidlice = 25,4 mm
vnější ø kroužků 34 mm
vnitřní ø kroužků 31,6 mm
výška kroužků 7 mm
89 Kč / 3,9 €

kód 15062   
řízení  závitové
utěsněné 1“, Fe
vnitřní ø sloupku vidlice = 22,2 mm
vnější ø kroužků 30 mm,
vnitřní ø kroužků 26,4 mm
výška kroužků 7 mm
89 Kč / 3,9 €

kód 15060   
řízení závitové 
klasické závitové věnečkové 1‘‘, Fe
vnitřní ø kroužku 26,4 mm 
vnější ø kroužků 30,0 mm
pro vnitřní ø sloupku vidlice 22,2 mm
výška kroužků 7 mm
59 Kč / 2,4 €

řízeNí záViTOVé 1 1/8“
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ŘÍZEN
Í / PO

D
LO

ŽKY

ježci řízeNí 1 - 1/8“

kód 15494  
ježek řízení s dírou 1 1/8“ - Al
dutý šroub pro provlečení 
bowdenu přední brzdy, pro BMX 
a Freestyle kola, s víčkem
45 Kč / 1,9 €

kód 15495  černý
kód 154953  bílý
ježek řízení AHEAD 1 
1/8“ - Al 
s víčkem
45 Kč / 1,9 €  černý
79 Kč / 3,2 €  bílý

kód 15498  
ježek řízení AHEAD 1“ - Al
s víčkem 1 1/8“
45 Kč / 1,9  €

kód 14731   
ježek řízení  1 1/8” - Al  
do karbonového sloupku
karbonové víčko 
délka 68 mm   
299 Kč / 12 €

kód 14730  1 1/8”  délka 50 mm
kód 14732  1“  délka 32 mm
ježek řízení - Al
do karbonového sloupku
Al víčko  
199 Kč / 8 € 1 1/8”
179 Kč / 7,2 € €  1”

kód 15570  5 mm/2,5 g
kód 15571  10 mm/4 g
kód 15572  15 mm/6 g
podložka AHEAD 1 1/8“ - karbon
vnitřní ø 28,6 mm 
25 Kč / 1 €  5 mm
30 Kč / 1,2 €  10 mm 
39 Kč / 1,6 €  15 mm

pODlOžKy řízeNí

kód 15561     5 mm/3 g
kód 15562  10 mm/4,8 g
kód 15563  15 mm/7,56 g
podložka AHEAD 1 1/8” - karbon  
vnitřní ø 28,6 mm 
25 Kč / 1 €  5 mm
30 Kč / 1,2 €  10 mm 
39 Kč / 1,6 €  15 mm

kód 15551    5 mm
kód 15552  10 mm
kód 15553  15 mm
podložka AHEAD 1 1/8” - Al 
vnitřní ø 28,6 mm 
19 Kč / 0,8 €    5 mm
25 Kč / 1 €  10 mm
29 Kč / 1,2 €  15 mm

kód 15580    5 mm/3 g
kód 15585  10 mm/6 g
kód 15590  15 mm/9 g
podložka AHEAD 1 1/8“ 
Al - hliník, černý elox s bílým 
potiskem, kruhový rádius 1 x 5 mm 
24 Kč / 1 €  5 mm
30 Kč / 1,2 €  10 mm
35 Kč / 1,4 €  15 mm

kód 15581    5 mm/3 g
kód 15586  10 mm/6 g
kód 15591  15 mm/9 g
podložka AHEAD 1 1/8“ 
Al - hliník, červený elox s bílým 
potiskem, kruhový rádius 1 x 5 mm 
24 Kč / 1 €  5 mm
30 Kč / 1,2 €  10 mm
35 Kč / 1,4 €  15 mm

kód 15582    5 mm/3 g
kód 15587  10 mm/6 g
kód 15592  15 mm/9 g
podložka AHEAD 1 1/8“ 
Al - hliník, bílý elox s šedým 
potiskem, kruhový rádius 1 x 5 mm 
40 Kč / 1,6 €  5 mm
45 Kč / 1,8 €  10 mm
54 Kč / 2,2 €  15 mm
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kód 14810  ø 27 mm/14,5 g
kód 14811  ø 26,4 mm/14,5 g
kužel řízení na vidlici - Fe  
narážecí spodní kroužek řízení 
na vidlici 
10 Kč / 0,4 €

kód 14800  stříbrná/11,5 g
kód 14801  černá/12,4 g
matice řízení 1” - chrom + Fe
horní matice obyčejného řízení
šestihranná na klíč 
10 Kč / 0,4 €

kód 16199  1”
kód 16200  1 1/8”
věneček do hlavového složení
5 Kč / 0,2 €  1”
8 Kč / 0,32 €  1 1/8”

kód 155512    5 mm/4,6 g
kód 155524  10 mm/ 9,6 g
podložka AHEAD 1 1/8”- Al
15 Kč / 0,6 €  5 mm
19 Kč / 0,8 €  10 mm

kód 155513    5 mm/5 g
kód 155527  10 mm/9,7 g
podložka AHEAD 1 1/8” - Al 
49 Kč / 2 €

kód 15549    5 mm/4,2 g
kód 15550  10 mm/9,2 g
podložka AHEAD 1”- Al
12 Kč / 0,5 €  5 mm
15 Kč / 0,6 €  10 mm
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kód 38275  otevřená
kód 38276  uzavřená
objímka madla 
Al, na IMBUS na madla FORCE 
69 Kč / 2,8 €

kód 38274   
madla Force
jedna strana uzavřená, gumová
délka 130 mm, balená na kartě
79 Kč / 3,2 €

kód 38285  
madla Force 
tvrzená pěnová, hranatá, 
délka 130 mm, včetně zátek 
do řídítek, balené na kartě
139 Kč / 5,9 €

kód 38286 
madla Force 
tvrzená pěnová, délka 128 mm 
oboustranně jištěná, včetně
zátek do řidítek, balené na kartě
299 Kč / 12 €

kód 38287  černá
kód 38288  bílá
madla Force 
gumová, kulatá, oboustranně jištěná, 
délka 128 mm, včetně zátek do řídítek, 
balené na kartě
269 Kč / 10,9 €

kód 38289  
madla Force 
gumová, kulatá, oboustranně jištěná 
délka 128 mm
balené na kartě
199 Kč / 8 €

kód 38290  
madla Force 
gumová, kulatá, oboustranně jištěná 
délka 128 mm, včetně zátek do řídítek
balené na kartě
199 Kč / 8 €

kód 38291 
madla Force ERGO
gumová dvousložková, tvarovaná, 
oboustranně jištěná, délka 138 mm, 
včetně zátek do řídítek, balené na kartě
299 Kč / 12 €

kód 38214   
madla Force
gumová, ergonomicky tvarovaná  
včetně zátek do řídítek, délka 130 mm 
hmotnost: 186 g, balené na kartě
99 Kč / 4 €

kód 38213   
madla Force 
gumová, ergonomicky tvarovaná  
délka 125 mm, hmotnost: 200 g 
balené na kartě
89 Kč / 3,9 €

kód 38212  
madla Force ER60
gumová, ergonomicky tvarovaná 
délka 135 mm, balené na kartě
89 Kč / 3,9 €

kód 38211  
madla pěnová tvrdá 
broušená, délka 125 mm 
včetně zátek do řídítek 
nebalené 
49 Kč / 2 €

kód 38210   
madla pěnová měkká 
délka 130 mm, včetně zátek 
do řídítek, nebalené 
29 Kč / 1,2 €

uvedené ceny jsou za 1 pár

kód 38218  černo-šedá
kód 38219  černo-červená
kód 38220  černo-modrá
madla ERGO
gumová, délka 125 mm, hmotnost: 160 g 
balené na kartě
99 Kč / 4 €

M
A

D
LA
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kód 38216   
rohy GELs integrovaným madlem 
jištěné, gel, včetně zátek do řídítek 
délka 130 mm, hmotnost: 305 g 
balené na kartě
399 Kč / 16 €

kód 38217   
madla ERGO
gumová, tvarovaná dlaň, jištěné 
délka 130 mm, hmotnost: 200 g 
balené na kartě
299 Kč / 12 €

kód 38257   
gumová madla 
zkracovatelná, délka 125 mm, ø 22 mm 
balené v blistru
139 Kč / 5,6 €

kód 38259  
gumová madla
jemně vroubkovaná
délka 120 mm, ø 22 mm
na sjezd/freeride
balené v blistru
139 Kč / 5,6 €

kód 38260  
gumová madla
jemně vroubkovaná, délka 120 mm
ø 22 mm, balené v blistru
139 Kč / 5,6 €

kód 38261 
gumová madla
jemně vroubkovaná, délka 120 mm
ø 22 mm, balené v blistru
139 Kč / 5,6 €

kód 38249 
gumová madla
ergonomicky tvarovaná
rozšířená, délka 120 mm
ø 22 mm, balené na kartě
69 Kč / 2,9 €

kód 38250 
gumová madla 
ergonomicky tvarovaná
rozšířená, délka 120 mm
ø 22 mm, balené na kartě
129 Kč / 5,2 €

kód 38251 
gumová madla  GRIP SHIFT 
ergonomicky tvarovaná 
rozšířená, délka 85 mm
ø 22 mm 
69 Kč / 2,9 €

kód 38224  
gumová madla 
hladká, délka 120 mm, ø 22 mm
69 Kč / 2,9 €

kód 38230  
gumová madla
jemně vroubkovaná, 
délka 115 mm, ø 22 mm
69 Kč / 2,9 €

kód 38240  
gumová madla 
délka 125 mm, ø 22 mm
69 Kč / 2,9 €

kód 38233  
gumová madla - 
kosočtverce 
délka 125 mm, ø 22 mm
69 Kč / 2,9 €

kód 38206  
gumová madla
na systém GRIP SHIFT
délka 100 mm, ø 22 mm
45 Kč / 1,99 €

kód 38245    
gumová madla  
hladká, vroubkovaná 
délka 125 mm, ø 22 mm
39 Kč / 1,6 €

kód 38237   
gumová madla 
oblá, délka 122 mm, ø 22 mm
59 Kč / 2,4 €

kód 38241  
gumová madla
anatomicky tvarovaná 
délka 110 mm, ø 22 mm
39 Kč / 1,6 €

uvedené ceny jsou za 1 pár

kód 38215   
rohy GEL s integrovaným madlem 
jištěné, gel, včetně zátek do řídítek 
hmotnost: 276 g 
balené na kartě
429 Kč / 17,2 €

M
A
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LA
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kód 38001  černá
kód 38002  bílá
kód 38003  červená
kód 38004  modrá
omotávka samet 
185 x 3 cm, samolepící
sametový povrch s dírami
včetně stříbrných zátek do řídítek
balení v krabičce
259 Kč / 10,9 €

kód 38005  černá
kód 38006  bílá
kód 38007  červená
kód 38008  modrá
omotávka EvA 
185 x 3 cm, samolepící, pěnová
včetně stříbrných zátek do řídítek
balení v krabičce
99 Kč / 4 €

kód 38010  černá
kód 38011  bílá
kód 38012  modrá
kód 38013  červená
omotávka korková
samolepící
včetně stříbrných zátek do řídítek 
balení v krabičce
159 Kč / 6,9 €

kód 38015  černá
kód 38016  stříbrná
kód 38017  bílá
omotávka CARBON DESIGN
samolepící
včetně stříbrných zátek do řídítek
balení v krabičce
199 Kč / 8 €

uvedené ceny jsou za 1 pár

O
M
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kód 38001  černá
kód 38002  bílá
kód 38003  červená
kód 38004  modrá
omotávka samet 
185 x 3 cm, samolepící
sametový povrch s dírami
včetně stříbrných zátek do řídítek
balení v krabičce
259 Kč / 10,9 €

uvedené ceny u rohů jsou za 1 pár

kód 35122  
rohy CARBON AERO karbon
s opěrou na palec, materiál karbon, 
ergonomicky tvarované, délka 110 mm
hmotnost: 119 g
799 Kč / 32,9 €

kód 35109   
rohy RAB  
anatomicky tvarované
materiál Al vnitřní rám, povrch 
pogumovaný-kraton-guma
délka 80 mm, hmotnost: 148 g
279 Kč / 11,2 €

kód 35118  
rohy AERO
s opěrou na palec, materiál Al, 
ergonomicky tvarované, délka 110 mm 
hmotnost: 135 g
399 Kč / 16 €

kód 351185 
rohy AERO
s opěrou na palec, materiál Al, 
ergonomicky tvarované, délka 110 mm 
hmotnost: 135 g
449 Kč / 19 €

kód 35116  
rohy ZAP
oválné, materiál Al, s ergonomickým 
zakončením, délka 80 mm
hmotnost: 85 g
399 Kč / 16 €

kód 35115  
rohy ZAP
oválné, materiál Al, s ergonomickým 
zakončením, délka 80 mm
hmotnost: 85 g
349 Kč / 14 €

kód 35117  DOPRODEJ!
rohy TRI 
s trojúhelníkovým profilem, materiál 
Al, délka 95 mm, hmotnost: 120 g
199 Kč / 8 €

kód 35096   
rohy METS matné
anatomicky tvarované na palec
materiál Al, délka 120 mm 
hmotnost: 168 g
299 Kč / 12 €

kód 35097  
rohy METS
anatomicky tvarované na palec 
materiál Al, délka 120 mm 
hmotnost: 168 g
299 Kč / 12 €

kód 350965 
rohy METS
anatomicky tvarované na palec 
materiál Al, délka 120 mm 
hmotnost: 168 g
359 Kč / 14,4 €

kód 35108  
rohy KRATON 
elipsovité, 
materiál Al vnitřní rám 
povrch pogumovaný-kraton
-guma, délka 85 mm 
hmotnost: 135 g
299 Kč / 12 €

kód 38216  
rohy GEL
s integrovaným madlem 
jištěné, gel, včetně zátek 
do řídítek délka 130 mm 
hmotnost: 305 g
balené na kartě
399 Kč / 16 €

kód 38215   
rohy GEL 
s integrovaným madlem 
jištěné, gel, včetně zátek 
do řídítek, hmotnost: 276 g 
balené na kartě
429 Kč / 17,2 €

RO
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

VšecHNy rOHy jSOu BAleNé 
NA KArTĚ fOrce

uvedené ceny u rohů jsou za 1 pár

kód 35121   
rohy FIT  
ergonomické oválné širší, 
materiál Al, délka 80 mm, 
hmotnost: 140 g
249 Kč / 10 €

kód 351213  
rohy KARM
ergonomické oválné širší, 
materiál Al, délka 110 mm, 
hmotnost: 164 g
249 Kč / 10 €

kód 35120  
rohy BET
krátké drážkované, materiál Al, 
délka 90 mm, hmotnost: 121 g
229 Kč / 9,9 €

kód 351205  
rohy GOR  kruhové
drážkované, materiál Al, 
délka 110 mm, hmotnost: 134 g
229 Kč / 9,9 €

kód 35126 
rohy FREN prohnuté kruhové
prohnuté kruhové, materiál Al, 
délka 150 mm, hmotnost: 139 g
229 Kč / 9,2 €

kód 35114 
rohy TECH černé prohnuté 
prohnuté kruhové, materiál Al, 
délka 130 mm, hmotnost: 139 g
169 Kč / 6,99 €

kód 35112   
rohy DUO
prohnuté, lepené ze dvou kusů - stříbrná 
objímka, materiál Al, délka 110 mm, 
hmotnost: 189 g
169 Kč / 6,99 €

kód 35000  
rohy vEL 
mírně zahnuté, materiál Fe, se zátkami
délka 140 mm, hmotnost: 354 g 
nebalené - montážní balení v sáčku
99 Kč / 4 €

kód 351175  
plastové zátky horní 
pro rohy TRI kód 35117 
prodej po 1 páru
39 Kč / 1,6 €
cena za pár

kód 351215  
plastová zátka horní 
do rohů kód FIT a KARM 
kód 35121, 351213
10 Kč / 0,4 €

kód 35135  
plastová zátka 
boční zátka do řÍdítek + do bulhornů
35112,.114, .126, nebo jako horní zátka 
do bulhornů např. 35000...
5 Kč / 0,2 €

kód 351165 
plastová zátka horní 
náhradní plastová zátka horní 
do rohů ZAP (35115, 35116), 
10 Kč / 0,4 €

RO
H

Y
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kód 23009   
klakson želva 
dětské gumové pískací 
zvířátko na řidítka
45 Kč / 1,99 €

kód 23005   
klakson tygr
dětské gumové pískací 
zvířátko na řidítka
45 Kč / 1,99 €

kód 23006   
klakson kačer 
dětské gumové pískací 
zvířátko na řidítka 
45 Kč / 1,99 €

kód 23007   
klakson králík 
dětské gumové pískací 
zvířátko na řidítka
45 Kč / 1,99 €

kód 23008   
klakson slon 
dětské gumové pískací 
zvířátko na řidítka 
45 Kč / 1,99 €

kód 23011   
klakson pes 
dětské gumové pískací 
zvířátko na řidítka
45 Kč / 1,99 €

kód 23010  
klakson kočka 
dětské gumové pískací 
zvířátko na řidítka
45 Kč / 1,99 €

kód 23000  
klakson chromovaný - rovný 
s gumovým balónkem, 
délka: cca 190 mm
šířka klaksonu: cca 33 mm
hmotnost: 80 g
69 Kč / 2,9 €

kód 23001 
klakson chromovaný - spirálový
s gumovým balónkem
délka: cca 185 mm
šířka klaksonu: cca 73 mm
hmotnost: 140 g 
99 Kč / 4 €

kód 230319   
zvonek vOJÁČEK 
objímka 22,2 mm, 
při zazvonění se figurka otáčí
hmotnost: 50 g
59 Kč / 2,4 €

kód 230320   
zvonek HOLČIČKA 
objímka 22,2 mm,
při zazvonění se figurka otáčí
hmotnost: 50 g
59 Kč / 2,4 €

kód 230321 
zvonek KRAvIČKA 
objímka 22,2 mm, 
při zazvonění se figurka otáčí
hmotnost: 50 g
59 Kč / 2,4 €

kód 230317  
zvonek BROUK 
objímka 22,2 mm,
brouk roztahuje křidélka
hmotnost: 57 g 
49 Kč / 1,96 €

kód 230318   
zvonek ZRCÁTKO 
objímka 22,2 mm 
sklopné a otočné zrcátko o 360 °
materiál Al + plast
hmotnost: 45,2 g
79 Kč / 3,2 €

kód 23027   
zvonek DIAMANT 
rozsah objímky 22,2 - 25,4 mm, 
otočný - snadné ovládání 
pro děti, hmotnost: 38 g
89 Kč / 3,6 €

kód 23029  čirý
kód 23030  stříbrný
zvonek ROTATE čirý
objímka 22,2 mm, otočný snadné 
ovládání pro děti
hmotnost: 30 g
79 Kč / 3,2 €
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kód 23028    
zvonek KOPACÍ MÍČ 
rozsah objímky 22,2 - 25,4 mm
materiál Al/plast, hmotnost: 29 g
69 Kč / 2,8 €

kód 230315  
zvonek BUDKA 
objímka 22,2 mm 
hmotnost: 41 g
79 Kč / 3,2 €

kód 230313   
zvonek OKO 
objímka 22,2 mm 
hmotnost: 40 g
49 Kč / 1,96 €

kód 23025   
zvonek FORCE 
stavitelná plastová objímka 
od 22,2 -31,8 mm, materiál Al 
+plast, hmotnost: 19 g
49 Kč / 1,96 €

kód 230314   
zvonek KONvIČKA 
objímka 22,2 mm
materiál Al/plast
hmotnost: 41,2 g 
49 Kč / 1,96 €

kód 230311   
zvonek ROSNIČKA 
objímka 22,2 mm 
hmotnost: 20 g
39 Kč / 1,6 €

kód 230312   
zvonek PRASÁTKO 
objímka 22,2 mm 
hmotnost: 20 g
39 Kč / 1,6 €

kód 23021  
zvonek KORUNKA
chromový 
hmotnost: 75 g
29 Kč / 1,16 €

kód 23050  černý
kód 23051  červený
kód 23053  modrý
kód 23054  růžový
zvonek KLASIK 
materiál Fe/plast
19 Kč / 0,8 €

kód 23056  černý
kód 23057  stříbrný 
kód 23058  modrý
kód 23059  červený
kód 23060  zelený
kód 23061  bílý
kód 23062  míč
zvonek mini 
paličkový klinkací zvonek
materiál Fe/plast
19 Kč / 0,8 €

kód 46300  
zpětné zrcátko 4“ 
panoramatické, průměr 95 mm, 
stavitelný úchyt 120 mm 
s kloubem do řidítek
149 Kč / 6 €

kód 46299  
zpětné zrcátko levé 
odrazka na zadní straně, možnost 
nastavení, balené v blistru
129 Kč / 5,2 €

kód 230316  
zvonek STANDARD - mix 
objímka 22,2, různé dětské 
motivy - MIX obrázků 
29 Kč / 1,16 €
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kód 38920  stříbrný
kód 38921  černý
počítač FORCE F5
drátové provedení, včetně baterie 
5 funkcí: denní kilometry, doba jízdy,  
celkové kilometry, hodiny, aktuální rychlost
349 Kč / 14 €
 

kód 38925  stříbrný
kód 38926  černý
počítač FORCE F9
drátové provedení, včetně baterie
9 funkcí: denní kilometry, doba jízdy, průměrná 
rychlost, max rychlost, hodiny, celkové 
kilometry, celková doba jízdy, aktuální rychlost, 
srovnání aktuální průměrné rychlosti
459 Kč / 18,4 €

kód 38928  černý
počítač FORCE F11
drátové provedení, včetně baterie
11 funkcí: denní kilometry, doba jízdy, průměrná rychlost, 
maximální rychlost, hodiny, celkové kilometry, celková doba 
jízdy, aktuální rychlost, srovnání aktuální a průměrné rychlosti, 
možnost nastavení 2 rozměry kol, indikátor stavu baterie
549 Kč / 22 € 

kód 39072  černý
kód 39073  bílý
ECHOWELL BEETLE-2
drátové provedení, 8 funkcí:
aktuální rychlost, vzdálenost, hodiny, stopky,  
maximální rychlost...
299 Kč / 12 €

kód 39068  černý 
kód 39069  stříbrný  
kód 39070  bílý 
ECHOWELL BRI-2
drátové provedení, 8 funkcí:
aktuální rychlost, vzdálenost, hodiny, stopky,  
maximální rychlost...
299 Kč / 12 €

kód 39066  stříbrný
kód 39067  černý
ECHOWELL BRI-1
drátové provedení, 5 funkcí:
aktuální rychlost, vzdálenost, hodiny, stopky, 
maximální rychlost
269 Kč / 10,8 €
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kód 38901   
RIDER 50T
navigace s kompletní EU mapou 
podrobné mapy CZ, PL, HU, SK 
rychlost + kadence, včetně hrudního pásu 
pro snímání tepové frekvence 
funkce: GPS, připojení na PC, analýza dat, 
výškoměr, kalorie, cyklo fce-kadence, rychlost 
MyCoach, Bryton test
8 499 Kč / 340 €

kód 38907  
RIDER 21T
počítač s GPS, nezobrazuje mapu 
snímání rychlosti, kadence, včetně 
hrudního pásu pro snímání 
tepové frekvence 
funkce: GPS, připojení na PC, 
analýza dat, výškoměr, kalorie, 
cyklistické funkce - kadence, rychlost, 
průměry
4 999 Kč / 200 €

kód 389161  
senzor BRYTON DUAL
bezdrátový senzor rychlosti a kadence 
kompatibilní se všemi BRYTON cyklo počítači 
a navigacemi, balení blistr 
součástí balení: senzor, 4ks elektropásky, 
2ks magnety, 1 ks samolepící pěnovka, návod
1 799 Kč / 72 €

kód 389164   
držák BRYTON RIDER 50
set pro montáž na jízdní kolo počítač, 
součástí balení: 2 držáky na jízdní kolo,  
2 ks elektropásky, 4 ks podložek,  
8 ks gumiček, návod 
balení blistr
449 Kč / 18 €

kód 389165   
držák BRYTON RIDER 20 + 21
set pro montáž na jízdní kolo počítač 
modely BRYTON RIDER 20+,21,30.35.40 
součástí balení: 2 držáky na jízdní kolo,  
4 ks podložek, 8 ks gumiček, návod 
balení blistr
449 Kč / 18 €

uKázKA BAleNí
BliKAčeK SKully

kód 45485  bílá
kód 45486  černá
blikačka přední mini SKULLY
2 ultra svítivé bílé diody 
viditelnost až 600 m 
2 funkce: svícení + blikání 
baterie 2 x 2032 v balení
299 Kč / 12 €

kód 45490  černá
kód 45491  červená
kód 45492  bílá
blikačka zadní mini SKULLY
2 ultra svítivé červené diody 
viditelnost až 600 m 
2 funkce: svícení + blikání 
baterie 2 x 2032 v balení
259 Kč / 10,4 €
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kód 45160  černé
kód 45161  bílo-stříbrné
svítilna přední TEC 
1 vysoce výkonná Ultra bílá LED dioda - 6 Lumen, 
4 funkce - nízká/vysoká svítivost a rychlé/pomalé blikání, 
baterie Lithium Polymer 3,7 V, doba nabíjení cca 2 hodiny 
indikátor stavu baterie, nabíjení přes USB (součástí balení), 
doba svícení až 6 hodiny v režimu nízké svítivosti, voděodolné, 
velikost 7 x 2 x 1,5 cm, baleno v krabičce 
299 Kč / 12 €

kód 45164  černé
kód 45165  bílo-stříbrné
svítilna přední RAY
3 vysoce výkonné Ultra bílé LED diody - 16 Lumen, 
4 funkce - nízká/vysoká svítivost a rychlé/pomalé blikání, 
baterie Lithium Polymer 3,7 V, doba nabíjení cca 2 hodiny 
indikátor stavu baterie, nabíjení přes USB (součástí balení), 
doba svícení až 6 hodiny v režimu nízké svítivosti, voděodolné, 
velikost 6 x 3 x 1,5 cm, baleno v krabičce
399 Kč / 16 €

kód 45168    
svítilna přední BAT
1 MULTI LED dioda , 3 funkce - vysoká 
svítivost/nízká, svítivost/blikání, 
baterie 2 x CR2032 (3V) součástí balení, 
doba svícení až 50 hodin (svítivost 10 Lumen) 
v režimu vysoké svítivosti, voděodolné, 
velikost 6 x 2,5 x 2,5 cm, baleno v krabičce
159 Kč / 6,4 €

kód 45192    
svítilna přední BRIGHT
3 W bílá dioda, 2 funkce: stálé svícení 
a blikání, držák na řídítka ø 25,4 - 31,8 mm 
oversize, baterie 4 x AAA (mikrotužkové) 
součástí balení, baleno v blistru
299 Kč / 12 € 

kód 45203   
svítilna přední MAF 
5 LED diod, 3 funkce: stálé svícení 
a 2 funkce blikání, držák na řídítka 
ø 25,4 - 31,8 mm oversize, 4 x AAA baterie 
(mikrotužkové) součástí balení, 
baleno v blistru, náhradní držák na řídítka 
ø 25,4 mm - 45247
179 Kč / 7,2 €

kód 45196    
svítilna přední ELA 
5 LED diod, 2 funkce: stálé svícení 
a blikání, držák na řídítka 
ø 25,4 - 31,8 mm oversize, 3 x AAA 
baterie (mikrotužkové) součástí 
balení, baleno v blistru 
159 Kč / 6,4 €

kód 45166    
svítilna přední ALEX
4 LED optické diody
svítivost 30 Lumen, výdrž až 80 hod
3 funkce: 2 svícení a 1 blikání,
baterie 4 x AAA součástí balení
držák na řídítka 22 - 32 mm
baleno v krabičce
399 Kč / 16 €

kód 45169    
svítilna přední PAX-200
přední vysoce výkonné světlo FORCE PAX
kompaktní rozměr a propracované odolné hliníkové tělo
1 x CREE XT-E extra svítivá dioda - svítivost 200 LUMEN
6 funkcí: 3 intezity svícení a 3 mody blikání
akumulátor Li-Pol 3,7 V 1200mAh
nabíjení přes USB, výdrž až 8 hod (při nízké svítivosti)
indikace provozu a stavu akumulátoru
držák na řídítka 22 - 31,8 mm + držák na přilbu součástí
baleno v krabičce
799 Kč / 32 €

kód 45198    
svítilna přední CLASS
3 LED diody, 2 funkce: stálé svícení 
a blikání,  3 x AAA baterie 
(mikrotužkové), baleno v blistru
189 Kč / 7,6 €

kód 45201    
svítilna přední RANK
5 LED diody, 2 funkce: stálé svícení 
a blikání, držák na řídítka ø 25,4 - 31,8 mm 
oversize, 3 x AAA baterie (mikrotužkové) 
součástí balení, baleno v blistru
199 Kč / 8 €
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kód 45195  černá
kód 45194  bílá
kód 45193  stříbrná
svítilna přední SUN
1 x 0,5 W bílá dioda, 3 funkce: stálé svícení, 2 funkce 
blikání, držák na řídítka ø 25,4 - 31,8 mm oversize, 
baterie 3 x AAA (mikrotužkové) součástí balení,
baleno v blistru 
159 Kč / 6,9 €

kód 45180    
svítilna na přilbu BREAK
5 LED diod, 2 funkce: stálé svícení a blikání, 
baterie 2 x CR2032 (46192) součástí balení, 
baleno v blistru    
89 Kč / 3,99 €

kód 45396   
blikačka přední FORCE OvÁL
3 diody, 3 funkce: stálé svícení a 2 funkce 
blikání, 2 x AAA baterie (mikrotužkové) 
součástí balení, objímka na řídítka 
25,4 - 31,8 mm + klip na oblečení, 
baleno v blistru  
89 Kč / 3,99 €

kód 45388    
blikačka zadní SHAPE
1 x 0,5 W dioda + 2 LED diody, 
2 funkce: stálé svícení a blikání, 
2 x AAA baterie (mikrotužkové) součástí 
balení, objímka na sedlovku 
ø 25,4 - 31,6 mm, objímka na zadní stavbu 
kola, klip na oblečení, baleno v blistru 
129 Kč / 5,2 €

kód 45401   
blikačka zadní TWINKL
1 x 0,5 W dioda + 2 LED diody, 
2 funkce: stálé svícení a blikání, 
baterie 2 x AAA (mikrotužkové) 
součástí balení, objímka na sedlovku 
ø 25,4 - 31,6 mm + klip na oblečení, 
baleno v blistru 
99 Kč / 4 €

kód 45386    
blikačka zadní TRI
3 LED diody, 3 funkce: stálé svícení 
a 2 funkce blikání, 2 x AAA baterie 
(mikrotužkové) součástí balení, 
objímka na sedlovku ø 25,4 - 31,6 mm,
objímka na zadní stavbu kola,
klip na oblečení,  baleno v blistru
89 Kč / 3,99 €

kód 45387   
blikačka zadní PAS 
5 LED diod, 3 funkce: stálé svícení 
a 2 funkce blikání, 2 x AAA baterie 
(mikrotužkové) součástí balení, 
objímka na sedlovku  ø 25,4 - 31,6 mm, 
objímka na zadní stavbu kola,
klip na oblečení,  baleno v  blistru 
89 Kč / 3,99 €

kód 45384    
blikačka zadní OPTIC
2 x 0,5 W dioda,
2x AAA baterie (mikrotužkové) součástí 
balení, objímka na sedlovku 
ø 25,4 - 31,6 mm, objímka na zadní 
stavbu kola, klip na oblečení,  
baleno v blistru 
199 Kč / 8,99 €

kód 45245    
držák přední svítilny
UNI držák pro přední svítilny 
ø svítilny 25 - 35 mm 
ø řídítek 25,4 - 31,8 mm 
plast + gumové objímky 
29 Kč / 1,2 €

kód 45246   
držák přední svítilny CLIP 
UNI držák pro přední svítilny 
ø 25 - 30 mm, typ CLIP nacvakávací
19 Kč / 0,8 €

kód 45247   
držák přední svítilny 
pro 45203, 45193-4-5, atd.
na ø řídítek 25,4 mm
19 Kč / 0,8 €

kód 45244   
držák přední svítilny 
kód 45192 BRIGHT 
pro ø řídítek 25,4 - 31,8 mm
oversize
29 Kč / 1,2 €
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kód 45241   
držák zadní blikačky na 
sedlovku
plastová objímka ø 31,6 mm
+ gumová redukce, 
+ držák s drážkou 20 mm 
vhodný pro blikačky 45386, 
45387, 45401 a další .....
29 Kč / 1,2 €

kód 45240    
držák zadní blikačky na nosič
velikost 100 x 45 mm 
(rozteč na šroubky 45 - 85 mm) 
šířka drážky 24 mm
20 Kč / 0,8 €

kód 45408   
sada osvětlení PERM
svítilna přední FORCE 
5 LED diod, 3 funkce: stálé svícení a 2 funkce blikání, 
4 x AAA baterie (mikrotužkové), objímka na řídítka 
ø 25,4 - 31,8 mm
blikačka zadní FORCE 5 diod
5 LED diod, 3 funkce: stálé svícení a 2 funkce blikání, 
2 x AAA baterie (mikrotužkové) součástí balení, 
objímka na sedlovku ø 25,4 - 31,6 mm 
baleno v  blistru 
249 Kč / 10 €

kód 45406    
sada osvětlení STREAM
svítilna přední 5 LED
5 diod, 2 funkce: stálé svícení a blikání, baterie 3 x AAA 
(mikrotužkové) součástí balení, objímka na řídítka 
ø 25,4 - 31,8 mm
blikačka zadní diodová
3 diody, 3 funkce: stálé svícení + 2 funkce blikání, 
baterie 2 x AAA (mikrotužkové) součástí balení, 
objímka na sedlovku ø 25,4 - 31,6 mm, baleno v blistru
229 Kč / 9,2 €

kód 45405   
sada diodových blikaček KLASIK
přední a zadní blikačka
3 LED diody, 3 funkce: stálé svícení a 2 funkce 
blikání, baterie 2 x AAA (mikrotužkové) součástí 
balení, objímka na řídítka ø 22,2 - 25,4 mm,
objímka na sedlovku ø 25,4 - 31,6 mm, 
baleno v blistru
129 Kč / 5,2 €

kód 45446    
sada blikaček double color
přední + zadní, 2 LED diody, 
2 funkce: stálé svícení a blikání, 
baterie 4 x CR2032 součástí balení,  
baleno v blistru
139 Kč / 5,99 €

kód 45447   
sada blikaček double černé
přední + zadní, 2 LED diody, 
2 funkce: stálé svícení a blikání, 
baterie 4 x CR2032 součástí balení,  
baleno v blistru
139 Kč / 5,99 €

kód 46401   
reflexní pásek samonavíjecí
rozměr 3 x 38 cm, samonavíjecí,   
s potiskem FORCE  
29 Kč / 1,2 €

kód 45371  DOPRODEJ!
blikačky na ventilek 
5 LED diod, 7 funkcí, 3 barvy
zapnutí tlačítkem, 
pouze pro moto (AV) ventil
bez baterií, baleno v blistru 
39 Kč / 1,99 €

kód 45372  DOPRODEJ!
blikačky na ventilek - modré
modrá zářivka, zapnutí pohybem,
pouze pro moto (AV) ventil,
bez baterií
baleno v blistru 
39 Kč / 1,99 €

kód 46335 
klipy reflexní na špice
3M reflexní plastové klipy na 
špice, délka 80 mm 
prodej po balení 36 ks 
299 Kč / 12 €
cena za balení = 36 ks

O
Sv

ĚTLEN
Í



62

uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 45017   
přední světlo FORCE 
chromové 
2,4 W s káblíkem, k dynamu 6V
ø  60 mm, baleno v blistru
39 Kč / 1,6 € 

kód 45103    
zadní světlo na blatník
výška 10 cm x šířka 3 cm 
+ 2 m káblík, žárovka 
6V/0,6W (kód 46160)
baleno v blistru
39 Kč / 1,6 €

kód 45008  
přední světlo FORCE 
k dynamu 
2,4 W s odrazkou a držákem,
k dynamu 6V, ø 70 mm 
baleno v blistru
49 Kč / 2 €

kód 46011  pravé
kód 46012  levé
dynamo FORCE
materiál Fe, na vidlici, 6V/3W,
baleno v blistru
89 Kč / 3,6 €

kód 46104   
návlek na kolečko dynama 
gumový
12 Kč / 0,48 €

kód 46154    
žárovka halogenová 
bajonet - halogenová do 
předních světel, 6V/2,4W/0,7A
25 Kč / 1 €

kód 46151   
žárovka bajonet - krypton 
bajonet - kryptonová do předních 
světel na dynamo, 6V/2,4W/0,5A
8 Kč / 0,32 €

kód 46150   
žárovka závit
do předních světel na 
dynamo, 6V/2,4W/0,5A
6 Kč / 0,24 €

kód 46160   
žárovka závit
do zadních světel, 
6V/0,6W/0,5A 
6 Kč / 0,24 €

kód 46180  
káblík k dynamu 
elektro káblík - k propojení dynama 
se světlem 
cena za balení = 10 m (5 x 2 m)
19 Kč / 0,76 €

kód 46305     
odrazka zadní 
ø 59 mm, vzadu čep se 
závitem dlouhým 10 mm, 
na matičku M5 (není součástí)
19 Kč / 0,76 €

kód 46327   
odrazka zadní na nosič
zadní červená odrazka 
na uchycení na zadní nosič 
UNIVERZÁLNÍ, 
rozměr 110 x 30 mm, 
29 Kč / 1,16 €

kód 46329 
odrazka do drátů
s plíšky na zacvaknutí do drátů,
rozměr 80 x 40 mm,
12 Kč / 0,5 €

kód 46330  
odrazky do drátů
2 ks, podélné 28 x 110 mm 
uprostřed na otočný čep 
baleno v blistru
29 Kč / 1,16 €

kód 46310  přední
kód 46311  zadní
odrazka hranatá 
hranatá odrazka
lomený obdélníkový tvar 55 x 35 mm
na zacvaknutí do držáku 
10 Kč / 0,4 €

kód 46321 
držák odrazky přední 
na řidítka
12 Kč / 0,5 €

kód 46320   
držák odrazky přední na 
vidlici
12 Kč / 0,5 €

kód 46323    
držák odrazky zadní na 
vzpěru
12 Kč / 0,5 €

kód 46324  ø 27,2 mm
kód 46325  ø 31,6 mm
držák odrazky na sedlovku
12 Kč / 0,5 €
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kód 46190  
baterie LR44 A76/1,5 v
“mincové“ baterie - 1,5V, LR44, A76, V13GA, 
PX76A, například pro počítače 
SIGMA-BASELINE, SPEEDMASTER atd.. 
prodej po balení 10 ks baterií = blistr
79 Kč / 3,2 €
cena za blistr -10 ks

kód 46191  
baterie CR 1616/3 v
“mincové“ baterie - 3V, CR1616, 
DL1616, například pro počítače 
CATEY atd...
prodej po balení 5 ks baterií = blistr
60 Kč / 2,4 €
cena za blistr - 5 ks

kód 46192 
baterie CR 2032/3 v
“mincové“ baterie - 3V, CR2032, DL2032 
například pro počítače, pulsmetry, 
do hrudních pásů atd...  
prodej po balení 5 ks baterií = blistr
60 Kč / 2,4 €
cena za blistr - 5 ks

kód 46193  
baterie CR 2016/3 v
“mincové“ baterie - 3V, CR2016, DL2016 
například pro pulsmetry SIGMA atd...  
prodej po balení 5 ks baterií = blistr
60 Kč / 2,4 €
cena za blistr - 5 ks

kód 46194  
baterie CR 2025/3 v
“mincové“ baterie - 3V, CR2025, DL2025 
například pro počítače, pulsmetry atd...  
prodej po balení 5 ks baterií = blistr
60 Kč / 2,4 €
cena za blistr - 5 ks

kód 46195  
baterie CR 2450/3 v
“mincové“ baterie - 3V, CR2450, DL2450 
například pro počítače SIGMA ROX atd...  
prodej po balení 5 ks baterií = blistr
90 Kč / 3,6 €
cena za blistr - 5 ks

kód 46187  
baterie SIGMA NI-MH
baterie tužkové dobíjecí Sigma, 
složení RTU Ni-MH,  2100mAh, typ AA, 
prodej po balení 5 ks baterií = blistr 
399 Kč / 16 €
cena za blistr - 5 ks

kód 46186  
baterie SIGMA NI-MH
baterie mikrotužkové dobíjecí Sigma, 
složení RTU Ni-MH,  2100mAh, typ AAA, 
prodej po balení 2 ks baterií = blistr 
199 Kč / 8 €
cena za blistr - 2 ks

kód 46223 
baterie LR1/1,5 v
alkalická baterie 1,5V N, 
LR1/910A   
prodej po balení 2 ks baterií 
= blistr
79 Kč / 3,2 €
cena za blistr - 2 ks

kód 46220
baterie AAA
mikrotužková alkalická 
baterie 1,5V LR03 (AM4)   
prodej po balení 2 ks baterií 
= blistr
18 Kč / 0,7 €
cena za blistr - 2 ks

kód 46221
baterie AA
tužková alkalická baterie 
1,5V LR06  
prodej po balení 
2 ks baterií = blistr 
18 Kč / 0,7 €
cena za blistr - 2 ks

BATERIE
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kód 89901   
blatníky FORCE UNI s lopatkou 
sada plastových blatníků 26“ - 
28“, pevné držáky, prodloužený 
zadní blatník s lopatkou 
149 Kč / 6 €

kód 899042   
blatníky FORCE  SPORT
sada plastových blatníků 
24“, 26“, 28“ na V-brzdy, 
prodloužené, šířka 50 mm
139 Kč / 5,6 €

kód 89905   
blatník FORCE
sada plastových blatníků 
MTB, trekking, na šroubek,na 
V-brzdy i cantilever, 26“ - 28“
129 Kč / 5,2 €

kód 89915  
blatník
pod hlavní rámovou trubku,
s gumovým úchytem
balený na kartě
99 Kč / 4 €

kód 89900 
blatníky MTB FORCE
sada plastových blatníků, 
s dlouhým úchytem, 24“ - 26“
99 Kč / 4 €

kód 898990  
držáky na blatníky 
kód 89900, 89905, 89931, 89933
59 Kč / 2,4 €

kód 898991 
držáky na blatník 
kód 89901 - Force s lopatkou
38 Kč / 1,5 €

BLATN
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kód 89912 
blatník FORCE
přední na odpruženou vidlici, 
26“ - 28“, plast
199 Kč / 8 €

kód 89923   
blatník FORCE
na sedlovku ø 25 - 32 mm, 
stažení kolečkem, 26“ - 28“, plast
199 Kč / 8 €

kód 899461  
blatník MTB ECO
přední na odpruženou vidlici, 
24“ - 26“ - 29“ plast
3 redukce do vidlice
balený na kartě
99 Kč / 4 €

kód 899463   
blatník UNI ECO
zadní na sedlovku, 
ø 25,0 - 31,6 mm
26“ - 28“, plast
balený na kartě
99 Kč / 4 €

kód 899462   
blatník Kid přední ECO
plastový blatník na odpružené vidlice, 
vhodný na 16“ a 20“ kola
3 redukce do vidlice
balený na kartě
99 Kč / 4 €

kód 899464  
blatník Kid zadní ECO
plastový blatník na sedlovku 
ø 25,0 - 31,6 mm, na 16“ a 20“ kola
balený na kartě
99 Kč / 4 €

kód 89931
blatníky FORCE BMX
sada plastových blatníků 
na 16“ a 20“ BMX kola
99 Kč / 4 €

kód 89933 
blatníky FORCE CTB 20“
sada 20“ plastových blatníků 
i na “V“ brake
99 Kč / 4 €

kód 89934  
blatníky 16“ - 20“ ECO
sada plastových blatníků 
na 16“ a 20“ kola
balený na kartě
129 Kč / 5,2 €

BLATN
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kód 75126  černá
kód 75127  stříbrná
hustilka velká HOBBY 
s manometrem
Al hustilka + plastová spodní část, 
výška 600 mm, s oboustrannou 
hlavicí na všechny typy ventilků  
s manometrem, 160 PSI/11bar, 
baleno na kartě FORCE
459 Kč / 18,9 €

kód 75130  
hustilka velká PROFI s manometrem
Al hustilka + Al spodní část, 
výška 690 mm, s oboustrannou hlavicí 
na všechny typy ventilků, s manometrem, 
160 PSI/11bar, baleno na kartě FORCE
799 Kč / 32 €

kód 75132  
hustilka velká TOURIST
plastová hustilka + plastová spodní čás, 
výška 620 mm, s oboustrannou hlavicí 
na všechny typy ventilků, 
bez manometru, 160 PSI/11bar, 
baleno na kartě FORCE
299 Kč / 12 €

kód 75128 
hustilka velká TRAvEL 
Al hustilka + plastová spodní část 
výška 500 mm, s oboustrannou hlavicí 
na všechny typy ventilků, bez anometru 
160 PSI / 11bar, baleno na kartě FORCE
299 Kč / 12 €

kód 75116  stříbrná
hustilka UNI TELESCOP
Al/plastová, na všechny druhy ventilků, 
délka 290 mm, dvojitý píst, včetně 
držáku pod košík, 116 PSI / 8 bar, 
baleno na kartě FORCE
299 Kč / 12 €

kód 75114  stříbrná
kód 75115  černá
hustilka SPORT TELESCOP
Al/plastová, na všechny druhy ventilků 
délka 210 mm, dvojitý píst, včetně 
držáku pod košík, 116 PSI / 8 bar 
baleno na kartě FORCE
239 Kč / 9,9 €

kód 75121  stříbrná
kód 75120  černá
hustilka DUO TELESCOP
Al/plastová, na všechny druhy ventilků, 
délka 270 mm, dvojitý píst, včetně 
držáku pod košík, 116 PSI / 8 bar, 
baleno na kartě FORCE 
269 Kč / 10,9 €

kód 75134 
hustilka velká WORKSHOP s manometrem
Al hustilka + ocelová spodní část 
výška 680 mm, s oboustrannou hlavicí 
na všechny typy ventilků, s manometrem, 
240 PSI/16,5 bar 
baleno v sáčku FORCE
1 099 Kč / 44 €
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kód 75122  černá
kód 75123  bílá
hustilka ROAD DUO TELESCOP
Al, na všechny druhy ventilků, 
délka 170 mm, dvojitý píst, 
včetně držáku pod košík 
116 PSI/8 bar, baleno na kartě FORCE 
499 Kč / 20 €

kód 75112  
hustilka STAR DUO TELESCOP 
plastová, na všechny druhy ventilků, 
délka 250 mm, dvojitý píst, včetně držáku 
pod košík, 116 PSI/8 bar 
baleno na kartě FORCE
199 Kč / 8 €

kód 75110 
hustilka POKET TELESCOP
plastová, na všechny druhy ventilků, 
délka 210 mm, dvojitý píst, včetně držáku 
pod košík, 116 PSI/8 bar 
baleno na kartě FORCE
179 Kč / 7,2 €

kód 75125  
hustilka na odpružené vidlice a tlumiče 
Al, na odpružené vidlice, s manometrem, 
290 PSI/20 bar 
baleno na kartě FORCE
699 Kč / 29,9 €

kód 75124 
hustilka na odpružené vidlice a tlumiče 
Al/plastová, na odpružené vidlice, 
s manometrem  
290 PSI/20 bar, baleno na kartě FORCE
699 Kč / 29,9 €

kód 75107  
hustilka GAN na bombičky + bombička závitová
univerzální, na všechny typy ventilků, ventil 
+ bombička, délka 70 mm, závitová, 
s neoprenovým obalem 
hmotnost: 16 g
baleno na kartě FORCE
299 Kč / 12 €

kód 75109  
bombička závitová 16 g v neoprénovém obalu
bombička se závitem v neoprénovém obalu 
s logem FORCE, pro 75107, 75214
89 Kč / 3,6 €

kód 74975  
koncovka hadice hustilky UNI 
plastová, na všechny druhy ventilů, 
délka hadice 46 cm
89 Kč / 3,6 €

kód 74978  
koncovka hadice hustilky UNI DUÁLNÍ
plastová, na všechny druhy ventilů, 
délka hadice 105 cm
119 Kč / 4,8 €

kód 75025  
držák hustilky - plastový
univerzální držák hustilky, 
montáž pod košík, ø 21 mm
19 Kč / 0,8 €
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kód 75016  
gumička na ventilek 
2,5 Kč / 0,1 €

kód 75052  
vložka galuskového 
ventilku
35 Kč / 1,4 €

kód 75050 
ventilek
VELO s čepičkou na 
gumičku z metráže
7 Kč / 0,28 €

kód 75051 
ventilek
VELO s plastovou 
čepičkou 
10 Kč / 0,4 €

kód 75049 
ventilek
vložka MOTO 
s pružinou
5 Kč / 0,2 €  

kód 75048  
ventilek
VELO s čepičkou 
6 Kč / 0,24 €

kód 75060 
matice ventilku 
ráfková spodní 
2,5 Kč / 0,1 €

kód 75065
matice ventilku horní 
zajišťující, výška 6 mm 
3 Kč / 0,12 €

kód 75069 
čepička ventilku vELO 
gumová 
2 Kč / 0,08 €

kód 75067  
čepička ventilku MOTO
plastová
2 Kč / 0,08 €

kód 75071  
redukce z vELO 
na MOTO
výška 1 cm
7 Kč / 0,28 €

kód 75068  
čepička AUTOvENTILU 
s povolovacím klíčkem 
na ventilek
5 Kč / 0,2 €

kód 75072  
redukce Al 
galuskového ventilku
celková délka 31 mm 
délka těla 21 mm
99 Kč / 4 €

kód 75075  
redukce Fe + galuskový 
ventil
galuskového ventilku 
+ galuskový ventil,
celková délka 41 mm 
+ ventil délka těla 31 mm
89 Kč / 3,6 €

kód 89880  
závitník - oprava těla ventilku
vyčištění těla ventilu, 
pro snadnou montáž nového 
ventilku atd.
25 Kč / 1 €

kód 75074  DOPRODEJ!
redukce galuskového 
ventilku
nástavec o +3 cm, 
mosazný díl, 
bez těsnící gumičky
20 Kč / 0,8 €

kód 75054  
redukce ventilu 
z MOTO na VELO, 
závitová
25 Kč / 1 €

kód 75057  
redukce ventilu 
z VELO nebo 
GALUSKOVÉHO ventilu 
na MOTO ventil 
25 Kč / 1 €

kód 75059  
redukce - tělo ventilku do 
ráfku, z galusky na MOTO, 
(z 6,5 mm na 9 mm)
18 Kč / 0,72 €

kód 74983 
koncovka hadice 
hustilky 
mosazný „zvon“ na 
galuskový ventil, 
pro vnitřní ø hadice 
hustilky 6 mm
45 Kč / 1,8 €

kód 749835  
gumička těsnící 
koncovky 
pro 74983, ø gumičky 
20 mm, pro galuskový 
ventilek
10 Kč / 0,4 €

kód 74980  
koncovka hadice 
plastová koncovka MOTO nasunovací 
hadice pro MOTO ventil, vhodná do 
hadic vnitřního ø 5 - 6 mm, aretace 
koncovky na ventilu páčkou s čepem, 
jednoúčelová - nerozebíratelná 
25 Kč / 1 €

kód 74990  
koncovka hadice MOTO Fe 
pro hadice ø 6 mm, 
zasunovací
35 Kč / 1,4 €

kód 74991  
koncovka hadice MOTO Fe 
pro hadice ø 8 mm, 
zasunovací
39 Kč / 1,56 €

kód 75000  závit M6
kód 75001  závit M8
hadice s koncovkou MOTO 
délka 60 cm
45 Kč / 1,8 €

kód 75073  
redukce Al 
galuskového ventilku, 
celková délka 41 mm 
délka těla 31 mm
139 Kč / 5,6 €
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kód 48107    
stojan NEO 24“ - 28“
hliníkový stojan na zadní 
vidlici
stavitelný 24“-28“
s redukcí i na hranatou trubku
možnost nastavení úhlu
maximální délka: 35 cm
minimální délka: 31 cm
hmotnost: 320 g
259 Kč / 10,9 € 

kód 48103  stříbrný 
kód 48106  černý
kód 481065  bílý
stojan MANT 26“ - 29“ 
hliníkový stojan na zadní vidlici
stavitelný 26“-29“
možnost nastavení úhlu
maximální délka: 38 cm
minimální délka: 34 cm
hmotnost: 280 g
259 Kč / 10,9 €

kód 48114   
stojan SKA 26“ - 28“
hliníkový stojan - přímá montáž na 
rám 
do zadní vidlice, stavitelný 26“-28“,
rozteč děr na uchycení 30 - 45 mm
maximální délka: 36 cm
minimální délka 34 cm
hmotnost: 180 g
199 Kč / 8 €

kód 48102      
stojan vUX 20“ - 28“
hliníkový stojan na zadní vidlici
stavitelný 20“-28“
maximální délka: 36 cm
minimální délka: 30 cm
s plastovou koncovkou
hmotnost: 245 g
219 Kč / 8,9 €

kód 48100  MTB 26“
kód 48120  TReK 28“
stojan
hliníkový stojan na zadní vidlici 
délka 34 cm (MTB), délka 35 cm (TREK)
hmotnost: 244 g (MTB), 240 g(TREK)
189 Kč / 7,6 €  MTB 26“
199 Kč / 8 €  TReK 28“

kód 48115   
stojan BAL 24“ - 29“
hliníkový stojan na zadní 
rámovou hranatou trubku
stavitelný 24“ -29“
maximální délka: 36 cm
minimální délka: 32,5 cm
hmotnost: 240 g
259 Kč / 10,4 €

kód 48117   
stojan LAB 24“ - 28“
hliníkový stojan na zadní rámovou 
hranatou trubku
10 - 12 mm s redukcí, stavitelný 24“-28“
maximální délka: 35 cm
minimální délka: 30 cm
hmotnost: 211,5 g
219 Kč / 8,9 €

kód 48098  bílý 
kód 48099  černý 
stojan LUX 24“ - 29“
hliníkový stojan pod rám 
s protikusem, stavitelný 24“-29“
maximální délka: 32 cm
minimální délka: 28 cm
s plastovou koncovkou
hmotnost: 340 g
219 Kč / 8,9 €
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kód 48026  RAF 
kód 48027  TOP s protikusem
stojan 20“ - 28“
hliníkový stojan pod rám bez 
protikusu (48026), s protikusem 
(48024)
stavitelný 20“-28“
maximální délka: 35 cm
minimální délka: 28 cm
s plastovou koncovkou
hmotnost: 211 g (RAF), 255 g (TOP)
99 Kč / 4 €  RAF
109 Kč / 4,4 €  TOP

kód 48125  
stojan E-BIKE 24“ - 28“
hliníkový stojan pro e-bike/elektrokolo
pod rám s protikusem, stavitelný 24“-28“
zvýšená nosnost a tuhost stojanu pro e-bike
nosnost: 25 kg
maximální délka: 31 cm
minimální délka: 27 cm
s plastovou koncovkou
hmotnost: 336 g
259 Kč / 10,4 €

kód 48124  
stojan E-BIKE 26“ - 28“
hliníkový stojan pro e-bike/elektrokolo
pod rám s protikusem, stavitelný 26“-28“
zvýšená nosnost a tuhost stojanu 
pro e-bike
maximální délka: 37 cm
minimální délka: 31 cm
s plastovou koncovkou
hmotnost: 322 g
199 Kč / 8 €

kód 48126   
stojan E-BIKE 26“ - 28“
hliníkový stojan pro e-bike/elektrokolo
na hranatou zadní vidlici, s gumovými 
vložkami, stavitelný 26“-28“
zvýšená nosnost a tuhost stojanu 
pro e-bike
maximální délka: 33 cm
minimální délka: 28 cm
s plastovou koncovkou
hmotnost: 350 g
259 Kč / 10,4 €

kód 48024  RAF
kód 48021  TOP s protikusem
stojan 20“ - 28“ 
hliníkový stojan pod rám bez 
protikusu (48024), s protikusem 
(48021)
stavitelný 20“-28“
maximální délka: 34 cm
minimální délka: 28 cm
s plastovou koncovkou
hmotnost: 210 g (RAF), 255 g (TOP)
99 Kč / 4 €  RAF
109 Kč / 4,4 €  TOP

kód 22232 
balanční kolečka 
celoplastová kolečka + 
pochromované boky, kovový úchyt 
- pětiděrový, univerzální 12“ - 20“
199 Kč / 8 €

kód 22255  ø osy 10 mm
kód 22256  ø osy 14 mm 
stupačky BMX
materiál Fe, šířka 38 mm, délka 110 mm, 
montáž na osu
149 Kč / 6 €

kód 22244   
balanční kolečka 
celoplastová kolečka, kovový úchyt 
- čtyřděrový, pozink, univerzální 12“ - 20“, 
hmotnost: 300 g
159 Kč / 6,4 €

kód 48131   
stojan TWO 24“ - 28“
hliníkový stojan dvounohý s protikusem
259 Kč / 10,4 €
* uvedená cena je orientační

DOSTUPNÉ OD ČERVNA 2013!
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kód 22320   
nosič zadní Force 26“ - 29“ 
hliníkový, pro V-brzdy, s pružinovým 
klapákem, ø trubičky 10 mm, 
nosnost 25 kg, lze dokoupit originální 
upínací gumu kod 22345
499 Kč / 20 €

kód 22302  
nosič zadní EXU 24“ - 29“ 
hliníkový, s upínáním, ø trubičky 
10 mm, nosnost 20 kg
599 Kč / 24 €

kód 22323  
zadní nosič FORCE 26“ - 28“
hliníkový, na V-brzdy i diskové brzdy, 
s klapákem, ø trubičky 10 mm, 
nosnost 25 kg, UNI pro MTB 
a TREKKING, s držákem odrazky/světla
499 Kč / 20 €

kód 22319  
nosič zadní FORCE 26“ - 29“
hliníkový, pro V-brzdy, s pružinovým 
klapákem, ø trubičky 10 mm, nosnost 25 kg, 
lze dokoupit originální upínací gumu kód 
22345
499 Kč / 20 €

kód 22345  
guma upínací na nosič
trojitá upínací guma se speciální 
koncovkou, délka gumy 49 cm, 
celkem s koncovkami 56 cm, 
pro nosič 223120, 22319
69 Kč / 2,8 €

kód 22301  
nosič zadní EXU 24“ - 29“
železný s upínací gumou, 
ø trubičky 8 mm, nosnost 25 kg 
399 Kč / 16 €

kód 22305  
nosič zadní 26“
želený, s klapákem a boční opěrou, 
ø kulatiny 6 mm, nosnost 30 kg
249 Kč / 10 €

kód 22307 
nosič zadní 28“
železný, s klapákem, ø kulatiny 6 mm, 
nosnost 25 kg
219 Kč / 8,8 €
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 22330  
nosič na sedlovou trubku 
UNIVERSÁLNÍ nosič pro všechna jízdní kola  
materiál: Al, pro ø sedlové trubky 25,0 - 31,6 mm  
uchycení na sedlovce pomocí rychloupínáku 
rozměry nosného dílu: délka 32 cm, šířka 13 cm 
s držákem pro uchycení blikačky 
nosnost max10 kg 
hmotnost: 960 g
559 Kč / 22,4 €

kód 22328  
nosič na sedlovou trubku  
univerzální pro jízdní kola 24“- 29“ 
materiál rám Al, nosný díl plast, 4 x šroub + gumicuk
pro ø sedlové trubky 25,0 - 31,6 mm 
rozměry nosného dílu: délka 33 cm, šířka 13 cm 
součástí nosiče je zadní červená odrazka 
nosnost max 9 kg 
hmostnost samotného nosiče: 564 g
339 Kč / 13,9 €

kód 22352   
gumicuk upínací „síť“
pavouk, 6 ks délka 250 mm, šířka 5 mm, 
s plastovými háčky, spojeno uprostřed 
plastovým trojúhelníkem
139 Kč / 5,6 €

kód 22347   
gumicuk upínací 
guma upínací s kovovými černými 
háčky 
délka 1000 mm, šířka 8 mm 
baleno v sáčku s kartou FORCE
39 Kč / 1,6 €

kód 22348   
gumicuk upínací „pavouk“ 
svazek 3 ks gumicuků na kroužku 
- propojeno středem 
3 ks - délka 600 mm, šířka 8 mm, 
s kovovými háčky 
baleno v sáčku s kartou FORCE
89 Kč / 3,6 €
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kód 24084  
košík na řídítka KLICK FIX
železný, samonosný s držákem
na řídítka ø 25,4 mm
rozměr 340 x 270 x 240 mm 
nosnost 5 kg
279 Kč / 11,9 €

kód 2408401  
držák KLICK na košík 24084
na řídítka ø 25,4 mm, 
nosnost 5 kg
119 Kč / 4,8 €

kód 24086  
košík na řídítka KLICK FIX
železný, samonosný s 
držákem 
na řídítka ø 25,4 - 31,8 mm
rozměr 340 x 270 x 240 mm 
nosnost 5 kg
299 Kč / 12,9 €

kód 2408601 
držák KLICK na košík 24086
na řídítka ø 25,4 - 31,8 mm, 
nosnost 5 kg
139 Kč / 5,6 €

kód 24083  černý
kód 240831  bílý
kód 240832  zelený 
košík na řídítka KLICK FIX 
plastový, samonosný s držákem
na řídítka ø 25,4 mm
rozměr 350 x 280 x 250 mm
nosnost 5 kg
499 Kč / 19,9 €

kód 24085  
košík přední na představec
uchycení: držák pod matici řízení 
+ stavitelné vzpěry na osu náboje 
(pro 24“- 28“ kola) 
provedení jemná drátěná oka, černý komaxit, 
rozměr 300 x 240 x 250 mm,  
max. nosnost do 5 kg
189 Kč / 7,6 €

kód 24082 
košík na řídítka 
drátěný, samonosný, 
uchycení za řidítka a vidlici, 
rozměr 350 x 250 x 190 mm
nosnost 3 kg
299 Kč / 12 €

kód 24081 
košík řídítka
drátěný na zavěšení za řídítka 
rozměr 450 x 310 x 190 mm
nosnost 3 kg
169 Kč / 6,8 €

kód 24079 
košík na nosič - velký 
drátěný, rozměr 450 x 250 x 190 mm 
199 Kč / 8 €

kód 24080   
košík na nosič - malý 
drátěný, rozměr 350 x 250 x 190 mm 
159 Kč / 6,4 €

kód 240801   
úchyt košů
železný, pravý a levý = pár 
ke košíkům kód  24079, 240791, 24080
25 Kč / 1 €
cena za 1 pár
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 24120  
košík LENS 
imitace karbon 
hliníkový, bez šroubků 
hmotnost: 55 g
189 Kč / 7,6 €

kód 24160   
košík LENS černý 
plastový, bez šroubků
hmotnost: 35 g
89 Kč / 3,6 €

kód 24161    
košík LENS bílý 
plastový, bez šroubků
hmotnost: 35 g
89 Kč / 3,6 €

kód 24175  
košík FOA černo-bílý
hliníkový, bez šroubků
hmotnost: 27 g 
199 Kč / 8 €

kód 24176  
košík FOA černo-červený
hliníkový, bez šroubků
hmotnost: 27 g 
199 Kč / 8 € 

kód 24177  
košík FOA bílo-černý
hliníkový, bez šroubků
hmotnost: 27 g 
199 Kč / 8 €

kód 24178  
košík FOA bílo-červený
hliníkový, bez šroubků
hmotnost: 27 g 
199 Kč / 8 €

kód 24100    
košík CAR karbon 
celokarbonový košík 
s gumovým dorazem
lesklý design carbon + bílá grafika 
+ loga FORCE + imbus šroubky
hmotnost: 18 g
699 Kč / 28 €

kód 24101    
košík CAR bílý 
celokarbonový košík 
s gumovým dorazem
lesklý bílý lak + černá grafika 
+ loga FORCE + imbus šroubky
hmotnost: 18 g
699 Kč / 28 €

kód 24102    
košík CAR černý
celokarbonový košík 
s gumovým dorazem
lesklý design carbon + bílá 
a červená grafika + bílá loga FORCE
+ imbus šroubky
hmotnost: 18 g
699 Kč / 28 €

KO
ŠÍKY LA

H
v

Í



75

 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

kód 24156  
košík PEAK černý 
hliníkový - šedý plast
bez šroubků 
hmotnost: 55 g
189 Kč / 7,9 €

kód 24157 
košík PEAK stříbrný 
hliníkový - černý plast 
bez šroubků
hmotnost: 55 g
189 Kč / 7,9 €

kód 24158
košík PEAK bílý 
hliníkový - černý plast
bez šroubků
hmotnost: 55 g
189 Kč / 7,9 €

kód 24159
košík PEAK bílý 
hliníkový - šedý plast
bez šroubků 
hmotnost: 55 g
189 Kč / 7,9 €

kód 24170 
košík STICK černý
design dle Vašeho přání >>
součástí košíku jsou 3 sety 
barevných nálepek: modré, 
červené, bílé
bez šroubků
hmotnost: 35 g
179 Kč / 7,2 €

kód 24171  
košík STICK bílý
design dle Vašeho přání >>
součástí košíku jsou 3 sety 
barevných nálepek: modré, 
červené, bílé
bez šroubků
hmotnost: 35 g
179 Kč / 7,2 €

kód 24154 
košík DOT stříbrný 
hliníkový, bez šroubků
se 2 kulatými plasty proti 
špinění láhve
hmotnost: 68 g
99 Kč / 4 €

kód 24155 
košík DOT černý
hliníkový, bez šroubků
se 2 kulatými plasty proti 
špinění láhve
hmotnost: 68 g
99 Kč / 4 €

kód 24125   
košík SIDE černý 
hliníkový, bez šroubků 
s klasickým a bočním 
výsuvem láhve
hmotnost: 40 g
149 Kč / 6 €

kód 24127   
košík SIDE bílý 
hliníkový, bez šroubků 
s klasickým a bočním 
výsuvem láhve
hmotnost: 40 g
149 Kč / 6 € kód 24125 a 24127 vysunutí láhve 

do strany nebo nahoru
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

UNI 
levá/pravá strana

vysunutí láhve do strany

kód 24140  černý  
kód 24141  stříbrný
kód 24142  bílý
košík UNI 
hliníkový, včetně šroubků
boční výsun láhve - možnost zvolit pravá/levá strana
hmotnost: 55 g
149 Kč / 6 €

kód 24136    
košík BOA imitace karbon
plastový, bez šroubků
hmotnost: 49 g 
99 Kč / 4 €

kód 24135    
košík BOA černý 
plastový, bez šroubků
hmotnost: 49 g  
99 Kč / 4 €

kód 24137    
košík BOA bílý 
plastový, bez šroubků
hmotnost: 49 g  
99 Kč / 4 €

kód 24148    
košík KLAS červený 
hliníkový, bez šroubků
hmotnost: 62 g
89 Kč / 3,6 €

kód 24149  
košík FORCE modrý 
hliníkový, bez šroubků
hmotnost: 62 g
89 Kč / 3,6 € 

kód 24150    
košík KLAS černý 
hliníkový, bez šroubků
hmotnost: 62 g
89 Kč / 3,6 €

kód 24151    
košík KLAS stříbrný 
hliníkový, bez šroubků
hmotnost: 62 g
89 Kč / 3,6 €

kód 24152   
košík KLAS bílý
hliníkový, bez šroubků
hmotnost: 62 g
89 Kč / 3,6 €
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AQuA 0,5 l

kód 250720  červená 
kód 250721  modrá
kód 250722  černá
kód 250723  bílá
AQUA 0,5 l - řetěz
balené v hygienické PET fólii 
ø hrdla 4 cm, výsuvný vršek, plastová krytka 
materiál polyethylen 
hmotnost: 64,5 g
55 Kč / 2,2 €

kód 250725  červená 
kód 250726  modrá
kód 250727  černá
AQUA 0,5 l - „F“ Force
balené v hygienické PET fólii 
ø hrdla 4 cm, výsuvný vršek, 
plastová krytka 
materiál polyethylen 
hmotnost: 64,5 g
55 Kč / 2,2 €

kód 250733  červená 
kód 250736  čirá
kód 250738  modrá
kód 250739  bílá
AQUA 0,5 l
balené v hygienické PET fólii 
ø hrdla 4 cm, výsuvný vršek, plastová 
krytka 
materiál polyethylen 
hmotnost: 64,5 g
55 Kč / 2,2 €

kód 250750  červená 
kód 250751  modrá
kód 250752  černá
kód 250753  bílá
AQUAMAX 0,75 l - řetěz
balené v hygienické PET fólii 
ø hrdla 4 cm, výsuvný vršek, plastová krytka 
hmotnost: 70 g
59 Kč / 2,4 €

kód 250765  červená 
kód 250766  modrá
kód 250767  černá
AQUA 0,75 l - „F“ Force
balené v hygienické PET fólii 
ø hrdla 4 cm, výsuvný vršek, 
plastová krytka 
hmotnost: 70 g
59 Kč / 2,4 €

kód 250760  červená 
kód 250761  modrá
kód 250762  černá
AQUA 0,75 l - Force
balené v hygienické PET fólii 
ø hrdla 4 cm, výsuvný vršek, 
plastová krytka 
hmotnost: 70 g
59 Kč / 2,4 €

kód 250771  červená 
kód 250772  modrá
kód 250773  čirá
kód 250774  stříbrná
kód 250777  bílá
kód 250778  černá
AQUAMAX 0,75 l
balené v hygienické PET fólii 
ø hrdla 4 cm, výsuvný vršek, 
plastová krytka 
hmotnost: 70 g
59 Kč / 2,4 €

kód 25055  bílo-modrá
kód 25056  stříbrno-černá
BASE 0,6 l
gumový potisk, obvod 74 mm
79 Kč / 3,2 €

kód 250955  čirá-zelená 
kód 250956  bílá oranžová 
kód 25096  čirá-fialová
kód 25097  bílo-růžová
kód 25098  bílo-červená
kód 25099  bílo-žlutá
kód 25100  bílo-modrá
JUNIOR 0,3 l
+ černý plastový držák „košík“ na rám 
baleno v hygienické PET folii 
výsuvný vršek, materiál polyethylen 
hmotnost: 75 g s držákem
69 Kč / 2,8 €

AQuAMAX 0,75 l

juNiOr 0,3 l
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

700 ml

590 ml

kód 250510   
láhev GEL-BOT 700 ml
malou nádobu uvnitř lze naplnit energetickým gelem 
zbytek láhve se poté doplní vodou 
lze samostatně pít vodu a nebo gel 
nádoba na gel je odnímatelná
299 Kč / 12 €

kód 250511   
láhev láhev GEL-BOT 590 ml
malou nádobu uvnitř lze naplnit energetickým gelem 
zbytek láhve se poté doplní vodou 
lze samostatně pít vodu a nebo gel 
nádoba na gel je odnímatelná
269 Kč / 10,8 €

kód 250515  modrá
kód 250516  černá
kód 250517  bílá
láhev  WOOLY MAMMOTH 590 ml
dvojitý plášť s vložkou Primaloft - termoláhev
299 Kč / xx €

kód 250525  modrá
kód 250526  černá
kód 250527  bílá
láhev HOLLYWOOD 700 ml
plastová
149 Kč / 6 €

kód 250521  modrá
kód 250522  černá
kód 250523  bílá
láhev  DOUBLE WALL 590 ml
dvojitý plášť bez vložky - termoláhev
239 Kč / 9,6 €

kód 250530  modrá
kód 250531  černá
kód 250532  bílá
láhev HOLLYWOOD 590 ml
plastová
129 Kč / 5,2 €
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kód 896560  černo-červený
batoh JOLLA s rezervoárem 
- objem batohu 18 l
- včetně rezervoáru o objemu 3 l, s SHAPE SHIFT technologií
- s magnetickým klipem na hadičku
- materiál: Nylon, Baby Ripstop, HD Nylon, Texever Stretch
- odvzdušněné pěnové popruhy, ergonomický bederní pás
- vnitřní přihrádky v batohu na zip
- přihrádka na hudební přehrávač
- vložení rezervoáru z vnější strany batohu do samostatné 
   přihrádky na zip
- přihrádky na lahve na obou stranách batohu, hmotnost: 640 g
2 699 Kč / 108 €

kód 896565  černý  DOPRODEJ!
batoh MORRO s rezervoárem 
- objem batohu 13,1 l
- včetně rezervoáru o objemu 3 l, s SHAPE SHIFT technologií
   s magnetickým klipem na hadičku
- materiál: Nylon, Baby Ripstop, HD Nylon, Texever Stretch
- odvzdušněné pěnové popruhy, ergonomický bederní pás
- vnitřní přihrádky v batohu na zip
- přihrádka na hudební přehrávač
- vložení rezervoáru z vnější strany batohu do samostatné 
   přihrádky na zip
- přihrádky na lahve na obou stranách batohu, hmotnost: 850 g
2 399 Kč / 96 €

kód 896570  černý 
kód 896571  modro-zelený
batoh LAGUNA s rezervoárem 
- objem batohu 9,8 l
- včetně rezervoáru o objemu 3 l, s SHAPE SHIFT technologií
- materiál: Baby Ripstop, Interlock Stretch, Texever Stretch
- odnímatelný bederní pás
- vrchní kapsa se snadným přístupem
- přední kapsa s vnitřním uspořádáním na mobil a klíče
- batoh rozdělen přihrádkami
- uvnitř batohu kapsa na hustilku
- vložení rezervoáru z vnější strany batohu do samostatné  
  přihrádky na zip, hmotnost: 590 g
1 999 Kč / 80 €

kód 896574  černý 
kód 896575  černo-zelený
kód 896576  modro-šedý  DOPRODEJ! 
kód 896577  červený  DOPRODEJ!
kód 896578  oranžovo-šedý  DOPRODEJ!
batoh REYES s rezervoárem 
- objem batohu 5,3 l
- včetně rezervoáru o objemu 3 l, s SHAPE SHIFT technologií
- materiál: Baby Ripstop, Interlock Stretch, Tricot
- odnímatelný bederní pás
- vnější kapsa s nastavitelnými popruhy
- batoh rozdělen přihrádkami na mobil a klíče
- uvnitř batohu kapsa na hustilku
- vložení rezervoáru z vnější strany batohu do samostatné 
  přihrádky na zip, hmotnost: 450 g
1 599 Kč / 64 €

kód 896585  černý 
kód 896587  stříbrno-červený
kód 896588  oranžovo-šedý  DOPRODEJ!
batoh LONE PINE s rezervoárem 
- objem batohu 4,1 l
- včetně rezervoáru o objemu 2 l, s SHAPE SHIFT technologií
- materiál: Cross Soft Nylon Diamond Rip, Interlock Stretch
- odnímatelný bederní pás
- boční kapsa pro rychlý přístup
- uvnitř batohu přihrádka na hudební přehrávač a klíče
- uvnitř batohu kapsa na hustilku a elastické přihrádky
- vložení rezervoáru z vnější strany batohu do samostatné 
  přihrádky na zip, hmotnost: 340 g
1 399 Kč / 56 €

kód 896590  černý 
kód 896591  modro-šedý
kód 896592  modro-zelený  DOPRODEJ!
batoh SOYUEL s rezervoárem 
- objem batohu 2 l
- včetně rezervoáru o objemu 2 l, s SHAPE SHIFT technologií
- materiál: Cross Soft Nylon Diamond Rip, Interlock Stretch
- přední elastická kapsa s nastavitelným popruhem
- uvnitř batohu přihrádka na mobil a klíče
- vložení rezervoáru za přihrádku v hlavní kapse batohu
- hmotnost: 280 g
1 199 Kč / 48 €

BATOHy
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 896595  černý 
kód 896596  modro-šedý
kód 896597  stříbrno-červený  DOPRODEJ!
kód 896598  oranžovo-šedý
batoh AvILA s rezervoárem 
- objem batohu 2 l
- včetně rezervoáru o objemu 0,8l,s SHAPE SHIFT technologií
- materiál: Cross Soft Nylon Diamond Rip, Interlock Ripstop
- uvnitř batohu přihrádka na mobil a klíče
- vložení rezervoáru za přihrádku v hlavní kapse batohu
- hmotnost: 200 g
1 099 Kč / 44 €

kód 896600  modrá
batoh ELITE s rezervoárem 
- vhodné pro běhání
- včetně rezervoáru o objemu 1 l
- nastavitelné popruhy pro maximální pohodlí
- materiál: Texever Stretch, Nylon
- magnetický klip pro uchycení hadičky k popruhu
- 2 kapsy na popruzích
- hmotnost: 160 g
999 Kč / 40 €

BATOHy

VODNí rezerVOáry

příSlušeNSTVí

kód 250580   
rezervoár ELITE 1l
náustek s otočným kloubem 
speciální systém upnutí hadičky k rezervoáru 
na klip 
velký otvor pro plnění a snadnější čištění
599 Kč / 24 €

kód 250583  2 l
kód 250584  3 l
rezervoár SHAPE-SHIFT
náustek s otočným kloubem 
speciální systém upnutí hadičky k rezervoáru na klip 
velký otvor pro plnění a snadnější čištění 
SHAPE SHIFT systém pro lepší ergonomii při nošení
699 Kč / 28 €  2 l
799 Kč / 32 €  3 l

kód 250586  235 ml
kód 250589  145 ml
rezervoár na gel SOFT FLASK 
speciální nádoba na energetické gely 
stejný materiál jako rezervoáry
189 Kč / 7,5 €  235 ml
169 Kč / 6,8 €  145 ml

kód 250593   
náhradní hadička k rezervoáru
náhradní hadička k rezervoárům 
HYDRAPAK, včetně termoobalu, 
náústku a klipu pro připnutí 
k rezervoáru
229 Kč / 9,2 €

kód 250594   
spojovací systém
na rezervoáry HYDRAPAK 
spojovací klip 
119 Kč / 4,8 €

kód 250595   
klip magnetický na hadičku
na rezervoáry HYDRAPAK
ke snadnému připnutí hadičky 
k popruhu batohu 
139 Kč / 5,6 €

kód 250596    
náústek s otočným kloubem
na rezervoáry HYDRAPAK 
119 Kč / 4,8 €

kód 250597   
kartáč na čištění hadiček 90 cm
na čištění hadiček HYDRAPAK
199 Kč / 8 €

kód 250598   
hadička náhradní 121 cm 
na rezervoáry HYDRAPAK
bez náústku a spojovací části
119 Kč / 4,8 €
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

nosiče peruzzo mají osvědčení Ministerstva dopravy čr č. 3 337

kód 22441  pro 2 kola (držák 2. kola) 
kód 22442  pro 3 kola (držák  2. a 3. kola)
kód 22443  pro 4 kola (držák 2. -3. - 4. kola)
nosič na tažné zařízení SIENA
- naklápěcí, materiál Fe
- maximální hmotnost 1 jízdního kola 17 kg
- hmotnost samostatného nosiče 2 kola - 11,63 kg, 3 kola - 14,74 kg, 
  4 kola - 19,6 kg
- maximální šířka pláště jízdního kola 80 mm
- kompletní brzdová a směrová světla + odrazky
- standardně dodáván s elektrickou přípojkou s 13 piny
- mechanismus upnutí nosiče má pojistku proti samovolnému uvolnění 
   z tažného zařízení
- možno dokoupit držák i pro 1. kolo kód 22430
- nosič není uzamykatelný na tažné zařízení
4 599 Kč / 184 €  pro 2 kola
4 999 Kč / 200 €  pro 3 kola
6 299 Kč / 252 €  pro 4 kola

kód 224435  pro 2 kola (držák 2. kola) 
kód 224436  pro 3 kola (držák  2. a 3. kola)
kód 224437  pro 4 kola (držák 2. -3. - 4. kola)
nosič na tažné zařízení PARMA
- naklápěcí, materiál Fe
- maximální hmotnost 1 jízdního kola 17 kg
- hmotnost samostatného nosiče 2 kola - 15,58 kg, 3 kola - 17,38 kg, 
   4 kola - 20,26 kg
- maximální šířka pláště jízdního kola 80 mm
- kompletní brzdová a směrová světla + odrazky
- standardně dodáván s elektrickou přípojkou s 13 piny
- mechanismus upnutí nosiče má pojistku proti samovolnému uvolnění 
   z tažného zařízení
- možno dokoupit držák i pro 1. kolo kód 22430
- nosič uzamykatelný na tažné zařízení
5 999 Kč / 240 €  pro 2 kola
6 499 Kč / 260 €  pro 3 kola
6 999 Kč / 280 €  pro 4 kola

kód 22433 
adaptér elektrické přípojky 
k nosičům na tažné zařízení 
(z 13 na 7 pinů)
299 Kč / 12 €

kód 22434 
samostatné osvětlení + držák 
samostatné osvětlení + držák SPZ 
k PADOVA, HI-BIKE, zásuvka 7 pinů
1 299 Kč / 52 €

kód 22444  pro 2 elektrokola
nosič na tažné zařízení PARMA E-BIKE
- naklápěcí, materiál Fe, s nájezdovou rampičkou
- maximální hmotnost 1 jízdního kola 30 kg
- hmotnost samostatného nosiče 15,30 kg
- maximální šířka pláště jízdního kola 60 mm
- kompletní brzdová a směrová světla + odrazky
- standardně dodáván s elektrickou přípojkou s 13 piny
- mechanismus upnutí nosiče má pojistku proti samovolnému uvolnění 
   z tažného zařízení
- držák pro 1. kolo a 2. kolo součástí
- nosič uzamykatelný na tažné zařízení
7 499 Kč / 300 €
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 22430  pro 1. kolo 
kód 22431  pro 2. kolo
kód 22432  pro 3. kolo 
držák Fe rovný s objímkou
k nosičům na tažné zařízení + zadní 
dveře,
max. ø rámu 5 cm 
269 Kč / 10,8 €  pro 1. kolo 
279 Kč / 11,2 €  pro 2. kolo
299 Kč / 12 €  pro 3. kolo

kód 899512 
stojan na vystavení nosičů 
na tažné zařízení + 1 x držák,
možno doplnit až na 3 držáky
1 699 Kč / 68 €

kód 899513  
nádstavec náhradní 
pro stojan na tažné zařízení 
899512
499 Kč / 20 €

kód 224041  TÜV certifikát
střešní nosič ROMA TANDEM
- materiál Al
- uchycení kola za hlavní rámovou trubku od 27 mm do 70 x 90 mm
- PE kryty na uchycovací čelisti
- na příčníky do 70 x 50 mm
- maximální rozteč přední/zadní kolo 200 cm
- maximální šířka pláště jízdního kola 55 mm
- nosnost 15 kg
- hmotnost: 3,86 kg
- uzamykatelný
- do max. rychlosti 110 km/h
2 399 Kč / 96 €

kód 22436  TÜV certifikát
nosič HI-BIKE na zadní dveře 
- materiál Fe, je použitelný pro většinu vozidel (sedan, combi, 
  hatchback, SUV, MPV)
- uchycení se provádí na 5-té dveře nebo kufr vozidla
- uchycení kola řemínky za rámovou trubku
- maximální průměr rámu jízdního kola 60 mm
- maximální hmotnost 1 jízdního kola 15 kg
- hmotnost samostatného nosiče 6,6 kg
- možno dokoupit držáky - 22430, 22431, 22432
- nosič není uzamykatelný
1 699 Kč / 68 €

kód 22437  TÜV certifikát
nosič PADOvA na zadní dveře
- materiál Fe, je použitelný pro většinu vozidel (sedan, combi, 
   hatchback, SUV, MPV) 
- uchycení se provádí na 5-té dveře nebo kufr vozidla
- kola jsou v nosiči postavena v kolejnicích a uchycena za 
   rámovou trubku
- maximální šířka pláště jízdního kola 70 mm
- maximální hmotnost 1 jízdního kola 15 kg
- hmotnost samostatného nosiče 11,75 kg
- možno dokoupit držáky jízdních kol - 22430, 22431, 22432
- nosič není uzamykatelný
2 899 Kč / 116 €

nosiče peruzzo mají osvědčení Ministerstva dopravy čr č. 3 337
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

nosiče peruzzo mají osvědčení Ministerstva dopravy čr č. 3 337

kód 22404  TÜV certifikát
střešní nosič ROMA
- materiál Al
- uchycení kola za hlavní rámovou trubku 
max. tloušťky 70 x 90 mm
- PE kryty na uchycovací čelisti
- na příčníky do 70 x 50 mm
- nosnost 15 kg
- hmotnost: 3,36 kg
- uzamykatelný
- do max. rychlosti 110 km/h
1 799 Kč / 72 €

kód 22403  TÜV certifikát
střešní nosič SHERPA
- materiál Al
- uchycení kola za levou/pravou kliku
- PE kryty na uchycovací čelisti
- na příčníky do 70 x 50 mm,
- nosnost 15 kg
- hmotnost: 2,3 kg
- uzamykatelný
- do max. rychlosti 110 km/h
1 799 Kč / 72 €

kód 22411  TÜV certifikát
střešní nosič MARANELLO
- materiál Al
- uchycení kola za hlavní rámovou trubku od 25 mm do 60 x 100 mm
- PE kryty na uchycovací čelisti
- na příčníky do 70 x 50 mm
- maximální šířka pláště jízdního kola 70 mm
- nosnost 15 kg
- hmotnost: 3,26 kg
- uzamykatelný
- do max. rychlosti 110 km/h
1 399 Kč / 56 €

kód 224105  TÜV certifikát
střešní nosič IMOLA
- materiál Al
- uchycení za hlavní rámovou trubku od 22 mm do 60 x 100 mm
- PE kryty na uchycovací čelisti
- na příčníky do 50 x 45 mm
- maximální šířka pláště jízdního kola 65 mm
- nosnost 15 kg
- hmotnost: 3 kg
- možno dokoupit zámek kód 49300
- do max. rychlosti 110 km/h 
899 Kč / 36 €

kód 22409  TÜV certifikát
střešní nosič PORDOI DELUX DUNA 
- materiál Al
- uchycení za přední vidlici s rychloupínákem + zadní uchycení 
  v kolejnici řemínkem
- vhodné na V-brzdy i kotoučové brzdy
- na příčníky maximální šířky profilu příčníku 70 mm
- na příčníky do 50 x 45 mm
- nosnost 15 kg
- hmotnost samostatného nosiče 2,21 kg
- do max. rychlosti 110 km/h  
1 149 Kč / 46 €
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

nosiče peruzzo mají osvědčení Ministerstva dopravy čr č. 3 337

kód 49300 
zámek na střešní nosiče 
Peruzzo
279 Kč / 11,2 €

kód 22408  TÜV certifikát
střešní nosič PORDOI
- materiál Al, uchycení za přední vidlici s 
rychloupínákem 
  + zadní úchycení v kolejnici řemínkem
- vhodné na V-brzdy i kotoučové brzdy
- na příčníky max 50 x 45 mm
- maximální šířka pláště jízdního kola 65 mm
- nosnost 15 kg
- hmotnost samostatného nosiče 1,35 kg
- do max. rychlosti 110 km/h
799 Kč / 32 €

kód 22407  TÜV certifikát
střešní nosič ROLLE
- materiál plast, uchycením za přední vidlici s rychloupínákem 
  + zadní uchycení v kolejnici řemínkem
- vhodné na V-brzdy i kotoučové brzdy
- na příčníky max 50 x 45 mm
- maximální šířka pláště jízdního kola 55 mm
- nosnost 15 kg
- hmotnost samostatného nosiče 1,02 kg
- do max. rychlosti 110 km/h 
649 Kč / 26 €

kód 22400   TÜV certifikát
střešní nosič LUCKY
- materiál Fe
- uchycení kola za hlavní rámovou trubku
- max rozměr rámové trubky 50 x 45 mm
- PE kryty na uchycovací čelisti
- na příčníky do 50 x 45 mm
- maximální šířka pláště jízdního kola 55 mm
- nosnost 15 kg
- hmotnost: 2,3 kg
- možno dokoupit zámek kód 49300
- do max. rychlosti 110 km/h 
399 Kč / 16 €

kód 22402  TÜV certifikát
střešní nosič ECO
- materiál Fe
- uchycení kola za hlavní rámovou trubku
- max rozměr rámové trubky 50 x 45 mm
- na příčníky do 50 x 45 mm
- maximální šířka pláště jízdního kola 55 mm
- nosnost 15 kg
- hmotnost: 2,8 kg
- možno dokoupit zámek kód 49300
- do max. rychlosti 110 km/h
369 Kč / 14,8 €

kód 22410  TÜV certifikát
střešní nosič MODENA
- materiál Fe
- uchycení kola za hlavní rámovou trubku
- univerzální držák od 22 cm do 60 x 100 mm
- na příčníky do 50 x 45 mm
- maximální šířka pláště jízdního kola 55 mm
- nosnost 15 kg
- hmotnost: 2,8 kg
- do max. rychlosti 110 km/h
549 Kč / 22 €

kód 90681   
návlek - kryt kola FORCE
UNI velikost, ochrana jízdního kola 
při přepravě na autě
materiál lycra
399 Kč / 16 €
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

kód 89953 kód 89954

kód 899485  
držák kola na zeď
sklopný, zavěšení 
pod horní rámovou trubku
459 Kč / 18,4 €

kód 899486  
držák kola na zeď ORIONE 
Fe, držák kola na zeď pod horní 
rámovou trubku, sklopný
379 Kč / 15,2 €

kód 89950  
držák kola na zeď
sklopný, černý, zavěšení 
pod horní rámovou trubku
339 Kč / 13,6 €

kód 89948 
držák kola na zeď
sklopný, černý, zavěšení 
pod horní rámovou trubku 
nosnost 15 kg
299 Kč / 12 €

kód 89947  
držák kola na zeď
na zavěšení za přední kolo 
s plastovou ochranou 
rámu, pozinkovaný, stříbrný
199 Kč / 8 €

kód 89951  
stojan kola
Fe pod zadní kolo 
- k vystavení jízdních kol 
219 Kč / 8,8 €

kód 899515  
stojan kola
Fe pod zadní vidlici - k vystavení 
jízdních kol
429 Kč / 17,2 €

kód 89953  
stojan STILT BIKE
montážní stojan Al/Fe do dílny 
na rychloupínáky, skládací, 
stavitelný 
s odkládací poličkou
2 999 Kč / 120 €

kód 89954  
stojan vELOBLOK
montážní stojan Al/Fe do dílny 
na rychloupínáky, skládací, 
stavitelný 
s odkládací poličkou
2 499 Kč / 100 €

kód 89952
stojan kola
Fe za osu/ RU zadního kola 
- k vystavení jízdních kol 
399 Kč / 16 €

kód 22390  červená
kód 22391  žlutá
tyč tažná TRAILANGEL
max. hmotnost dítěte 30 kg
pro kolo 10“- 24“, baleno v 
kartonu, hmotnost: 5 kg 
1 699 Kč / 68 €

kód 22395   
úchyt kola k TRAILANGEL
samostatný úchyt, 
k připevnění na kolo dospělého 
člověka
259 Kč / 10,4 €

kód 89949 
držák FORCE kola na zeď
na zavěšení za pedál
199 Kč / 8 €

kód 89955  
stojan na vystavení kola
pro kola 20“- 29“
499 Kč / 20 €
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

nosiče a příčníky Menabo mají osvědčení Ministerstva dopravy čr č. 3 336

kód 22451  TÜV certifikát
nosič na tažné zařízení RACE 4
- materiál Al
- nesklopný
- maximální zatížení nosiče 60 kg
- hmotnost samostatného nosiče 18 kg
- do maximální rychlosti 120 km/h
7 999 Kč / 320 €

kód 224475  TÜV certifikát
nosič na tažné zařízení WINNY PLUS 3
- materiál Al
- sklopný
- uzamykání na kouli
- maximální zatížení nosiče 45 kg
- hmotnost samostatného nosiče 20 kg
- do maximální rychlosti 120 km/h
7 999 Kč / 320 €

kód 22448   TÜV certifikát
přídavný nosič pro 3 kolo WINNY
- materiál Al
- slouží k montáži na nosič kód 22447
- hmotnost samostatného nosiče 2,1 kg
1 199 Kč / 4/8 €

kód 22447  TÜV certifikát
nosič na tažné zařízení WINNY 2
- materiál Al
- sklopný
- možnost rozšíření pro 3 kola po zakoupení  
   přídavného nosiče kód 22448
- uzamykání na kouli
- maximální zatížení nosiče 45 kg
- hmotnost samostatného nosiče 19 kg
- do maximální rychlosti 120 km/h
6 999 Kč / 280 €

kód 224495  TÜV certifikát
nosič na tažné zařízení PROJECT TILTING 3
- materiál Al
- sklopný
- uzamykaní šroubem na kouli
- maximální zatížení nosiče 45 kg
- hmotnost samostatného nosiče 15 kg
- do maximální rychlosti 120 km/h
5 999 Kč / 240 €
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

matné černé lanko, uzamykání na klíček, spirála zajištěna suchým zipem, 
s UNI stavitelným držákem, balený na EURO závěsu

300 mm

ø20 mm

145 mm

TOp MODely fOrce MAT

kód 49146 
zámek FORCE s držákem
délka lanka 1200 mm, ø 10 mm
hmotnost: 370 g
189 Kč / 7,6 €

kód 49145  
zámek FORCE s držákem
délka lanka 1800 mm, ø 8 mm
hmotnost: 410 g
199 Kč / 8 €

kód 49144 
zámek FORCE s držákem
délka lanka 1200 mm, ø 8 mm
hmotnost: 312 g
189 Kč / 7,6 €

kód 49132 
zámek FORCE s držákem
spirálový, délka lanka 1500 mm, 
ø 10 mm, uzamykání na klíček
hmotnost: 398 g
balený na kartě
169 Kč / 6,8 €

kód 49134 
zámek FORCE s držákem
spirálový, délka lanka 1800 mm, 
ø 8 mm uzamykání na klíček
hmotnost: 344 g
balený na kartě 
169 Kč / 6,8 €

kód 49136 
zámek FORCE s držákem
spirálový, délka lanka 1200 mm, 
ø 8 mm, uzamykání na klíček
hmotnost: 274 g
balený na kartě
149 Kč / 6 €

kód 49114 
zámek FORCE s držákem
4 místný kódový zámek spirálový, 
délka lanka 850 mm, ø 10 mm
hmotnost: 311 g
balený na kartě
169 Kč / 6,9 €

kód 49115 
zámek FORCE s držákem
4 místný kódový zámek, spirálový, 
délka lanka 1200 mm, ø 8 mm
hmotnost: 302 g
balený na kartě
169 Kč / 6,9 €

kód 49142 
zámek FORCE podkova
celková délka 300 mm a šířka hlavy 145 mm 
ø kruhových ramen podkovy je 20 mm
bez držáku, železný zámek
hmotnost: 1,8 kg
399 Kč / 16 €
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 48980  
zámek FORCE 
délka lanka 700 mm, ø 8 mm
uzamykání na klíček 
hmotnost: 94,5 g
balený na kartě
49 Kč / 2 €

eKO eDiTiON

kód 49127  bílý
kód 49128  černý
kód 491285  červený
kód 49129  modrý
zámek FORCE s držákem
spirálový, délka lanka 1850 mm, ø 8 mm
uzamykání na klíček 
hmotnost: 310 g
balený na kartě
99 Kč / 4 €

kód 49124  
zámek FORCE s držákem
spirálový, délka lanka 800 mm, ø 12 mm
uzamykání na klíček
hmotnost: 277 g
balený na kartě
89 Kč / 3,6 €

kód 49126
zámek FORCE s držákem
spirálový, délka lanka 1200 mm, ø 8 mm 
uzamykání na klíček 
hmotnost: 245 g
balený na kartě
89 Kč / 3,6 €

kód 49130  
zámek FORCE 
spirálový, délka lanka 800 mm, ø 18 mm 
bez držáku, uzamykání na klíček 
hmotnost: 415 g
balený na kartě
129 Kč / 5,2 €

kód 49117  bílý
kód 49118  modrý
kód 49119  červený
kód 49120  černý
zámek FORCE s držákem
spirálový, délka lanka 1200 mm, ø 8 mm 
bez držáku, uzamykání na klíček 
hmotnost: 192 g
balený na kartě
69 Kč / 2,8 €

kód 49121  
zámek FORCE 
spirálový, délka lanka 800 mm, ø 12 mm
bez držáku, uzamykání na klíček 
hmotnost: 239 g
balený na kartě
79 Kč / 3,2 €

kód 49295 
držák zámku na kola univerzální
pro lanko o ø 8 mm, 10 mm a 12 mm
jednoduché stažení
hmotnost: 54 g
59 Kč / 2,4 €

kód 48975  růžový
kód 48977  modrý
zámek dětský FORCE  s držákem
délka lanka 800 mm, ø 8 mm
uzamykání na klíček
hmotnost: 206 g
129 Kč / 5,2 €

DĚTSKé záMKy
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

Při nastavení kolečkem nikdy nepřetahujte přes doraz! 
Před zkoušením zvolte správnou velikost přilby dle obvodu hlavy v cm.!

kód 902511
kód 902512

kód 902513
kód 902514

kód 902515
kód 902516

kód 902517
kód 902518

kód 902508
kód 902509

kód 902502  černo-fluo - S/M
kód 902503  černo-fluo - L/XL
kód 902504  černá - S/M
kód 902505  černá - L/XL
kód 902506  růžovo-černá - S/M
kód 902507  růžovo-černá - L/XL
kód 902508  tyrkys-bílá - S/M
kód 902509  tyrkys-bílá - L/XL 
kód 902511  bílá - S/M
kód 902512  bílá - L/XL 
kód 902513  červeno-bílá - S/M
kód 902514  červeno-bílá - L/XL
kód 902515  modro-bílá - S/M
kód 902516  modro-bílá - L/XL
kód 902517  černo-bílá - S/M
kód 902518  černo-bílá - L/XL
ROAD 
technologie double inmould, bílý + černý kšilt součástí balení
23 otvorů, možnost nastavení obvodu kolečkem, reflexní prvky
síťka proti hmyzu
velikost: S/M (54 - 58 cm), L/XL (58 - 61 cm)
hmotnost: S/M - 290 g, L/XL - 305 g
certifikát CE
999 Kč / 41,9 €

kód 902502
kód 902503

kód 902504
kód 902505

kód 902506
kód 902507

kód 902911  bílo-černá - S/M
kód 902912  bílo-černá - L/XL 
kód 902913  černo-stříbná - S/M
kód 902914  černo-stříbná - L/XL
kód 902915  červeno-černá - S/M
kód 902916  červeno-černá - L/XL
kód 902917  stříbrno-černá - S/M
kód 902918  stříbrno-černá - L/XL
TEAM 
technologie double inmould, bílý + černý kšilt součástí balení
21 otvorů, možnost nastavení obvodu, reflexní prvky
síťka proti hmyzu
velikost: S/M (54 - 58 cm), L/XL (58 - 62 cm),
hmotnost: S/M - 306 g, L/XL - 344 g
certifikát CE
999 Kč / 41,9 €

kód 902911
kód 902912

kód 902913
kód 902914

kód 902917
kód 902918

kód 902915
kód 902916

PŘILBY
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 902811  bílo-růžová - S/M
kód 902812  bílo-růžová - L/XL 
kód 902813  bílo-šedá - S/M
kód 902814  bílo-šedá - L/XL
kód 902815  bílo-červená - S/M
kód 902816  bílo-červená - L/XL
kód 902817  bílo-modrá - S/M
kód 902818  bílo-modrá - L/XL
STAR
technologie double inmould, bílý + černý kšilt součástí balení
22 otvorů, možnost nastavení obvodu, reflexní prvky
velikost: S/M (54 - 58 cm), L/XL (58 - 62 cm)
hmotnost:S/M - 299 g, L/XL - 339 g
certifikát CE
899 Kč / 39 €

kód 902813
kód 902814

kód 902815
kód 902816

kód 902817
kód 902818

kód 902811
kód 902812

kód 90260  bílo-modrá - S/M
kód 90261  bílo-modrá - L/XL
kód 90263  titan-bronz - S/M
kód 90264  titan-bronz -L/XL
kód 90267  bílo-stříbrná - S/M
kód 90268  bílo-střibrná - L/XL
kód 90269  bílo-červená - S/M
kód 90270  bílo-červená - L/XL 
kód 90271  šedo-bílá - S/M
kód 90272  šedo-bílá - L/XL
X-TYPE
technologie double inmould, bílý + černý kšilt součástí balení
19 otvorů, možnost nastavení obvodu, reflexní prvky
síťka proti hmyzu
velikost: S/M (54 - 58 cm), L/XL (58 - 62 cm) 
hmotnost:S/M - 280 g, L/XL - 295 g
certifikát CE
799 Kč / 33,9 €

kód 90260
kód 90261

kód 90267
kód 90268

kód 90269
kód 90270

kód 90271
kód 90272

kód 90263
kód 90264

PŘILBY
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

Při nastavení kolečkem nikdy nepřetahujte přes doraz! 
Před zkoušením zvolte správnou velikost přilby dle obvodu hlavy v cm.!

kód 902522
kód 902523

kód 902524
kód 902525

kód 902526
kód 902527

kód 902532
kód 902533

kód 902534
kód 902535

kód 902522  stříbrno-bílá - S/M
kód 902523  stříbrno-bílá - L/XL
kód 902524  bílo-červená - S/M
kód 902525  bílo-červená - L/XL
kód 902526  bílo-modrá - S/M
kód 902527  bílo-modrá - L/XL 
kód 902532  černo-šedá - S/M
kód 902533  černo-šedá - L/XL
kód 902534  šedo-bílá - S/M
kód 902535  šedo-bílá - L/XL
TERY
technologie inmould, bílý + černý kšilt součástí balení 
19 otvorů, možnost nastavení kolečkem, reflexní prvky 
síťka proti hmyzu 
velikost: S/M (54 - 58 cm), L/XL (58 - 62 cm)
hmotnost: S/M - 265 g, L/XL - 280 g
certifikát CE
699 Kč / 29 €

kód 90228  černo-červená - S/M
kód 90229  černo-červená - L/XL 
kód 90230  šedo-černá - S/M
kód 90231  šedo-černá - L/XL
kód 90232  černo-šedá - S/M 
kód 90233  černo-šedá - L/XL
kód 90234  bílá - S/M
kód 90235  bílá - L/XL 
kód 90236  modro-stříbrná - S/M
kód 90237  modro-stříbrná - L/XL
kód 90240  modrá - S/M
kód 90241  modrá - L/XL
kód 90246  červená - S/M
kód 90247  červená - L/XL
HAL
lepená, bílý + černý kšilt součástí balení, 19 otvorů 
možnost nastavení obvodu, reflexní prvky, síťka proti 
hmyzu 
velikost: S/M (54 - 58 cm), L/XL (58 - 62 cm)
hmotnost: S/M - 260 g, L/XL - 270 g
certifikát CE
399 Kč / 16,9 €

kód 90234
kód 90235

kód 90236
kód 90237

kód 90240
kód 90241

kód 90246
kód 90247

kód 90230
kód 90231

kód 90232
kód 90233

kód 90228
kód 90229

PŘILBY
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

Při nastavení kolečkem nikdy nepřetahujte přes doraz! 
Před zkoušením zvolte správnou velikost přilby dle obvodu hlavy v cm.!

kód 902250  POLICe černá
kód 902253  stříbrno-černá
kód 902254  červená 
kód 902255  modrá
kód 902256  žlutá
kód 902257  stříbrno-modrá
kód 902258  bílá
kód 902259  růžová
kód 902260  oříšek modrá
kód 902261  včelka červená
BEN
dětská, lepená, 10 otvorů, možnost nastavení 
obvodu kolečkem, reflexní prvky, síťka proti hmyzu
velikost: UNI velikost (48 - 54 cm)
hmotnost: 230 g
certifikát CE
349 Kč / 14,9 €

kód 902250
kód 902253 kód 902254 kód 902255

kód 902256 kód 902257 kód 902258

kód 902259 kód 902260 kód 902261

kód 902230  POLICe černá - S
kód 902235  POLICe černá - M
kód 902231  POLICe modrá - S
kód 902236  POLICe modrá - M
kód 902232  růžová - S
kód 902237  růžová - M
kód 902233  bílá - S
kód 902238  bílá - M
kód 902227  stříbrná - S
kód 902240  stříbrná - M
kód 902228  červená - S
kód 902241  červená - M
kód 902229  modrá - S
kód 902239  modrá - M
FUN
dětská, lepená, 6 otvorů, možnost nastavení obvodu 
kolečkem, reflexní prvky, síťka proti hmyzu 
velikost: S (48 - 54 cm), M (52 - 56 cm)
hmotnost: 245 g (S), 280 g (M)
certifikát CE
349 Kč / 14,9 €

kód 902230
kód 902235

kód 902231
kód 902236

kód 902233
kód 902238

kód 902227
kód 902240

kód 902228
kód 902241

kód 902229
kód 902239

kód 902232
kód 902237

PŘILBY



93

 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

Při nastavení kolečkem nikdy nepřetahujte přes doraz! 
Před zkoušením zvolte správnou velikost přilby dle obvodu hlavy v cm.!

kód 90201  černá lesklá - S/M
kód 90202  černá lesklá- L/XL 
kód 90203  bílá lesklá- S/M
kód 90204  bílá lesklá - L/XL
přilba BMX
možnost nastavení řemínky, s výstelkami 
velikost: S/M (54 - 58 cm), L/XL (58 - 61 cm)
hmotnost: S/M - 460 g, L/XL - 480 g
certifikát CE
349 Kč / 14,9 €

kód 90215  černá lesklá - S/M
kód 90216  bílá-lesklá - S/M
přilba DOWNHILL Junior
možnost nastavení řemínky, s výstelkami 
spodní díl není demontovatelný 
velikost: S/M (54-58 cm)
hmotnost: 715 g
certifikát CE
799 Kč / 32 €

kód 902210  růžová - S
kód 902211  růžová - M
kód 902212  modrá - S
kód 902213  modrá - M
LARK
dětská, technologie inmould, 14 otvorů 
možnost nastavení obvodu kolečkem, reflexní prvky 
síťka proti hmyzu 
velikost: S (48 - 54 cm), M (55 - 59 cm) 
hmotnost: S - 230 g, M - 250 g 
certifikát CE
499 Kč / 20 €

kód 902210
kód 902211kód 902212

kód 902213

BrÝle SjezDOVé

kód 90890  černé
kód 90891  bílé
brýle sjezdové
čirá skla
možno dokoupit strhávací fólie 908900
599 Kč / 24 €

kód 908900   
strhávací fólie - čirá
sada strhávacích fólií, 4 ks
na sjezdové brýle FORCE 90890 
a 90891
159 Kč / 6,4 €

PŘILBY / BRÝLE SJEZD
O

v
É
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

Při nastavení kolečkem nikdy nepřetahujte přes doraz! 
Před zkoušením zvolte správnou velikost přilby dle obvodu hlavy v cm.!

SKi přilBy

kód 901932  perleťová  - S/M
kód 901933  perleťová - L/XL 
kód 901934  černá mat - S/M
kód 901935  černá mat - L/XL
přilba SKI dospělá
dospělá lyžařská přilba, technologie inmould, 
odnímatelné kryty uší, možnost nastavení 
obvodu kolečkem, reflexní prvky 
velikost: S/M (54 - 58 cm), L/XL (58 - 60 cm)
hmotnost: S/M - 375 g, L/XL - 395 g
certifikát CE
699 Kč / 29,9 €

kód 901904
kód 901905

kód 901902
kód 901903

kód 901906
kód 901907

kód 901908
kód 901909

kód 901910
kód 901911

kód 901902  POLICe modrá  - S/M
kód 901903  POLICe modrá - L/XL 
kód 901904  červená - S/M
kód 901905  červená - L/XL
kód 901906  žlutá - S/M
kód 901907  žlutá - L/XL
kód 901908  perleťová - S/M
kód 901909  perleťová - L/XL
kód 901910  růžová - S/M
kód 901911  růžová - L/XL
přilba SKI dětská
dětská SKI přilba inmould, s odnímatelnými kryty uší
možnost nastavení obvodu kolečkem, reflexní prvky
velikost: S/M (48 - 52 cm), L/XL (52 - 56 cm)
hmotnost: S/M - 315 g, L/XL - 340 g
certifikát CE
499 Kč / 20,9 €

SKi BrÝle

kód 90990  černé
kód 90991  bílé
BRÝLE SKI - pánské
lyžařské brýle, oranžová univerzální dvojitá 
skla 
včetně pytlíku z mikrovlákna 
baleno v PVC krabici FORCE
499 Kč / 20 €

kód 90993  černé - oranžová UNI skla
kód 90994  černé - multilaser skla
BRÝLE SKI SNOW- pánské
lyžařské brýle FORCE, oranžová univerzální dvojitá skla 
včetně pytlíku z mikrovlákna 
baleno v PVC krabici FORCE
499 Kč / 20 €  černé - oranžová UNI skla
599 Kč / 24 €  černé - multilaser skla

kód 90996  bílé
BRÝLE LADY-KID SKI - dámské/dětské
lyžařské brýle, oranžová univerzální dvojitá skla 
včetně pytlíku z mikrovlákna 
baleno v PVC krabici FORCE
499 Kč / 20 €

PŘILBY / BRÝLE SKI
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

BrÝle ViSiON

kód 90970  bílé obroučky - modrá skla  laser
kód 90971  bílé obroučky - červená skla laser
kód 90972  bílé obroučky - černá skla laser
kód 90973  fluo obroučky - modrá skla laser
kód 90974  černé obroučky - černá skla laser
brýle vISION
balené ve vyztuženém pouzdře s vakem z mikrovlákna
každé balení obsahuje náhradní čiré skla, hnědé rozjasňující skla
799 Kč / 32 €

BrÝle MAX

kód 90980  bílé obroučky - modrá skla  laser
kód 90981  bílé obroučky - červená skla laser
kód 90982  bílé obroučky - černá skla laser
kód 90983  fluo obroučky - černá skla laser
kód 90984  černé obroučky - černá skla laser
brýle MAX
balené ve vyztuženém pouzdře s vakem z mikrovlákna
nevyměnitelná skla!
899 Kč / 36 €

kód 90980 kód 90980

kód 90982 kód 90983

kód 90984

kód 90970 kód 90971 kód 90972

kód 90973 kód 90974

BRÝLE
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

BrÝle prO

kód 90911 kód 90912

kód 90916

kód 90914 kód 90915

kód 90910

kód 90910  bílé obroučky - modrá skla laser
kód 90911  bílé obroučky - červená skla laser
kód 90912  bílé obroučky - černá skla laser
kód 90914  černé lesklé obroučky - černá skla laser
kód 90915  stříbrné lesklé obroučky - černá skla laser  DOPRODEJ!
kód 90916  stříbrné lesklé obroučky - modrá skla laser  DOPRODEJ!
brýle PRO
balené ve vyztuženém pouzdře s vakem z mikrovlákna
každé balení obsahuje náhradní čiré skla a racing red skla, náhradní 
gumičky do nosníků a náhradní gumičky do konců nožiček
699 Kč / 29,9 €

kód 90910001  modrá skla laser
kód 90910002  červená skla laser
kód 90910003  černá skla laser
kód 90910004  čirá skla
kód 90910006  žlutá skla
SKLA NÁHRADNÍ PRO BRÝLE PRO
baleno v PVC krabičce, 1 pár
   99 Kč / 4 €
179 Kč / 7,2 €  červená skla laser

kód 90910001

kód 90910002

kód 90910003

kód 90910004

kód 90910006

BrÝle rAce

kód 90930  bílé obroučky - modrá skla  laser
kód 90931  bílé obroučky - červená skla laser
kód 90932  bílé obroučky - černá skla laser  
kód 90933  fluo obroučky - černá skla laser
kód 90934  černé lesklé obroučky - černá skla laser
kód 90935  stříbrné lesklé obroučky - černá skla laser  DOPRODEJ!
kód 90936  stříbrné lesklé obroučky - modrá skla laser  DOPRODEJ!
brýle RACE
balené ve vyztuženém pouzdře s vakem z mikrovlákna
každé balení obsahuje náhradní čiré skla, racing red skla, náhradní 
gumičky do nosníků a náhradní gumičky do konců nožiček
699 Kč / 29,9 € 

kód 90930

kód 90931 kód 90932

kód 90933 kód 90934

kód 90935 kód 90936

kód 90930001

kód 90930002 kód 90930003

kód 90930004

kód 90930006

kód 90930001  modrá skla laser
kód 90930002  červená skla laser
kód 90930003  černá skla laser
kód 90930004  čirá skla laser
kód 90930006  žlutá skla
SKLA NÁHRADNÍ PRO BRÝLE RACE
- baleno v PVC krabičce
- 1 pár
99 Kč / 4 €
179 Kč / 7,2 €  červená skla laser

BRÝLE
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

kód 90960001 kód 90960004

kód 90960006kód 90960002

kód 90960003

kód 90950001

kód 90950002

kód 90950004

kód 90950006

kód 90950003

BrÝle ulTrA

kód 90950  bílé obroučky - modrá skla laser
kód 90951  bílé obroučky - červená skla laser
kód 90952  bílé obroučky -   černá skla laser  
kód 90953  fluo obroučky - černá skla laser  DOPRODEJ!
kód 90954  černé lesklé obroučky - černá skla laser
kód 90955  stříbrné lesklé obroučky - černé nožky - černá skla laser  DOPRODEJ!
kód 90956  stříbrné lesklé obroučky - černé nožky - modrá skla laser  DOPRODEJ!
brýle ULTRA
balené ve vyztuženém pouzdře s vakem z mikrovlákna
každé balení obsahuje náhradní čiré skla, racing red skla 
a náhradní gumičky  do nosníků
699 Kč / 29,9 €

kód 90950001   modrá skla laser
kód 90950002  červená skla laser
kód 90950003  černá skla laser
kód 90950004  čirá skla
kód 90950006   žlutá skla
SKLA NÁHRADNÍ PRO BRÝLE ULTRA
baleno v PVC krabičce, 1 pár
99 Kč / 4 €
179 Kč / 7,2 €  červená skla laser

kód 90951 kód 90952

kód 90953 kód 90954

kód 90955 kód 90956

kód 90950

BrÝle ligHT

kód 90960001  modrá skla laser
kód 90960002  červená skla laser
kód 90960003  černá skla laser
kód 90960004  čirá skla
kód 90960006  žlutá skla
SKLA NÁHRADNÍ PRO BRÝLE LIGHT
baleno v PVC krabičce, 1 pár
99 Kč / 4 €
179 Kč / 7,2 €  červená skla laser

kód 90961

kód 90966

kód 90965

kód 90960

kód 90960  bílé obroučky - modrá skla laser  
kód 90961  bílé obroučky - červená skla laser
kód 90965  stříbrné lesklé obroučky - černá skla laser
kód 90966  stříbrné lesklé obroučky - modrá skla laser  DOPRODEJ!
brýle LIGHT
balené ve vyztuženém pouzdře s vakem z mikrovlákna
každé balení obsahuje náhradní čiré skla, racing red skla 
a náhradní gumičky do nosníků
699 Kč / 29,9 €

BRÝLE
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 90920  bílé obroučky - modrá skla  laser
kód 90921  bílé obroučky - červená skla laser
kód 90922  bílé obroučky - černá skla laser
brýle RIDE s dioptrickým klipem
balené ve vyztuženém pouzdře s vakem z mikrovlákna
každé balení obsahuje náhradní čiré skla, racing red skla, 
dioptrický klip, náhradní gumičky do nosníků
maximálně pro 4 dioptrie
699 Kč / 29,9 €

BrÝle riDe S DiOpTricKÝM KlipeM

kód 90920
kód 90921 kód 90922

kód 9092001 
DIOPTICKÝ KLIP RIDE - 1 ks
39 Kč / 1,6 €

kód 90920001  modrá skla laser
kód 90920002  červená skla laser
kód 90920003  černá skla laser
kód 90920004  čirá skla
kód 90920005  červené - rozjasňující
kód 90920006  žlutá skla
SKLA NÁHRADNÍ PRO BRÝLE RIDE
baleno v PVC krabičce - 1 pár
99 Kč / 4 €
179 Kč / 7,2 €  červená skla laser

kód 90920001

kód 90920002 kód 90920003

kód 90920004

kód 90920006

kód 90920005

BrÝle SpOrT

kód 90940

kód 90941

kód 90942

kód 90940  bílé obroučky - modrá skla  laser
kód 90941  bílé obroučky - červená skla laser
kód 90942  bílé obroučky - černá skla laser  
brýle SPORT
balené ve vyztuženém pouzdře s vakem z mikrovlákna
každé balení obsahují náhradní čiré skla, racing red skla 
a náhradní gumičky do nosníků
699 Kč / 29,9 € 

kód 90940002  červená skla laser
kód 90940003  černá skla laser
kód 90940004  čirá skla
kód 90940005  červené - rozjasňující
kód 90940006  žlutá skla
SKLA NÁHRADNÍ PRO BRÝLE SPORT
baleno v PVC krabičce  - 1 pár
179 Kč / 7,2 €  červená skla laser
99 Kč / 4 €

kód 90940002

kód 90940003

kód 90940004

kód 90940006

kód 90940005

BRÝLE
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

kód 89982  černá
bunda FORCE X64
určení: podzim/zima 
neprofuk, nepromokavá, s podšívkou
zadní kapsa na zip, reflexní prvky 
celorozepínací zip, odvětrání na zádech
materiál: 100  % polyester
velikost: XS - XXL
999 Kč / 39,9 €

kód 89990  šedo-černá
bunda FORCE X70
určení: zimní cyklistická bunda 
přední část neprofuk, zadní část roubaix 
pro odvětrání, 3 zadní kapsy + 1 zadní kapsa 
na zip, reflexní prvky, celorozepínací zip
materiál:
   - hlavní díl: 100  % polyester 
   - boční panely: 92  % polyester, 8  % elastane
velikost: S - XXXL
999 Kč / 39,9 €

kód 89991  černo-bílá
kód 89993  černo-fluo
bunda FORCE X71 LADY 
dámský střih
určení: zimní cyklistická bunda, 
přední část neprofuk, zadní kapsa na zip, 
reflexní prvky, celorozepínací zip, 
propracované odvětrání
materiál:
   - hlavní díl: 97  % polyester, 3  % spandex 
   - boční panely: 89  % polyester, 11  % spandex
velikost: XS - XL
999 Kč / 42,9 €

kód 89992  černo-bílá
kód 89994  černo-fluo
bunda FORCE X72 PÁNSKÁ
určení: zimní cyklistická bunda
přední část neprofuk, zadní kapsa na zip, 
reflexní prvky, celorozepínací zip, 
propracované odvětrání
materiál: 
   - hlavní díl: 97  % polyester, 3  % spandex
   - boční panely: 89  % polyester, 11  % spandex
velikost: S - XXL
999 Kč / 42,9 €

ziMA

pODziM - ziMA

BU
N

D
Y



100

uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 899797  černo-bílá
kód 899798  bílo-černá
kód 899799  černo-fluo
bunda FORCE X53
větrovka (neprofuk)/pláštěnka (podlepené švy) 
určení: jaro/podzim 
celorozepínací zip
materiál: 100 % nylon, reflexní prvky
velikost: S - XXXL
899 Kč / 39 €

kód 89984  černo-bílá
dres FORCE X68
možné použít jako dres s dlouhým rukávem
určení: jaro/podzim 
3 zadní kapsy + 1 zadní kapsa na zip, reflexní prvky, 
celorozepínací zip
materiál:  92  % polyester, 8  % elastane (roubaix)
velikost: XS - XXL
899 Kč / 36 €

kód 899805  černo-červená
bunda FORCE X57 LADY
dámský střih
větrovka - neprofuk
určení: jaro/podzim 
propracované odvětrání záda, podpaží, rukávy 
materiál:
   - hlavní díl: 100 % polyester 
   - boční panely: 92 % nylon, 8 % spandex 
3 zadní kapsy, reflexní prvky, celorozepínací zip
velikost: XS - XL
1 199 Kč / 49 €

kód 899806  černo-červená
bunda FORCE X58 PÁNSKÁ
větrovka - neprofuk
určení: jaro/podzim 
propracované odvětrání záda, podpaží, rukávy 
materiál:
   - hlavní díl: 100 % polyester 
   - boční panely: 92 % nylon, 8 % spandex 
3 zadní kapsy, reflexní prvky, celorozepínací zip
velikost: S - XXL
1 199 Kč / 49 €

jArO - léTO - pODziM
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

kód 899635  černá
kód 899636  bílá
kód 899637  fluo
vesta FORCE v48
proti větru 
určení: jaro/podzim 
materiál: 100  % nylon, reflexní prvky
celorozepínací zip
velikost: XS - XXXL
399 Kč / 16,9 €

kód 899641  černo-bílá
kód 899642  bílo-černá
kód 899643  černo-fluo
vesta FORCE v53
proti větru 
určení: jaro / podzim 
materiál: 100 % nylon + zadní díl síťovina polyester 
reflexní prvky, celorozepínací zip
velikost: XS - XXXL
699 Kč / 29 €

kód 899793  černá
kód 899794  bílá
kód 899795  fluo
bunda FORCE X48
větrovka (neprofuk) / pláštěnka (podlepené švy) 
určení: jaro/podzim 
celorozepínací zip
materiál: 100  % nylon, reflexní prvky
velikost: S - XXXL
499 Kč / 19,9 €

jArO - léTO - pODziM
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 900120  červený  DOPRODEJ!
kód 900121  modrý  DOPRODEJ!
kód 900122  růžový - dámský  DOPRODEJ!
dres FORCE LIGHT
3/4 skrytý zip, na zádech 3 kapsy, reflexní prvky 
materiál: 100  % polyester
velikost pánské: XS - XXL, dámské XS - L
599 Kč / 24 €

kód 900125  červený  DOPRODEJ!
kód 900126  šedý  DOPRODEJ!
dres FORCE SHARP
krátký zip, na zádech 3 kapsy, reflexní prvky 
materiál: 100  % polyester 
velikost: XS - XXL
599 Kč / 24 €

kód 900129  modrý  DOPRODEJ!
kód 900130  šedý  DOPRODEJ!
dres FORCE FREE
volný střih, krátký zip, 
na zádech 1 kapsa na zip, reflexní prvky 
materiál: 100  % polyester 
velikost: S - XXXL
599 Kč / 24 €

kód 900100  černý  
kód 900101  fluo  
kód 900102  červený  
dres FORCE T10
velikost: XS - XXL

kód 900106  černý  
kód 900107  bílý  
kód 900108  červený  
dres FORCE T12
velikost: XS - XXL

PŘIPRAVUJEME!  
OD SRPNA 2013D

RESY

DOPRODEJ KOlEKCE 2012
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

kód 90033   
kraťasy FORCE FREERIDER
odolný materiál Maxtex, vyjímatelné chrániče kyčlí, 
bez vložky, nastavení stažení pasu přezkami, reflexní prvky    
velikost: XS - XXL
999 Kč / 40 €

kód 90034   
kalhoty FORCE KOMBI
odolný materiál Maxtex, vyjímatelné chrániče kyčlí, bez vložky, 
nastavení stažení pasu přezkami, reflexní prvky, odnímatelné 
nohavice   
velikost: XS - XXL
1 299 Kč / 52 €

kód 90035   
kalhoty FORCE WINDSTER
kalhoty WINDSTER bez vložky se šráky, 
zadní část Superoubaix, zipy na 
nohavicích, reflexní prvky
velikost: S - XXXL
1 199 Kč / 48 €

kód 90037   
kalhoty FORCE Z68 
materiál zateplená lycra 
ploché švy, s podpatěnkou, se šráky, 
bez vložky, dvojitá zateplená kolena, 
reflexní prvky 
materiál: 92 % polyester, 8 % spandex
velikost: S - XXXL
999 Kč / 40 €

kód 90310-S-M  
kód 90310-L-XL  
čepice pod přilbu FORCE
černá, přední díl Windster, 
zbytek Super Roubaix
velikost: S - M, L - XL
199 Kč / 8 €

kód 90314-KID  
kód 90314-S-M 
kód 90314-L-XL 
kukla FORCE zimní
černá, materiál Roubaix
velikost: S - M, L - XL
199 Kč / 8 €

KA
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

všechny návleky mají 
silikonový proužek

(mimo pletené)

kód 90016  černé
kód 90017  bílé
návleky na ruce FORCE
materiál: Lycra + Fleece
se silikonovým proužkem 
velikost: XS - XL
249 Kč / 10 €  černé
199 Kč / 8 €  bílé

kód 90020  
návleky na kolena FORCE WIND
extra teplé, přední část Windster, 
zadní část Roubaix
velikost: S - XXL
429 Kč / 17,2 €

kód 900182  černé
kód 900183  bílé
návleky na ruce FORCE pletené
materiál: Clima Well 70 %, PAD 20 %, 
POP 5 %, elastan 5 % 
velikost: S-M, L-XL
229 Kč / 9,16 €

kód 90071   
návleky na nohy TERM
materiál zateplená lycra, ploché švy 
vrchní guma se silikonem pro lepší 
přilnavost spodní část zip, reflexní prvky 
materiál: 92 % polyester, 8 % spandex 
velikost: XS - XL
399 Kč / 16 €

kód 900153    
návleky na ruce TERM
materiál zateplená lycra 
ploché švy, vrchní guma se silikonem 
pro lepší přilnavost, reflexní prvky 
materiál: 92 % polyester, 8 % spandex 
velikost: XS - XL
299 Kč / 12 €

kód 900154    
návleky na ruce TERM FORCE
materiál zateplená lycra 
ploché švy, vrchní guma se silikonem 
pro lepší přilnavost, reflexní prvky 
materiál: 92 % polyester, 8 % spandex 
velikost: XS - XL
299 Kč / 12 €

kód 90021  
návleky na kolena TERM
materiál zateplená lycra, ploché švy 
vrchní guma se silikonem pro lepší 
přilnavost, reflexní prvky 
materiál: 92 % polyester, 8 % spandex
velikost: XS - XL
299 Kč / 12 €
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

kód 90589  
návleky treter MTB
zimní cyklistické návleky na tretry, 
materiál: WINDSTER černé, se zipem, 
reflexní prvky, 
velikost: M - XXL
499 Kč / 20 €

kód 90598 
návleky treter HOT
podrážka na suchý zip, zapínání 
ze zadní strany na zip + suchý zip, 
reflexní prvky 
materiál: neoprén 4 mm
velikost: S - XXL
699 Kč / 28 €

kód 90595 
návleky treter FORCE neoprén
zimní cyklistické UNI návleky na tretry, 
reflexní prvky, postranní zip pro snadné obutí,
materiál: neoprén 2 mm
velikost: S - XXL
399 Kč / 16 €

kód 90600   
návleky treter DRY
podrážka na suchý zip, zapínání 
ze zadní strany na zip + suchý zip, 
reflexní prvky 
materiál: PU Fleece, pata neoprén
velikost: S - XXL
499 Kč / 20 €

kód 905962  černé
kód 905963  bílé
návleky treter FORCE - pletené
cyklistické UNI návleky na tretry, 
materiál: Clima Well 60 %, Polypropylen 35 %,
Elastan 5 %
velikost: S-M, L-XL
269 Kč / 10,8 €

kód 90603  bílé
kód 90604  černé
návleky treter FORCE RAINY
cyklistické UNI návleky na tretry, 
nezateplené (letní), zapínání zip, 
proti vlhku, neprofuk
velikost: S - XL
649 Kč / 26 €

kód 90608  
návleky treter silničních ŠPIČKA
materiál: neoprén 2 mm
velikost: S - M, L - XL
199 Kč / 8 €

kód 90591  bílé
kód 90592  modré
kód 90593  červené
kód 90594  černé
návleky treter FORCE
cyklistické návleky na tretry letní, 
materiál: Lycra, se zipem, logo FORCE, 
velikost: S - M, L - XL
249 Kč / 10 €

kód 90621  
návleky SKI RIPSTOP na boty
UNI velikost, s bočním zipem 
nastavení pod patou páskem 
boční zapnutí na zip + suchý zip 
stažení na gumičku, reflexní prvky
materiál: 100 % voděodolný RIPSTOP
399 Kč / 16 €

N
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 90455   
rukavice zimní COOL
zimní cyklistické rukavice, 
materiál Ultra III Tech, Windster, palec froté, 
dlaň z protiskluzného materiálu
materiál: 50 % polyester, 45 % PU synthetic, 5 % nylon
velikost: S - XXL
429 Kč / 17,9 €

kód 90422 
rukavice zimní HOT RAK
zimní cyklistické rukavice 3 prsty, 
materiál WINDSTER, palec froté, 
dlaň z protiskluzného materiálu
materiál: 95 % polyester, 5 % nylon
velikost: S - XXL
449 Kč / 19 €

kód 90453  černo-bílé
kód 90454  černo-fluo
rukavice zimní ULTRA TECH
zimní cyklistické rukavice, Ultra III Tech - extra odolný 
proti zimě, palec froté, dlaň z protiskluzného materiálu
materiál: 87 % polyester, 13 % nylon
velikost: S - XXL
399 Kč / 16,9 €

kód 90446    
rukavice FORCE WINDSTER SPRING
podzimní/jarní rukavice, materiál 
Windster, dlaň z protiskluzného 
materiálu, palec froté
materiál: 100 % polyester
velikost: S - XXL
359 Kč / 14,9 €

kód 90450  
rukavice TECH
zimní cyklistické rukavice, materiál 
WINDSTER, dlaň z protiskluzného 
materiálu
materiál: 85 % polyester, 15 % nylon
velikost: S - XXL
399 Kč / 16 €

kód 905691  bílo-černé
kód 905693  černé
rukavice MTB FREEDOM celoprsté
zapínání suchý zip, dlaň s výstelkou,
výztuha pro ochranu proti odření kloubů prstů, palec froté 
materiál: 50 % PU syntetic , 35 % polyester, 15 % nylon
velikost: S - XXL
499 Kč / 20,9 €

kód 905697  černé
kód 905698  bílé
rukavice LON celoprsté
lycra-fleece, celoprstové, bez zapínání
extra prodloužené zápěstí- delší než klasické rukavice
dlaň protiskluz
materiál: 100 % nylon
velikost: S - XXL (černé), S - XL (bílé)
299 Kč / 12 €

kód 905695  bílé
kód 905696  černo-bílé
rukavice MTB SPID celoprsté
materiál: 50 % nylon, 25 % polyester, 25 % PU synthetic 
na palci froté, protiskluzové prvky, gelová dlaň
velikost: S - XXL
459 Kč / 18,9 €

RU
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

lADy

lADy

kód 905241  černé
kód 905242  modré
kód 905243  červené
rukavičky letní RAB
materiál: 50 % PU synthetic, 20 % nylon,
30 % polyester, dlaň protiskluz, na palci froté, 
s gelem
velikost: S - XXL
359 Kč / 14,4 €

pánské:
kód 905250  černé
kód 905251  bílo-černé
kód 905252  tmavě modro-bílé
kód 905253  červeno-bílé
dámské:
kód 905254  světle modro-bílé
kód 905255  růžovo-bílé
rukavičky letní STRIPES GEL
materiál: 50 % polyamid, 50 % nylon, 
dlaň protiskluz, na palci froté
velikosti pánské S - XXL, dámské  S - M - L
399 Kč / 16 €  pánské
349 Kč / 14 €  dámské

pánské: 
kód 90542  černé
kód 90543  červené
dámské: 
kód 90541  červené
rukavičky letní BERI 
materiál: 60 % nylon, 30 % PU 
synthetic, 5 % polyester, 5 % bavlna, 
na palci froté,
velikosti pánské S - XXL, dámské  S - L
299 Kč / 12 €

kód 90518  červeno-černé
kód 90519  modro-černé
kód 905205  černé
kód 90521  bílo-černé
rukavičky letní AMARA GEL
materiál: 60 % nylon, 30 % PU synthetic, 
5 % polyester, 5 % bavlna, na palci froté, 
velikost: S - XXL
299 Kč / 12 €

kód 90511  červeno-černé
kód 90512  modro-černé
kód 905145  černé
kód 905146  bílo-černé
rukavičky letní GRIP GEL
materiál: 50 % PU synthetic, 
40 % nylon, 5 % polyester, 
5 % bavlna, na palci froté
velikost: S - XXL
299 Kč / 12 €
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 905481  červené
kód 905482  modré
kód 905483  černé
rukavičky letní GEL
materiál: 50 % nylon, 30 % polyester, 
10 % towel, reflex, foam
dlaň protiskluz, na palci froté
velikost: XS - XXL
199 Kč / 8,9 €

kód 90554  světle modré
kód 90555  bílé
kód 90556  růžové
rukavičky letní LADY
dámské rukavičky
materiál: 50 % PU synthetic, 35 % polyester, 
15 % nylon, na palci froté 
velikost: S - XXL
169 Kč / 6,9 €

kód 90549  černé
kód 90550  modré
kód 90551  červené
kód 90552  žluté
rukavičky letní TERRY
materiál: 50 % PU synthetic, 35 % polyester, 
15 %nylon, na palci froté 
velikost: S - XXL
149 Kč / 6,9 €

kód 905571  červené
kód 905572  modré
kód 905573  černé
rukavičky letní SPORT
materiál: 50 % polyester, 50 % nylon, 
na palci froté
velikost: modré S - XXL, 
                 červené a černé XS - XXL
129 Kč / 5,9 €

kód 905321  růžové
kód 905322  světle modré
kód 905323  oranžové
kód 905324  žluté
kód 905325  červené - pejsek
kód 905326  modré - auto 
rukavičky letní dětské
materiál: 100 % polyester
na palci froté, reflexní logo
velikost: S - XL (dětské velikosti)
119 Kč / 4,9 €
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 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

kód 905340  oranžové
kód 905341  modré
kód 905342  světle modré
kód 905343  červené
kód 905344  žluté
kód 905345  růžové
rukavičky FORCE dětské
materiál: 50 % PU synthetic, 35 % polyester, 
15 % nylon, na palci froté 
velikost: S - XL (dětské velikosti)
159 Kč / 6,9 €

kód 90708  
pláštěnka FORCE PvC čirá
suchý zip, prodloužená záda, stojáček, 
boční odvětrání
velikost: XS - XXL
299 Kč / 12 €

kód 90685  červené
kód 90686  modré
pláštěnka PONCHO FORCE
vhodné pro výšku  160 - 200 cm
materiál: 100 % PVC, nepromokavý   
oválný tvar rozměru s kapucí 
šířka: 125 cm, délka obou stran 200 cm
na obou bocích dva + dva cvoky
velikost: L - XXL
149 Kč / 6 €

kód 90695  žluté
pláštěnka PONCHO FORCE
vhodné pro výšku  120 - 160cm
materiál:  100 % PVC, nepromokavý   
oválný tvar rozměru s kapucí 
šířka 100 cm, délka obou stran 150 cm 
na obou bocích dva + dva cvoky
velikost: XS - M
149 Kč / 6 €

kód 90705  žluté
pláštěnka PONCHO FORCE na zadní sedačku
na dítě sedící v cyklosedačce 
UNI velikost, šířka cca 71 cm, délka cca 110 cm 
s reflexními prvky po stranách a na kapuci 
součástí poncha je obal, do kterého lze poncho složit
349 Kč / 14 €
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

SilNičNí OBuV

MTB OBuV

kód 94020xx   
tretry FORCE CARBON RACE
vyztužená pata 
zapínání přezka + 2 suché zipy 
anatomická vložka, podešev CARBON 
LOOK, SPD SL kompatibilní 
velikosti odpovídají standardu civilní obuvi
velikost: 38 - 48
2 499 Kč / 109 €

kód 94022xx   
tretry FORCE ROAD
anatomická vložka, podešev nylon composite
LOOK, SPD SL, SPD kompatibilní
hmotnost: 580 g/pár - velikost 41
velikosti odpovídají standardu civilní obuvi
velikost: 38 - 48
1 399 Kč / 59 €

kód 94005xx  černé
kód 94006xx  fluo
tretry FORCE MTB HARD
vyztužená pata + přední část 
zapínání přezka + 2 suché zipy 
anatomická vložka, podešev nylon composite 
MTB SPD kompatibilní + výměnné hroty s klíčem 
velikosti odpovídají standardu civilní obuvi
velikost: 38 - 48
1 699 Kč / 69 €

kód 94009xx  černé
tretry FORCE MTB FAST
vyztužená přední část 
zapínání přezka + 2 suché zipy 
anatomická vložka, podešev nylon composite 
MTB SPD kompatibilní + výměnné hroty s klíčem 
velikosti odpovídají standardu civilní obuvi 
velikost: 38 - 48
1 599 Kč / 64 €

OD KVĚTNA 2013

OD KVĚTNA 2013 OD KVĚTNA 2013

TRETRY
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MTB OBuV

kód 94011xx  černé
kód 94013xx  bílé 
kód 94014xx  fluo
tretry FORCE MTB FREE
anatomická vložka, podešev nylon composite 
MTB SPD kompatibilní + výměnné hroty s klíčem 
hmotnost: 750 g/pár včetně hrotů, 730 g/pár bez hrotů - velikost 41 
velikosti odpovídají standardu civilní obuvi 
náhradní hroty k zakoupení pod kódem 94001
velikost: 38 - 48
1 399 Kč / 56 €

kód 901011  černo-šedé S/M 
kód 901012  bílo-modré S/M
kód 901013  bílo-šedé S/M
kód 901014  bílo-červené S/M
kód 901015  bílo-modré L/XL
kód 901016  bílo-šedé L/XL
kód 901017  bílo-červené L/XL
kód 901018  černo-šedé L/XL
ponožky FORCE 1
materiál: Coolmax
velikost: S/M, L/XL
99 Kč / 4,9 €

kód 901021  bílo-modré S/M
kód 901023  černo-šedé S/M
kód 901024  bílo-červené S/M
kód 901025  bílo-šedé S/M
kód 901026  bílo-modré L/XL
kód 901027  černo-šedé L/XL
kód 901028  bílo-červené L/XL
kód 901029  bílo-šedé  L/XL 
ponožky FORCE 2
materiál: Coolmax
velikost: S/M, L/XL
99 Kč / 4,9 €

kód 901031  černé S/M
kód 901032  černé L/XL
kód 901035  bílé S/M
kód 901036  bílé L/XL
podkolenky FORCE KOMPRES
materiál: Coolmax
velikost: S/M, L/XL
249 Kč / 9,99 €

kód 94001    
hroty na MTB tretry
set obsahuje: 4 ks hrotů + klíč
materiál Fe, plast
univerzální pro tretry FORCE, SHIMANO
59 Kč / 2,4 €

pONOžKy

TRETRY / PO
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kód 903041  černá
kód 903042  bílá
kód 903045  červená
kód 903046  modrá
čepice zimní FORCE1
pletená čepice s velkým logem Force
velikost: S/M, L/XL
199 Kč / 8 €

kód 903051  černá
kód 903052  bílá
kód 903053  červená
kód 903054  modrá
čepice zimní FORCE2 černá
pletená čepice s malými logy Force
velikost: S/M, L/XL
199 Kč / 8 €

kód 90751  černá
kód 90752  bílá
kód 90753  modrá
kód 90754  červená
mikina Force
materiál 100 % Polyester
velikost: XXS - XXL
499 Kč / 20 €

kód 90308  bílá
kód 90309  černá
kšiltovka Force
vyšitá loga  
velikost: univerzální 
materiál: 100 % polyester 
baleno v igelitovém sáčku
199 Kč / 8 €

kód 95100xx  černé
kód 95101xx  bílé
tenisky Force
velikost: 38 - 46
399 Kč / 16 €

kód 90759    
kalhoty Force
sportovní úzký střih 
stahování v pase guma + šňůrka 
materiál 100 % polyester
velikost: XXS - XXL
399 Kč / 16 €
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kód 20096  černé
kód 20097  fluo
hodinky Force
pásek z PU, baterie SR626SW 
baleno v krabičce
399 Kč / 16 €

kód KCK02   
klíčenka na krk Force SOFT 
jemný materiál, černá, bílý potisk 
kovová karabina 
29 Kč / 1,16 €

kód 89656   
taška FORCE igelitová
rozměr 40 x 50 cm
bílá s oboustranným černým potiskem 
nosnost 9 kg
4 Kč / 0,16 €

kód 896559    
taška FORCE textilní
rozměr: šířka 36 cm, výška 39 cm, 
šířka spodní části 10 cm
textilní skládací víceúčelová taška  
vhodná přes rameno, dostatečně pevná 
nosnost 9 kg 
29 Kč / 1,16 €

kód 896551  černo-bílá
kód 896552  černo-fluo  
taška FORCE textilní
rozměr: šířka 34cm, výška 47mm 
materiál polyester 
stahování v horní částí tkalounem 
k nošení na zádech - popruhy z tkalounů  
nosnost 3 kg 
69 Kč / 2,8 €

kód 999211   
kostka na sezení Force
VČETNĚ VÝPLNĚ - komplet 
textilní omyvatelná kostka na sezení 
rozměr 40 x 40 x 55 cm 
materiál 100 % polyester
výplň polyesterové kuličky
hmotnost: 4 kg
599 Kč / 24 €

REKLA
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ROTATE - UNI uchycení vhodné pro všechna sedla!

1. Vložte jeden konec T-držáku do lyžin sedla.
2. Zasuňte do lyžin druhý konec T-držáku a umístěte T-držák 
    do správné pozice.
3. Zafixujte brašnu páskem na suchý zip za sedlovou trubku.

kód 89630   
brašna pod sedlo BAG černá L
uchycení brašny systém KLICK
otevírání v zadní části, reflexní prvky 3M
délka 180 mm, šířka 90 mm, výška 110 mm
objem 0,8 l, hmotnost: 146 g
319 Kč / 12,9 €

kód 89629  
brašna pod sedlo BAG černá M
uchycení brašny systém KLICK
otevírání v zadní části, reflexní prvky 3M
délka 160 mm, šířka 80 mm, výška 90 mm 
objem 0,5 l,  hmotnost: 123 g
299 Kč / 12 €

kód 89628   
brašna pod sedlo BAG černá S
uchycení brašny systém KLICK
otevírání v zadní části, reflexní 
prvky 3M, délka 140 mm, 
šířka 70 mm, výška 70 mm 
objem 0,35 l, hmotnost: 102 g
289 Kč / 11,9 €

kód 89627  
brašna pod sedlo BAG šedá L
uchycení brašny systém KLICK
otevírání v zadní části, reflexní prvky 3M
délka 180 mm, šířka 90 mm, výška 110 mm
objem 0,8 l, hmotnost: 146 g
319 Kč / 12,9 €    

kód 89625   
brašna pod sedlo BAG šedá S
uchycení brašny systém KLICK
otevírání v zadní části, reflexní 
prvky 3M, délka 140 mm, 
šířka 70 mm, výška 70 mm 
objem 0,35 l, hmotnost: 102 g
289 Kč / 11,9 €  

kód 89626   
brašna pod sedlo BAG šedá M 
uchycení brašny systém KLICK
otevírání v zadní části, reflexní prvky 3M
délka 160 mm, šířka 80 mm, výška 90 mm 
objem 0,5 l,  hmotnost: 123 g
299 Kč / 12 € 

BrAšNy pOD SeDlO BAg

kód 896303  černá
kód 896304  fluo
brašna pod sedlo BAG INTENSE M
uchycení brašny systém KLICK
možnost zvětšení spodní části, včetně karabiny na klíče
lesklý, snadno omyvatelný PU materiál, reflexní prvky 3M
délka 180 mm, šířka 90 mm, výška 110 mm 
objem 0,8 l, hmotnost: 146 g
399 Kč / 16 €  černá
449 Kč / 18 €  fluo

kód 896306   
brašna pod sedlo BAG INTENSE M
uchycení brašny suché zipy
možnost zvětšení spodní části, včetně karabiny na klíče
lesklý, snadno omyvatelný PU materiál, reflexní prvky 3M
délka 180 mm, šířka 90 mm, výška 110 mm
objem 0,8 l, hmotnost: 146 g
339 Kč / 13,9 €

OD ČERVNA 2013 OD ČERVNA 2013

BRA
ŠN

Y



115

 dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění

kód 896143  
brašna pod sedlo RIDE šedá L
uchycení brašny systém KLICK
otevírání v zadní části
nepromokavá úprava zipu, 
reflexní prvky 3M, délka 180 mm, 
šířka 100 mm, výška 110 mm 
objem 0,9 l, hmotnost: 135 g
369 Kč / 14,9 €

kód 896142  
brašna pod sedlo RIDE šedá M
uchycení brašny systém KLICK
otevírání v zadní části
nepromokavá úprava zipu, 
reflexní prvky 3M, délka 160 mm, 
šířka 90 mm, délka 90 mm
objem 0,7 l, hmotnost: 115 g
339 Kč / 13,9 € 

kód 896141 
brašna pod sedlo RIDE šedá S
uchycení brašny systém KLICK
otevírání v zadní části
nepromokavá úprava zipu, 
reflexní prvky 3M, délka 140 mm, 
šířka 80 mm, výška 80 mm
objem 0,5 l, hmotnost: 101 g
269 Kč / 10,9 €  

BrAšNy pOD SeDlO riDe

kód 896153  
brašna pod sedlo RIDE INTENSE S
uchycení brašny systém KLICK 
otevírání v zadní části, včetně karabiny na klíče 
lesklý, snadno omyvatelný PU materiál, reflexní prvky 3M
délka 140 mm, šířka 80 mm, výška 80 mm 
objem 0,5 l, hmotnost: 101 g 
369 Kč / 14,9 €

kód 896154   
brašna pod sedlo RIDE INTENSE M
uchycení brašny systém KLICK 
otevírání v zadní části, včetně karabiny na klíče 
lesklý, snadno omyvatelný PU materiál, reflexní prvky 3M
délka 160 mm, šířka 90 mm, délka 90 mm 
objem 0,7 l, hmotnost: 115 g 
399 Kč / 16 €

kód 896156  černá
kód 896157  fluo
brašna pod sedlo RIDE INTENSE S
uchycení brašny suchým zipem 
otevírání v zadní části, včetně karabiny na klíče 
lesklý, snadno omyvatelný PU materiál, reflexní prvky 3M 
délka 140 mm, šířka 80 mm, výška 80 mm 
objem 0,5 l, hmotnost: 101 g 
299 Kč / 12 €  černá
369 Kč / 14,9 €  fluo

kód 896158  černá
kód 896159  fluo
brašna pod sedlo RIDE INTENSE M
uchycení brašny suchým zipem 
otevírání v zadní části, včetně karabiny na klíče 
lesklý, snadno omyvatelný PU materiál, reflexní prvky 
3M
délka 160 mm, šířka 90 mm, délka 90 mm 
objem 0,7 l, hmotnost: 115g 
359 Kč / 14,4 €  černá
399 Kč / 16 €  fluo

kód 896138  černá
kód 896139  bílá
brašna pod sedlo RIDE PRO
uchycení brašny systém KLICK 
otevírání v zadní části, včetně karabiny na klíče 
lesklý, snadno omyvatelný PU materiál, reflexní prvky 3M
délka 140 mm, šířka 80 mm, výška 80 mm 
objem 0,5 l, hmotnost: 101 g 
399 Kč / 16 €

OD ČERVNA 2013

OD ČERVNA 2013 OD ČERVNA 2013

OD ČERVNA 2013 OD ČERVNA 2013

BRA
ŠN

Y



116
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AKČNí MODEl 2013!

kód 896148  
brašna pod sedlo RIDE bílá M
uchycení brašny systém KLICK
otevírání v zadní části
nepromokavá úprava zipu, 
reflexní prvky 3M, délka 160 mm, 
šířka 90 mm, délka 90 mm 
objem 0,7 l, hmotnost: 115 g
349 Kč / 14 €

kód 896147  
brašna pod sedlo RIDE bílá S
uchycení brašny systém KLICK
otevírání v zadní části
nepromokavá úprava zipu, 
reflexní prvky 3M, délka 140 mm, 
šířka 80 mm, výška 80 mm
objem 0,5 l, hmotnost: 101 g
339 Kč / 13,9 €

kód 896151 
brašna pod sedlo RIDE bílá XS
uchycení brašny systém KLICK
otevírání v zadní části
nepromokavá úprava zipu, 
reflexní prvky 3M, délka 110 mm, 
šířka 70 mm, výška 40 mm 
objem 0,2 l, hmotnost: 96 g
269 Kč / 10,9 €

kód 896146  
brašna pod sedlo RIDE černá L
uchycení brašny systém KLICK
otevírání v zadní části
nepromokavá úprava zipu, reflexní prvky 3M
délka 180 mm, šířka 100 mm, výška 110 mm 
objem 0,9 l, hmotnost: 135 g
369 Kč / 14,9 €  

kód 896145  
brašna pod sedlo RIDE černá M
uchycení brašny systém KLICK
otevírání v zadní části
nepromokavá úprava zipu, 
reflexní prvky 3M, délka 160 mm, 
šířka 90 mm, délka 90 mm, 
objem 0,7 l, hmotnost: 115 g
339 Kč / 13,6 €    

kód 896144 
brašna pod sedlo RIDE černá S
uchycení brašny systém KLICK
otevírání v zadní části
nepromokavá úprava zipu, 
reflexní prvky 3M, délka 140 mm, 
šířka 80 mm, výška 80 mm
objem 0,5 l, hmotnost: 101 g
269 Kč / 10,9 € 

kód 896149   
brašna pod sedlo RIDE černá XS
uchycení brašny systém KLICK
otevírání v zadní části
nepromokavá úprava zipu, 
reflexní prvky 3M, délka 110 mm, 
šířka 70 mm, výška 40 mm 
objem 0,2 l, hmotnost: 96 g
269 Kč / 10,9 €

kód 896130  
brašna pod sedlo ZIP černá M
uchycení brašny systém KLICK
otevírání v zadní části, reflexní prvky 3M
délka 160 mm, výška 85 mm, šířka 65 mm 
objem 0,4 l, hmotnost: 95 g
199 Kč / 8 €

kód 896120  
brašna pod sedlo ECO černá M
ekonomická verze
uchycení na suchý zip, reflexní prvky
délka 13 cm, výška 8,5 cm, šířka 7 cm
hmotnost: 100 g
159 Kč / 6,9 €

BrAšNy pOD SeDlO riDe
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kód 896031  nevyztužená
kód 896035  vyztužená
brašna rámová velká černo-šedá
v klasickém trojúhelníkovém provedení, 
délka 350 mm, výška 290 mm, 
šířka 50 mm, objem 2,2 l, rámový úhel 82°
hmotnost: nevyztužené brašny: 171 g 
hmotnost: vyztužené brašny: 210 g
249 Kč / 10 €  nevyztužená
279 Kč / 11,2 €  vyztužená

kód 896021  nevyztužená
kód 896025  vyztužená
brašna rámová klasická černo-šedá
v klasickém trojúhelníkovém provedení, 
délka 240 mm, výška 210 mm, 
šířka 50 mm, objem 1,5 l, rámový úhel 73°
hmotnost: nevyztužené brašny: 107 g 
hmotnost: vyztužené brašny: 127 g
199 Kč / 8 €  nevyztužená
229 Kč / 9,2 €  vyztužená

kód 896041  nevyztužená
kód 896045  vyztužená
brašna rámová podélná černo-šedá
v klasickém trojúhelníkovém provedení, 
délka 300 mm, výška 170 mm, 
šířka 50 mm, objem 0,6 l, 
rámový úhel 75°
hmotnost: nevyztužené brašny: 114 g 
hmotnost: vyztužené brašny: 135 g
219 Kč / 8,9 €  nevyztužená
229 Kč / 9,2 €  vyztužená

kód 896042  nevyztužená
kód 896046  vyztužená
brašna rámová podélná černá
v klasickém trojúhelníkovém provedení, 
délka 300 mm, výška 170 mm, 
šířka 50 mm, objem 0,6 l, 
rámový úhel 75°
hmotnost:nevyztužené brašny:114 g 
hmotnost:vyztužené brašny: 135 g
219 Kč / 8,9 €  nevyztužená
229 Kč / 9,2 €  vyztužená

kód 896022  nevyztužená
kód 896026  vyztužená
brašna rámová klasická černá
v klasickém trojúhelníkovém provedení, 
délka 240 mm, výška 210 mm, 
šířka 50 mm, objem 1,5 l, rámový úhel 73°
hmotnost:nevyztužené brašny:107 g
hmotnost:vyztužené brašny: 127 g
199 Kč / 8 €  nevyztužená
229 Kč / 9,2 €  vyztužená

kód 896032  nevyztužená
kód 896036  vyztužená
brašna rámová velká černá
v klasickém trojúhelníkovém provedení, 
délka 350 mm, výška 290 mm, 
šířka 50 mm, objem 2,2 l, rámový úhel 82°
hmotnost:nevyztužené brašny: 171 g 
hmotnost:vyztužené brašny: 210 g
249 Kč / 10 €  nevyztužená
279 Kč / 11,2 €  vyztužená

kód 896027  vyztužená
brašna rámová klasická bílá
v klasickém trojúhelníkovém provedení, 
délka 240 mm, výška 210 mm, šířka 50 mm, 
objem 1,5 l, rámový úhel 73°
hmotnost: 127 g
229 Kč / 9,2 €

kód 896047  vyztužená
brašna rámová podélná bílá
v klasickém trojúhelníkovém provedení, 
délka 300 mm, výška 170 mm, šířka 50 mm, 
objem 0,6 l, rámový úhel 75°
hmotnost: 135 g
219 Kč / 8,9 €

BrAšNy DO ráMu

BRA
ŠN

Y



118

uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 89636  černá
kód 896358  bílá
brašna na řídítka KLICK
vyztužená brašna na řídítka s mapovníkem
držák KLICK na ø řídítek 22,2 - 31,8 mm
reflexní prvky 3M
šířka 150, výška 200, délka 280 mm
maximální nosnost 4 kg
samostatný držák pro brašnu lze zakoupit 
pod kódem 896361
objem 8,4 l, hmotnost: 800 g
699 Kč / 29 €

kód 896361 
držák KLICK 
držák na řídítka - systém KLICK 
pro brašnu 89636 a 896358 
na ø řídítek 22,2 - 31,8 mm 
součástí balení nářadí pro montáž  
maximální nosnost 4 kg 
219 Kč / 8,9 €

kód 89635  
brašna FORCE na nosič 
2 boční kapsy na každé straně, uchycení pomocí 
suchých zipů za nosič a sedlovku, reflexní prvky 3M
šířka 150 mm, výška 280 mm, délka 340 mm, 
objem 2 x 10 l, nosnost 15 kg, hmotnost: 699 g
599 Kč / 24,9 €

kód 895981  bílá 
kód 895982  šedá 
kód 895983  červená
kód 895984  černá
kód 895985  modrá
brašna na řídítka dětská
malá s dvojicí suchých zipů, kapsa na zip, 
délka 130 mm, výška 130 mm, šířka 55 
mm, objem 0,6 l, hmotnost: 56 g
159 Kč / 6,9 €

kód 895991  černo-šedá
kód 895993  černá
kód 895990  bílá
brašna na řídítka
střední velikost s dvojicí suchých zipů, hlavní kapsa 
na zip, délka 200 mm, výška 100 mm, šířka 100 
mm, objem 0,9 l, hmotnost: 71 g 
199 Kč / 8 €

BrAšNy NA říDíTKA

BrAšNA NA NOSič
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kód 89631    
brašna HANDY na horní rámovou trubku
vyztužená rámová brašna, uchycení brašny suchým zipem 
ramenní popruh, reflexní prvky 3M 
délka 60 mm, šířka 200 mm, výška 160 mm
objem 0,9 l,  hmotnost: 183 g 
329 Kč / 13,2 €

kód 89632  šedá
kód 89633  bílá 
brašna FRAME přes vrchní rámovou trubku
vyztužená rámová dvojbrašna, uchycení dvojbrašny 
suchým zipem, reflexní prvky 3M 
2x délka 140 mm x výška110 mm, šířka 35 mm 
objem 2 x 0,5 l, hmotnost: 110 g
299 Kč / 12 €  šedá
339 Kč / 13,9 €  bílá

kód 895995  černá
kód 895996  bílá
brašna na řídítka GET
uchycení brašny suchým zipem
popruh přes rameno, reflexní prvky 3M
délka 100 mm, výška 200 mm, šířka 120 mm
objem 0,8 l, hmotnost: 82 g
399 Kč / 16 €

BrAšNy NA ráM

kód 16186  béžová 
kód 16187  žlutá
kód 16188  modrá
kód 16189  černá
kód 16190  růžová  
PÁSKA DREAM-K TAPE  
Kineziologická tejpovací páska. 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 / 12 €

KiNeziOlOgicKé - TejpOVAcí páSKy
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kód 16148    30 ml
kód 16149  100 ml
GESASS CREME - na „zadek“
Speciální ochranný krém zabraňující odřeninám 
a opruzeninám. Vhodný pro všechny činnosti se zvýšenou 
zátěží sedací části těla (cyklistika, jezdectví, veslování atd.). 
Doporučení: vtírejte před námahou do kůže sedacích partií. 
Obsahuje výtažky z kosodřevin, máty peprné, šalvěje, 
rozmarýnu.
129 Kč / 5,2 €  30 ml
259 Kč / 10,4 €  100 ml

... před výkonem - proti odřeninám sedacích partií

kód 16155  100 ml
SPORT CREME „hřejivka“
Intenzivní masážní krém je určen pro masáž před 
sportovním výkonem. Chrání pokožku před vlhkem 
a chladem. Zabraňuje rychlému úniku tepla, prokrvuje 
a prohřívá svalstvo. 
Obsahuje výtažky z eukalyptu, myrty, citrusových plodů, 
mentol.
299 Kč / 12 €

... před výkonem - proti vlhku a chladu

kód 16144    50 ml 
kód 16145  100 ml
kód 16146  200 ml
START OIL 
Je vhodný pro sportovce před vysokou svalovou zátěží. 
Masáž se Start olejem a protahování před výkonem ochrání 
Vaše svalstvo před bolestí. Vtírá se 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, olej z horských borovic.
169 Kč / 6,8 €  50 ml
299 Kč / 12 €  100 ml
499 Kč / 20 €  200 ml

... před výkonem - chrání svalstvo před bolestí

kód 16156  100 ml
SPORT START GEL
Hřejivý a lehce aromatický masážní gel je určený 
pro aktivační masáž před výkonem v chladném a vlhkém 
prostředí. Chrání pokožku před vlhkem a chladem, 
únikem tepla, prohřívá a prokrvuje.
Obsahuje: alpské byliny, kosodřeviny, rozmarýn, 
peprmint a kafr
299 Kč / 12 €

... před výkonem - prokrvení a prohřátí svalů před zátěží

kód 16141  100 ml
kód 16142  200 ml
SPORT FLUID 
Osvěžující lihový přípravek vhodný pro všechny typy 
sportovních aktivit 
a při únavě. Velmi rychle osvěžuje namáhané svaly a šlachy. 
Obsahuje výtažek z rozmarýnu, máty, borovice, eukalyptu, 
levandule, citrusů.
199 Kč / 8 €  100 ml
249 Kč / 10 €  200 ml

... před výkonem a během výkonu - osvěžuje namáhavé 
svaly a šlachy

kód 16157  300 ml
SPORT SPRAY - poranění
Speciální chladící tonikum ve spreji pro zchlazení při 
zhmoždění svalů, podvrtnutí kloubu nebo štípnutí hmyzem. 
Obsahuje výtažky z levandule, citrusových plodů, šalvěje.
239 Kč / 9,9 €

... během výkonu - chladí při poranění svalů, kloubů...
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kód 16152  200 ml
SPORT DUSCHBAD
Sprchový gel s neutrálním pH. Čistí pokožku a zanechává 
ji vláčnou a hebkou. Osvěžuje a povzbuzuje.
Obsahuje výtažky z kosodřevin, rozmarýnu, levandule,
mentolu.
169 Kč / 6,9 €

... po výkonu - osvěžující sprchový gel

kód 16153  100 ml
AKTIv BALSAM
Regenerační balzám určený k masáži po námaze. 
Zlepšuje prokrvení pokožky, zvláčňuje kůži a hydratuje ji. 
Obsahuje výtažky z kosodřevin, šalvěje, rozmarýnu, jalovce.
259 Kč / 10,4 €

... regenerace po výkonu

kód 16136  200 ml
kód 16135  500 ml
SPORT RELAX OL - regenerace
Speciální masážní olej k použití po namáhavé sportovní 
činnosti. 
Určen k regenerační masáži. Napomáhá regeneraci, 
prokrvuje pokožku. Obsahuje éterické oleje z kosodřevin, 
výtažky z alpských bylin, šalvěje, eukalyptu a citrusových 
plodů.
349 Kč / 14 €  200 ml
599 Kč / 24 €  500 ml

... masážní olej po výkonu

kód 16159       500 ml
kód 161593  5000 ml
MASSAGE OEL
Masážní olej vhodný pro všechny typy masáží. 
Směs rostlinných olejů s éterickým olejem z kosodřevin. 
Díky výtažkům z bylin je velmi aromatický  a osvěžující. 
Zlepšuje prokrvení pokožky a uvolňuje svaly. 
Obsahuje výtažek z citrusových plodů a kosodřevin.
    199 Kč / 8 €  500 ml
1 549 Kč / 62 €  5000 ml

... na všechny typy masáží

kód 16151  500 ml
HAUT-OEL
Bylinný olej určený pro každodenní péči o pokožku. 
Díky výtažkům z alpských bylin zlepšuje prokrvení pokožky. 
Obsahuje výtažky z rozmarýnu, levandule, máty peprné 
a šalvěje. 
499 Kč / 20 €

... každodenní péče o tělo
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kód 16162  200 ml
SIXTUS SPORT K GEL
Speciální chladivý gel s velmi silným a rychlým účinkem. 
Vhodné použít do horkého letního počasí. 
289 Kč / 11,6 €

... do teplého počasí ... péče o chodidla

kód 16158  100 ml
FUSSBALSAM
Proti pálení nohou v tretrách. Na křehkou, suchou, 
zrohovatělou a popraskanou pokožku chodidel. 
Chrání před plísněmi, svěděním a zápachu chodidel. 
Desodoruje, osvěžuje, změkčuje pokožku.
Obsahuje výtažky z kosodřevin, citronu, myrty, levandule, 
mentolu, eukalyptu
249 Kč / 10 €

... péče o chodidla

kód 16163  100 ml
FUSSBALSAM THERMOAKTIv
Hřejivý krém na nohy. Chrání pokožku před chladem 
a pomáhá udržet nohy a chodidla v teple. Také pomáhá 
udržet pokožku hebkou a prokrvenou i za extrémních 
podmínek
289 Kč / 11,6 €

... udržuje ruce a nohy teplé

kód 16161  100 ml
THERMOSIX 
Hřejivý krém na ruce a nohy. Chrání pokožku před 
chladem, vlhkem a pomáhá udržovat ruce a nohy teplé. 
299 Kč / 12 €

kód 95440  bílé
kód 95441  černé
tréninkové válce FORCE
skládací Fe rám, plastové válce na 
průmyslových ložiscích  
rozměry složeného válce 46 x 70 cm 
rozměry rozloženého válce 46 x 128 cm 
hmotnost: 7,3 kg 
3 399 Kč / 139 €

kód 95478  
podložka pod trenažér FORCE
materiál PVC, rozměry podložky 195 x 90 cm, 
absorbuje vibrace z trenažéru, tištěné logo 
FORCE
899 Kč / 39 €

kód 90680  
potítko FORCE na trenažér
UNI velikost, ochrana proti potu při jízdě 
na trenažéru
materiál lycra, neoprén
299 Kč / 12,9 €
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kód 95473  černý
kód 95474  bílý
trenažér FORCE BASIC
5 stupňů zátěže, manuálně ovládaný, 
magneticky bržděný, regulace zátěže páčkou 
z řidítek, Al válec, vhodný od 26‘‘ do 28‘‘, 
skládací železný rám, 6 magnetů, balení 
neobsahuje rychloupínák podložka pod 
přední kolo není součástí balení
2 899 Kč / 119 €

kód 95475    
podložka předního kola FORCE
plastová, pod přední kolo na trenažér 
s plastickým logem FORCE 
rozměr: délka 215 x šířka 120 x výška 70 mm
šířka drážky 30 - 50 mm 
vhodné pro MTB pláště o max šířce 50 mm
199 Kč / 8 €

kód 95469  černý
kód 95470  bílý
trenažér FORCE MAGNETIC AL 
5 stupňů zátěže, manuálně ovládaný, 
magneticky bržděný (6 magnetů), regulace 
zátěže páčkou z řidítek, válec potažený 
elastomerem = extra tichý chod 
vhodný pro kola od 26‘‘ do 28‘‘  
skládací Al rám + Fe rychloupínák zadního kola
3 990 Kč / 169 €

kód 95479    
podložka předního kola FORCE - křížová
plastová, pod přední kolo, křížová - dvě 
výškové úrovně, tištěné logo
rozměr: 285 x 260 x 100 mm
299 Kč / 12 €
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 894662  
MULTIFUNKČNÍ KLÍČ FORCE MINI 11 - HOBBY NÁŘADÍ
11 funkcí: nýtovač řetězu, šestihranný imbus 2/2,5/3/4/5/
6/8 mm, torxní klíč 25, křížový a plochý šroubovák, 
rozměr š. 38 mm x d. 75 mm x v. 28 mm, baleno v blistru 
hmotnost: 199 g
199 Kč / 8,9 €

kód 894664  
MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ FORCE MINI 12 - HOBBY NÁŘADÍ
12 funkcí: nýtovač řetězu, šestihranný imbus 
2/2,5/3/4/5/6 mm, torxní klíč 25, křížový a plochý šroubovák, 
rozměr š. 44 mm x d. 75 mm x v. 12 mm, baleno v blistru 
hmotnost: 147 g
299 Kč / 12 €

kód 894665  
MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ MINI 
19 funkcí: montážní páčky, nýtovač, 
imbus 2/2,5/3/4/5/6/8 mm, T25, plochý šroubovák, 
2x křížový šroubovák, nástrčný klíč 8 / 9 / 10 mm, 
3 x centrovací klíč na špice, 
rozměr š. 42 mmx d. 85 mm x v. 23 mm, baleno v blistru 
hmotnost: 168 g
369 Kč / 14,9 €

kód 894667  
MULTIFUNKČNÍ KLÍČ FORCE MINI 12 - HOBBY NÁŘADÍ
materiál: ocel/nik
12 funkcí: imbus 2/3/4/5/6 mm, plochý a křížový 
šroubovák, torxní klíč T25, centrklíč 3,2/3,5/3,3/4 
rozměr š. 28 mm x d. 41 mm x v. 9 mm, baleno v blistru 
hmotnost: 79 g
229 Kč / 9,9 €

kód 894661 
MULTIFUNKČNÍ KLÍČ FORCE MINI 8  - HOBBY NÁŘADÍ
8 funkcí: šestihranný imbus 2/2.5/3/4/5/6 mm, křížový 
a plochý šroubovák 
rozměr š. 29 mm x d. 63 mm x v. 25 mm, baleno v blistru 
hmotnost: 119 g 
99 Kč / 4,19 €

kód 894663 
MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ FORCE MINI 8  - HOBBY NÁŘADÍ
8 funkcí: šestihranný imbus 2/3/4/5/6 mm, torxní klíč 25, 
křížový a plochý šroubovák 
rozměr š. 27 mm x d. 71 mm x v. 7 mm, baleno v blistru 
hmotnost: 79 g
159 Kč / 6,4 €

kód 894131 
NÝTOvAČ RĚTĚZU FORCE 
včetně sponky řetězu pro snadnou montáž řetězu 
otočný výměný čep, možno dokoupit náhradní 
čep kod 8941312 
HOBBY nářadí, balený v blistru
169 Kč / 6,8 €

kód 8941312  
náhradní čep 
pro nýtovač FORCE kód 894131
15 Kč / 0,6 €

kód 89493  
CENTROvACÍ KLÍČ FORCE
pro velikosti niplů 3,2 mm, 3,3 mm, 
3,4 mm, 3,9 mm, pro nerezové 
a Fe dráty, baleno v blistru
69 Kč / 2,8 €
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kód 89466 
sada nářadí UNI + lepení
imbusy 2/2,5/3/4/5/6 mm,
nástrčný klíč 8 mm
plochý a křížový šroubovák
plochý klíč 8/10/15 + pouzdro
očkový klíč 9/10/12/13/15
3 x centrklíč
2 montážní páčka
sada lepení - 9 záplat+lepidlo
rozměr š. 68 mm x d. 100 mm v. 50 mm
hmotnost: 320 g
179 Kč / 7,9 €

kód 89700  
momentová ráčna 1/4‘‘ 0-14 Nm nástrčná
ráčna dlouhá 22 cm na nástrčky 1/4‘‘ 
rozsah nastavení utahovacího momentu 0 - 14 Nm 
OBSAHUJE PŘÍSLUŠENSTVÍ: 9 variant 
torx - T20 / 25, imbus 4 / 5 / 6 / 8, nástrčka 8 / 9 / 10 
v neoprenovém vyztuženém pouzdře s logem FORCE
1 299 Kč / 52 €

kód 89470  
sada imbusů na kroužku
2/3/4/5/6/7 mm
45 Kč / 1,8 €

kód 89509   
sada 9 imbusových klíčů
imbusy s kuličkou: 
1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
tvrzené, PROFI nářadí
229 Kč / 9,9 €

kód 89510 
imbusová sada nářadí se stojánkem 
imbusy s kuličkou: 2 x 100 mm, 
2.5 x 100 mm,3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 
5 x 150 mm, 6 x 150 mm, 8 x 200 mm, 
10 x 200 mm
499 Kč / 20,9 €

kód 895001  1,5 mm x 100 mm 
kód 895002  2,0 mm x 100 mm
kód 895003  2,5 mm x 100 mm
kód 895004  3,0 mm x 100 mm
kód 895005  4,0 mm x 150 mm
kód 895006  5,0 mm x 150 mm
kód 895007  6,0 mm x 150 mm
imbusový klíč T s rukojetí

25 Kč / 1 €
25 Kč / 1 €
25 Kč / 1 €
29 Kč / 1,16 €
29 Kč / 1,16 €
29 Kč / 1,16 €
29 Kč / 1,16 €

kód 74005 
sada lepení FORCE v krabičce
sada lepení obsahuje 7 x různé záplaty a to:
4 x ovál (24 x 35 mm), 2 x kruh (15 mm),
1 x ovál (32 x 50 mm), tubu lepidla 7 ml 
s českým + slovenským  návodem + smirkový 
plíšek + 2 x ventil gumku (2 x 20 mm) 
29,5 Kč / 1,2 €
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uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH a pouze orientační / použitý kurz pro přepočet 1€ = 25 Kč

kód 89505 
kleště na lanka a bowdeny
velikost 20 cm, kalené břity, 
pogumovaná rukojeť
299 Kč / 12 €

kód 89441 
stahovák kazety/pastorků 
použítí pro 4 -10 kolo, 
pogumovaná rukojeť
169 Kč / 6,8 €

kód 89517    
klíč konusový 15/16 - 15/17
univerzální klíč 15/16 a druhá 
strana 15/17, pogumovaná 
rukojeť
139 Kč / 5,6 €

kód 89515  
klíč plochý na misky 
Shimano HOLLOWTECH II,  
pogumovaná rukojeť,
tloušťka klíče 4 mm
169 Kč / 6,8 €

kód 89516  
klíč plochý se zobákem 
na řízení, kontra středu atd., 
pogumovaná rukojeť, 
tloušťka klíče 4 mm
109 Kč / 4,4 €

kód 89512  
klíč pedálový 15 + nástrčka 14 - 15
na šouby v klice, pogumovaná 
rukojeť, tloušťka klíče 4 mm
199 Kč / 8 €

kód 89686 
klíč plochý 30/32 - 36/40
tloušťka klíče 4 mm
179 Kč / 7,2 €

kód 89518  
klíče konusové
SADA 2 ks kalených kónusových 
klíčů 13/15 + 14/16, 
tloušťka klíče 2,5 mm
99 Kč / 4 €

kód 89521  č. 13
kód 89522  č. 14
kód 89523  č. 15
kód 89524  č. 16 
kód 89525  č. 17
klíč konusový
plastová rukojeť
79 Kč / 3,2 €

kód 89451 
montážní páčka plastová
tvrzená plastová pevná 
9 Kč / 0,36 €

kód 89453 
montážní páčka kovová 
pozinkovaná, délka 12 cm
9 Kč / 0,36 €
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kód 16410 
nálepky FORCE - sada na rám
UNI nálepky vhodné na světlý 
i tmavý podklad rámu, 
arch řezaných nálepek 30 x 22 mm
99 Kč / 4 €

kód 16411  
nálepky USA - sada na rám
UNI nálepky vhodné na světlý 
i tmavý podklad rámu, 
arch řezaných nálepek 30 x 22 mm
99 Kč / 4 €

kód 16412  
nálepky MOUNTAIN BIKE - sada na rám
UNI nálepky vhodné na světlý 
i tmavý podklad rámu, 
arch řezaných nálepek 30 x 22 mm
99 Kč / 4 €

kód 164050 
nálepky MTB STRATOS - sada na rám
reflexní stříbrné provedení
arch řezaných nálepek
99 Kč / 4 €
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kód 16318  
nálepka pod rám
ochranná nálepka “3M”  
imitace karbon na spodní rámovou 
trubku délka 58 cm, šířka 5 cm
299 Kč / 12 €

kód 16319   
nálepka pod rám
ochranná nálepka “3M”  
čirá na spodní rámovou trubku 
délka 58 cm, šířka 5 cm
349 Kč / 14 €

kód 16316   
nálepka pod řetěz
ochranná nálepka “3M” 
velká (imitace karbon),
délka 27,5 x šířka 8,5 cm
169 Kč / 6,8 €

kód 16317   
nálepka pod řetěz 
ochranná nálepka “3M” 
velká (čirá),
délka 27,5 x šířka 8,5 cm
169 Kč / 6,8 €

kód 16315   
nálepka pod řetěz 
ochranná nálepka “3M” 
střední (imitace karbon),
délka 24 x šířka 2,5 cm
89 Kč / 3,6 €

kód 16311   
nálepka pod řetěz 
ochranná nálepka “3M” 
střední (čirá),
délka 24 x šířka 2,5 cm
89 Kč / 3,6 €

kód 16350  stříbrná
kód 16351  žlutá
kód 16352  červená
kód 16353  modrá
kód 16354  černá
nálepky pod bowdeny
reflexní nálepky “3M” 
4ks - 1,5 cm x 4 cm, 2ks - 4 cm x 4 cm 
sada 6 ks 
69 Kč / 2,8 €

kód 16370  carbon
kód 16371  čirá
nálepky pod bowdeny
ochranná nálepka “3M” 
malá, rozměr 3 x 2 cm, 6 ks
69 Kč / 2,8 €

kód 16338  
neoprénový kryt pod řetěz BIG
rozměr 25,5 x 12 a 9 cm
černý neoprén 2,5 mm
99 Kč / 4,2 €

kód 16332  
neoprénový kryt pod řetěz RUBBER
rozměr 25,5 x 11 a 8 cm
černý neoprén 2,5 mm
99 Kč / 4,2 €  

kód 16334    
neoprénový kryt pod řetěz vELO titan
rozměr 25,5 x 11 a 8 cm
černý neoprén 2,5 mm
89 Kč / 3,9 €  

kód 16335 
neoprénový kryt pod řetěz vELO černý
rozměr 25,5 x 11 a 8 cm 
černý neoprén 2,5 mm
89 Kč / 3,9 €  
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kód 89463   
čistič řetězu BARBIERI
včetně 50 ml odmašťovače a 50 ml 
lubrikantu, bez rezervních  koleček 
baleno v blistru
249 Kč / 9,9 €

kód 89460   
čistič řetězu BARBIERI
samostatný čistič řetězů,   
bez doplňků, nebalený
199 Kč / 7,99 €

kód 89465   
čistič řetězu FORCE 
samostatný čistič řetězů, bez doplňků
plastová „pračka“, na 20 ml čisitče, 
s držákem, bez doplňků
299 Kč / 11,9 €

kód 89464   
čistič řetězu Kettenmax 
samostatný čistič řetězů - profi 
myčka, vhodný pro mytí i 
promazávání
799 Kč / 32 €

kód 89465000   
čistič FORCE - 50 ml 
TESTER- lahvička s obsahem 50 ml  
pro vyzkoušení čističe FORCE
10 Kč / 0,4 €

kód 894651   
čistič FORCE - rozprašovač 750 ml 
velmi účinný proti špíně a šetrný 
k rámu a komponentům
149 Kč / 6 €

kód 894654   
čistič FORCE - k doplnění - 1 l 
velmi účinný proti špíně a šetrný 
k rámu a komponentům
149 Kč / 5,6 €

kód 8946543   
čistič FORCE - k doplnění - 5 l 
velmi účinný proti špíně a šetrný 
k rámu a komponentům
599 Kč / 24 €

kód 89457   
čistič kazety - pastorků 
tvrzený plast
89 Kč / 3,6 €

kód 89563   
olej FORCE
čirý minerální olej, vhodný 
pro mazání a konzervaci 
mechanizmů kol atd. 
kapátko 100 ml
49 Kč / 2 €

ČISTIČE



Benelux / Belgium, Netherlands, Luxembourg
Wilier Triestina s.p.a.
Via Fratel Venzo 11 - C.P.62
36028 Rossano Veneto (VI)
email: info@wilier.it
Phone: 00390424540442
www.wilier.it

Bělorusko / Belarus
BelAdvaCom Ltd.
2-nd Shestaya liniya, 11-15
220013 Minsk
email: info@beladva.com
Phone: 00375(17)2902456
www.beladva.com

Bosna a Hercegovina / Bosnia and Hercegovina
VIsION TRADE d.o.o.
Gradačačka 29a
71000 Sarajevo
email: info@bicikli.ba
Phone: 0038763056066/0038733656567
www.bicikli.ba

Dánsko / Danmark
Wilier Triestina s.p.a.
Via Fratel Venzo 11 - C.P.62
36028 Rossano Veneto (VI)
email: info@wilier.it
Phone: 00390424540442
www.wilier.it

Francie / France
EsPACE VÉLOs - VÉLOLAND
100 rue de l´Ile Napoléon
681 70 Rixheim
email:espace.velos@orange.fr
Phone: 0389619708
www.espacevelos.com

Chorvatsko / Croatia
Mihalec trgovina d.o.o. „BECIKLIN“
Jug 1/14
Prelog
email: info@beciklin.com
Phone: 0992169252
www.prodaja-bicikla.com

Itálie / Italy
Wilier Triestina s.p.a.
Via Fratel Venzo 11 - C.P.62
36028 Rossano Veneto (VI)
email: info@wilier.it
Phone: 00390424540442
www.wilier.it

DiSTriBuTOři fOrce
Značka FORCE slaví úspěchy i v zahraničí.

Irsko a Velká Británie / Ireland and United Kingdom
sO Cycle Limited
72 Main Street
Augher
Co. Tyrone
Northern Ireland
BT77 0BG
email: info@so-cycle.com
Phone: 00447917008673, 0044791767850
www.so-cycle.com/

Lotyšsko / Latvia
sIA FeelFree
Maskavas 68
LV-1003 Riga
email: info@veloatlaides.lv, info@feelfree.lv
Phone: 0037127796960, 0037122087676
www.veloatlaides.lv

Maďarsko / Hungary
Wolfbike
Kerékpáralkatrész nagykereskedés
Farkas Janosné e.V.
Széchenyi u. 2.
5940 Tótkomlós
email: info@wolfbike.hu
Phone: 003668462549
www.wolfbike.hu

Makedonie / Macedonia
Treska sport
Ilinden br.50
1000 Skopje
email: treskasport@gmail.com
Phone: 00389 23221299
www.treskasport.mk

Polsko / Poland
Asperia Group sp. z o.o.
ul. Chorzowska 44B
44-100 Gliwice
mail: info@asperiagroup.com
website: www.force-components.pl
Phone: 0048 793 650 027

Rumunsko / Romania
PRO MANIAC s.R.L.
Paltinului Nbr. 8
310372 Arad
email:
eduardstahl@yahoo.ro
promaniac_comenzi@yahoo.ro
Phone:0040724286820, 0040741296596
www.bikemaniac.ro

Rusko / Russia
BelAdvaCom Ltd.
2-nd Shestaya liniya, 11-15
220013 Minsk
email: info@beladva.com
Phone: 00375(17)2902456
www.beladva.com

slovinsko / slovenia
BIKE CENTER - sergej Kaučevič
Markišavska ulica 2
9000 Murska Sobota
email: info@bike-center.si
Phone: 00386 2 538 12 10
www.bike-center.si

Španělsko / spain
Wilier Triestina s.p.a.
Via Fratel Venzo 11 - C.P.62
36028 Rossano Veneto (VI)
email: info@wilier.it
Phone: 00390424540442
www.wilier.it

Vietnam, singapur, Malajsie, Indonesie / 
Vietnam, singapore, Malaysia, Indonesia
Wilier Triestina s.p.a.
Via Fratel Venzo 11 - C.P.62
36028 Rossano Veneto (VI)
email: info@wilier.it
Phone: 00390424540442
www.wilier.it

www.force.cz



www.wilier.cz
Sledujte akční nabídky na:

Akční cena

sada: SRAM FORCE 10SP
zapletená kola:  SRAM S60 KARBON

Nabídka platí do vyprodání zásob!

Původní cena

69 990 Kč

84 900 Kč

sada: ATHENA KARBON 11SP 2011
zapletená kola:  R7 černé

Nabídka platí do vyprodání zásob!

Akční cena

Původní cena

42 990 Kč

56 900 Kč

Najdete nás na
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DALŠÍ ZNAČKY V NAŠEM SORTIMENTU:


