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ČERVENÁ
S
M
L
XL
XXL

DRESY

184,006
184,007
184,008
184,009
184,010

ROVAY L/S

ČIERNA

Predný diel s odvetranou
vrchnou a odolnou
spodnou as ou dresu

S
M
L
XL
XXL

184,001
184,002
184,003
184,004
184,005

7
JERSEYS

Dres s dlhým rukávom a semi-slim fit strihom
Dvojdielny límec, ktorý lepšie sedí na krku
Pred žená a odvetraná chrbtová as
Predný diel s odvetranou vrchnou a odolnou spodnou as ou dresu
Extra priedušné odvetrávacie panely z jemného materiálu za krkom a v podpazuší
Materiál: ahký rýchloschnúci a vzdušný polyester

ENDURO L/S
8
JERSEYS

Dres s dlhým rukávom a priliehavým strihom
Pohodlný dvojdielny límec, ktorý lepšie sedí na krku
Pred žená chrbtová as
Všité vrecko na zips vo šve
Handri ka z mikrovlákna na istenie okuliarov a displejov všitá z vnútornej strany
Extra priedušné odvetrávacie plochy za krkom a v podpazuší
Materiál: rýchloschnúci a funk ný polyester

LIMETKOVÁ / PETROLEJOVÁ
ROLEJOVÁ
S
M
L
XL
XXL

183,070
183,071
183,072
183,073
183,074

Priedušná odvetrávacia plocha

Všité vrecko na zips vo šve

Priedušná odvetrávacia plocha

ČERVENÁ / TYRKYSOVÁ
S
M
L
XL
XXL

183,075
183,076
183,077
183,078
183,079

S
M
L
XL
XXL

TYRKYSOVÁ
/ ČIERNA
TYRKYS
S
M
L
XL
XXL

183,080
183,081
183,082
183,083
183,084

1
183,085
1183,086
1183,087
1183,088
1183,089

9
JERSEYS

ČERVENÁ
ČERVEN / ČIERNA

ENDURO
10

DÁMSKY

JERSEYS

Dámsky dres s krátkym rukávom a priliehavým strihom
Pohodlný dvojdielny límec, ktorý lepšie sedí
Pred žená chrbtová as s vreckom na zips
Extra priedušné odvetrávacie plochy za krkom a v podpazuší
Materiál: rýchloschnúci a funk ný 100% polyester

TECH TEE
Technické tri ko ur ené na akýko vek výjazd ako aj na bežné nosenie
Extra- ahký a rýchloschnúci priedušný 100% polyester, ktorý výborne odvádza pot
Handri ka z mikrovlákna na istenie okuliarov a displejov všitá z vnútornej strany
Klasický strih s pred ženou chrbtovou as ou
Plochý okrúhly límec
Vyrobené v EÚ
TMAVOŠEDÁ / ŠEDÁ
S
M
L
XL
XXL

183,607
183,608
183,609
183,610
183,611

FIALOVÁ / TYRKYSOVÁ
KYSOVÁ
XS
S
M
L
XL

183,041
183,042
183,043
183,044
183,065

BORDOVÁ / TMAVOŠEDÁ

Priedušné odvetrávanie na zadnej asti
pod krkom a podpazuší

S
M
L
XL
XXL

183,601
183,602
183,603
183,604
183,605

SNUG
11
JERSEYS

Trailový dres s vo nejším strihom a krátkymi rukávmi
Zapínanie: 1/3 zips s priliehavým nízkym stoja ikom
Materiál: rýchloschnúci a funk ný 100% polyester
YKK zips

ČERVENÁ
S
M
L
XL
XXL

PETROLEJOVÁ / ČERVENÁ
S
M
L
XL
XXL

183,322
183,323
183,324
183,325
183,326

TMAVOŠEDÁ / LIMETKOVÁ
S
M
L
XL
XXL

183,310
183,311
183,312
183,313
183,314

183,316
183,317
183,318
183,319
183,320

RACE
12

Dres s obtiahnutým strihom a krátkymi rukávmi
Materiál: rýchloschnúci a funk ný 100% polyester
V zadnej asti trojdielne vrecko
Zapínanie: 1/3 zips

Zadné trojdielne vrecko

JERSEYS
BIELY
S
M
L
XL
XXL
ČERVENÝ
S
M
L
XL
XXL

183,000
183,001
183,002
183,003
183,004

183,015
183,016
183,017
183,018
183,019

ZELENÝ
183,005
183,006
183,007
183,008
183,009

13
JERSEYS

S
M
L
XL
XXL

MODRÝ
S
M
L
XL
XXL

183,010
183,011
183,012
183,013
183,014

RACE

LONG

Krátke cyklistické nohavice s trakmi
Obtiahnutý strih
Ploché traky bez švov
Našitá kvalitná antibakteriálna vložka HT90
Silikónový lem drží nohavice na mieste
Materiál: 80% polyester, 20% elastan

ZELENÁ
S
M
L
XL
XXL

NOHAVICE

183,111
183,112
183,113
183,114
183,115

ČERVENÁ
S
M
L
XL
XXL

183,101
183,102
183,103
183,104
183,105

MODRÁ
S
M
L
XL
XXL

183,106
183,107
183,108
183,109
183,110

BIELA
S
M
L
XL
XXL

183,116
183,117
183,118
183,119
183,120

SNUG
15
SOCKS

Krátke cyklistické nohavice bez trakov
Obtiahnutý strih
Našitá kvalitná antibakteriálna vložka HT90
Silikónový lem drží nohavice na mieste
Materiál: 80% polyamid, 20% elastan

Area HT90 is one of best seller pad in the world. HT90 mold
system (90°square angle lateral flap) gives maximum comfort
on the saddle and the high density insert in the back part
guaranteed best support for all kind of distance. This pad
has well appreciated by professional riders for its special
ergonomic form and for the excellent ventilation.

ŠEDÁ

ČERVENÁ
S
M
L
XL
XXL

182,407
182,408
182,409
182,410
182,411

S
M
L
XL
XXL

182,401
182,402
182,403
182,404
182,405

RACE
Krátke cyklistické nohavice bez trakov
Obtiahnutý strih
Našitá kvalitná antibakteriálna vložka HT90
Silikónový lem drží nohavice na mieste
Materiál: 80% polyester, 20% elastan

MODRÁ

BIELA
S
M
L
XL
XXL

ČERVENÁ
183 131
183,131
183,132
183,133
183,134
183,135

S
M
L
XL
XXL

183 126
183,126
183,127
183,128
183,129
183,130

ZELENÁ
S
M
L
XL
XXL

183,121
183,122
183,123
183,124
183,125

S
M
L
XL
XXL

183,136
183,137
183,138
183,139
183,140

BASE COOLMAX
Technické ponožky z funk ného materiálu Coolmax
Tenké a priedušné so semi-compresným strihom
Tlakové zóny v oblasti nártu a achilovky,
ktoré podporujú prúdenie krvi
Zosilnené v oblasti päty a špi ky
Materiál: coolmax 78%, polyamid 15%, elastan 7%
Výška lýtka 16” a 20”

ČIERNA

16”

38-42 184,350
43-47 184,351
ČIERNA

20”

38-42 184,368
43-47 184,369

PONOŽKY
ČERVENÁ

16”

38-42 184,352
43-47 184,353

ČERVENÁ

20”

38-42 184,370
43-47 184,371

BASE
17
SOCKS

Technické ponožky z bavlny
Tenké a priedušné so semi-compresným strihom
Zosilnené v oblasti päty a špi ky
Tlakové zóny v oblasti nártu a achilovky,
ktoré podporujú prúdenie krvi
Výška lýtka 16”
Materiál: bavlna 78%, polyamid 15%, elastan 7%

TYRKYSOVÁ / LIMETKA
38-42 184,354
43-46 184,355

16”

ČERVENÁ

16”

38-42 184,356
43-46 184,357

SPEKTRUM

RUŽOVÁ

16”

PETROLEJOVÁ / ŠEDÁ

34-37 184,358
38-42 184,359

38-42 184,360
43-46 184,361

TEAM

Technické MTB ponožky z bavlny
Zosilnená a plochá päta a špi ka
chu
Priedušné a rýchloschnúce zóny udržia vaše nohy vždy v suchu
Skvelá rovnováha medzi funk nos ou, pohodlím
a trvácnos ou v polfroté prevedení
Výška lýtka 20”
Materiál: bavlna 75%, polyamid 18%, elastan 7%

Športové ponožky z funk ného materiálu
Zloženie: 75% bavlna, 20% Polyamid, 5% Elastan
ČIERNA
38-42 180,360
43-47 180,361

BRUISER
ČERVENÁ

20”

38-42 184,364
43-46 184,365

Technické MTB ponožky z polyamidu a bavlny
Zosilnená a plochá päta a špi ka
Priedušné a rýchloschnúce zóny udržia vaše nohy vždy v suchu
Skvelá rovnováha medzi funk nos ou, pohodlím a trvácnos ou
Výška lýtka 20”
Materiál: polyamid 93%, elastan 7%

ČIERNA
ŠEDÁ

20”

38-42 184,362
43-46 184,363

20”

38-42 184,366
43-46 184,367

16”

ČIERNA

PRILBY

M
L

170,94
170,95

MOLAB

Výhody technológie:
- zvýšená bezpe nos
- nižšia váha
- zvýšená odolnos prilby
- kvalita prevedenia

19
HELMETS

ahká a odolná enduro prilba CTM Molab vyrobená technológiou in-mold
Svojím hlbším tvarom zaru uje zvýšenú ochranu hlavy pri každej jazde
Pohodlné vypchávky je možno jednoducho vybra a o isti
Nastavovací mechanizmus s citlivým kolieskom je doplnený o reflexné logo
14 ve kých ventila ných otvorov s 2 špeciálnymi na ele zabezpe í výborné
odvetrávanie ako pri zjazde, tak aj jazde do kopca
Ve kos : M (55-58 cm) - 350 g | L (58-61 cm) - 380 g

HELMETS

21

ANTRACITOVÁ / ŽLTÁ
M
L

170,96
170,97

Výhody technológie:
- zvýšená bezpe nos
- nižšia váha
- zvýšená odolnos prilby
- kvalita prevedenia

MOLAB
22
HELMETS
OCEĽOVÁ ŠEDÁ / ČERVENÁ
M
L

Výhody technológie:
- zvýšená bezpe nos
- nižšia váha
- zvýšená odolnos prilby
- kvalita prevedenia

170,92
170,93

HELMETS

23

ČIERNA
M
L

Výhody technológie:
- zvýšená bezpe nos
- nižšia váha
- zvýšená odolnos prilby
- kvalita prevedenia

DRAAX
Všestranná MTB prilba CTM Draax vyrobená technológiou in-mold zaru uje ochranu hlavy na každom výjazde
Odnímate ný a nastavite ný šilt
Pohodlné vypchávky z jedného kusu sú doplnené o sie ku proti hmyzu na prednej strane a je možné ich jednoducho vybra a o isti
Nastavovací mechanizmus s citlivým kolieskom je doplnený o reflexné logo
18 ventila ných otvorov so 4 špeciálnymi na ele zabezpe í výborné odvetrávanie za každých okolností
Ve kos : M (55-58 cm) - 320 g | L (58-61 cm) - 330 g

170,90
170,91

DRAAX
24
HELMETS
ČERVENÁ/PETROL
M
L

Výhody technológie:
- zvýšená bezpe nos
- nižšia váha
- zvýšená odolnos prilby
- kvalita prevedenia

170,88
170,89

HELMETS

25

LIMETKA/PETROL
M
L

170,86
170,87

GUARD
All-mountainová prilba vyrobená technológiou In-mold
20 vetracích otvorov, v prednej asti vybavené sie kou proti hmyzu
Pohodlné výstielky a popruhy
Nastavovací mechanizmus na s ahovacie kolie ko s možnos ou upravi h bku
Váha: 274 g

26
HELMETS

Výhody technológie:
ie:
REFLEX ŽLTÁ / ŠEDÁ
M
L

ŠEDÁ / ŠEDÁ
M
L

170,78
170,79

170,80
170,81

ČERVENÁ
ŠEDÁ
Č
Á/Š
Á
M
L

170,76
170,77

- zvýšená bezpe nos
- nižšia váha
- zvýšená odolnos prilby
- kvalita prevedenia

LOOP
Dámska All-mountainová prilba vyrobená technológiou In-mold
21 vetracích otvorov, prednej asti vybavené sie kou proti hmyzu
Pohodlné výstielky a popruhy
Nastavovací mechanizmus na s ahovacie kolie ko
Head lock 3 s možnos ou upravi h bku
Váha: 281 g

MODROZELENÁ
FIALOVÁ
MODROZELEN
NÁ / FIALO
OVÁ
M
L

FIALOVÁ / ŠEDÁ
M
L

170,70
170,71

170,62
1170,62
170,63

ŠEDÁ / RUŽOVÁ
M
L

170,68
170,69

Výhody technológie:
- zvýšená bezpe nos
- nižšia váha
- zvýšená odolnos prilby
- kvalita prevedenia

28

HELMETS

HELMETS

29
MODRÁ
170,13
170,14

M
L

VENTE
ahká prilba s 24 vetracími otvormi
P
Pohodlné
výstielky a popruhy
N
Nastavovací mechanizmus na s ahovacie kolie ko
H
Hmotnos 240 g
V
Ve kos : M (55-58 cm) | L (58-61 cm)

ŠEDÁ
M
L

ZELENÁ
170,03
170,04

M
L

ČERVENÁ
170,07
170,08

M
L

170,09
170,10

RUŽOVÁ
M
L

ŽLTÁ
170,05
170,06

M
L

170,01
170,02

KIDS
30
HELMETS

In Mold detská prilba pre malých cyklistov
15 vetracích otvorov
Oto ný nastavovací mechanizmus
Pohodlné výstielky a nastavite né popruhy
Hmotnos : 185 g
Ve kos : S (48-53 cm) | M (53-55 cm)

ARMY
S
M

170,18
170,19

Výhody technológie:
ológie:
- zvýšená bezpe nos
- nižšia váha
- zvýšená odolnos prilby
- kvalita prevedenia

POLY
S
M

ORRIS
170,20
170,21

S
M

170,22
170,23

ROUNDY
Detská prilba pre malých cyklistov
15 vetracích otvorov
Oto ný nastavovací mechanizmus
Pohodlné výstielky a nastavite né popruhy
Hmotnos : 185 g
Ve kos : S (48-53 cm) | M (53-55 cm)

HELMETS

31

MODRÁ
S
M

ČERVENÁ

170,26
170,27

S
M

RUŽOVÁ

170,24
170,25

S
M

KIDS
Detská prilba so štítom pre malých cyklistov
10 vetracích otvorov
Oto ný nastavovací mechanizmus
Hmotnos : 210 g
Ve kos : S (48-52 cm) | M (52-56 cm)

BARBIE
S
M

170,35
170,36

DIGGER BOB
S
M

170,37
170,38

POLICE
S
M

170,39
170,40

170,28
170,29

Fialové sklo | kat. 3

UV400

Ružové sklo | kat. 1

UV400

Dymové (sivé) sklo kat. 1

UV400

ČIERNA

182,810

SLID

OKULIARE

Moderné trailové okuliare CTM SLID s rámom z ahkého a flexibilného materiálu TR90
(švaj iarsky grilamid) s TPR gumovým protišmykovým pásikom
Posúvate né stráni ky pre doladenie ideálnej polohy na hlave
Šošovky s anti-scratch a anti-fog úpravou vyrobené z overeného polykarbonátu
Vlastný tvar šošoviek navrhnutý tak, aby dokonale sedel na tvári. Je zaoblený horizontálne aj vertikálne,
o zabezpe uje dokonalé pokrytie zorného pola a pohodlné nosenie
Nastavite ný nosník, ktorý sa dokáže prispôsobi na každý tvar nosu
Hlavné šošovky s REVO úpravou po celom povrchu
Vymenite né šošovky v balení: rozjas ujúca ružová (cat.1) do tmavších podmienok s výbornou vlastnos ou vykreslovania
kontrastov a druhými šošovkami, jemne dymovými (cat.1) do každého po asia
Ventila né otvory vo vrchnej asti šošoviek dop ajú anti-fog úpravu
a podporujú odvetrávanie, o eliminuje zahmlievanie
Vrecko z mikrovlákna, ktoré zárove slúži aj ako handri ka na leštenie
a tvrdý obal na zips sa postarajú o údržbu a ochranu celého setu okuliarov

Fialové sklo | kat. 3

UV400

Ružové sklo | kat. 1

UV400

Dymové (sivé) sklo kat. 1

UV400

CRYSTAL LIMETKOVÁ

182,811

Nastavite ný nosník

GLASSES

33

Červené sklo | kat. 3

UV400

Ružové sklo | kat. 1

UV400

Dymové (sivé) sklo kat. 1

UV400

METALICKÁ ČIERNA

Vymenite né šošovky v balení

182,809

rozjas ujúca
ružová

smoke
gray

Tvrdený obal
Čierne sklo | kat. 3

UV400

Ružové sklo | kat. 1

UV400

Dymové (sivé) sklo kat. 1

UV400

CRYSTAL ČERVENÁ

182,812

Vrecúško na okuliare

JATE

34
GLASSES

Rám z ahkého a flexibilného materiálu TR90 s jednoduchým systémom výmeny skiel
Prispôsobite né stráni ky s pogumovaním Hytrel, ktorými sa okuliare dokážu prispôsobi
každému tvaru, o zaru í elimináciu akéhoko vek pohybu okuliarov po as jazdy
Šošovky s anti-scratch a anti-fog úpravou
Hlavné šošovky s REVO úpravou
Jednoducho vymenite né íre šošovky cat. 0 do tmavších podmienok v balení
Flexibilný nosník, ktorý sa prispôsobí na každý tvar nosu
Vrecko z mikrovlákna, ktoré zárove slúži aj ako handri ka na leštenie
a tvrdý obal na zips sa postarajú o údržbu a ochranu celého setu okuliarov

UV400

Číre sklo | kat. 0

UV400

LIMETKOVÁ / FIALOVÁ

Modré sklo | kat. 3

UV400

Číre sklo | kat. 1

UV400

LIMETKOVÁ / MODRÁ

Ružové sklo | kat. 2

182,817

182,818

COMO
Rám z ahkého a flexibilného materiálu TR90 v lesklom transparentnom prevedení,
ktoré vynikne medzi okuliarmi
Prispôsobite né stráni ky s TPR pogumovaním na koncoch, ktorými sa okuliare dokážu prispôsobi
každému tvaru, o zaru í elimináciu akéhoko vek pohybu okuliarov po as jazdy
Šošovky s anti-scratch a anti-fog úpravou
Hlavné šošovky cat. 3 v iernej dymovej farbe so šedou alebo ervenou zrkadlovou úpravou
Flexibilný nosník, ktorý sa prispôsobí na každý tvar nosu
Vrecko z mikrovlákna, ktoré zárove slúži aj ako handri ka na leštenie
a tvrdý obal na zips sa postarajú o údržbu a ochranu celého setu okuliarov

Čierne sklo | kat. 3

ŠEDÁ / ČIERNA

Červené sklo | kat. 3

ŠEDÁ / ČERVENÁ

UV400

182,814

UV400

182,813

TESTA
Rám z ahkého a flexibilného materiálu TR90 s jednoduchým systémom výmeny skiel v lesklom transparentnom
prevedení, ktoré vynikne medzi okuliarmi
Prispôsobite né stráni ky s pogumovaním Hytrel, ktorými sa okuliare dokážu prispôsobi každému tvaru,
o zaru í elimináciu akéhoko vek pohybu okuliarov po as jazdy
Šošovky s anti-scratch a anti-fog úpravou so širokým zorným polom zabezpe ujú dokonalú vidite nos
Hlavné šošovky cat. 3 v iernej dymovej farbe so šedou alebo modrou zrkadlovou úpravou
Vymenite né íre šošovky cat. 0 do tmavších podmienok v balení
Flexibilný nosník, ktorý sa prispôsobí na každý tvar nosu
Vrecko z mikrovlákna, ktoré zárove slúži aj ako handri ka na leštenie
a tvrdý obal na zips sa postarajú o údržbu a ochranu celého setu okuliarov

ČIERNA / ČIERNA

Modré sklo | kat. 3

UV400

Číre sklo | kat. 1

UV400

ČIERNA / MODRÁ

182,816

182,815

Čierne sklo | kat. 3

UV400

Číre sklo | kat. 1

UV400

LIMETKOVÁ
S
M
L
XL

RUKAVICE

WARMER
Zimné zateplené rukavice so zapínaním na suchý zips
Anatomický strih pre dokonalý cit
Silikónová potla na prstoch
Na ukazováku materiál ur ený na dotykové obrazovky
Reflexné logo CTM
Materiál: softshell, vodeodpudivé

183,746
183,747
183,748
183,749

VICE

WOMEN

Dámske celoprstové rukavice z ahkých materiálov
Anatomický strih pre dokonalý cit
Elastické na ahovanie bez suchého zipsu
Perforovaná vnútorná strana so silikónovou potla ou na prstoch
Na ukazováku materiál ur ený na dotykové obrazovky
potu/ros na palci
Priedušná vrchná as , savá látka na utieranie potu/rosy

TYRKYSOVÁ
TYRKYSOV
XS
S
M

183
183,721
183,722
183
183,723
183

Celoprstové rukavice z ahkých materiálov
Anatomický strih pre dokonalý cit
Elastické na ahovanie bez suchého zipsu
Perforovaná vnútorná strana so silikónovou potla ou na prstoch
Na ukazováku materiál ur ený na dotykové obrazovky
Priedušná vrchná as , savá látka na utieranie potu/rosy na palci

37
GLOVES

VICE

ŽLTÁ
S
M
L
XL

183,706
183,707
183,708
183,709

ZELENÁ
S
M
L
XL

183,716
183,717
183,718
183,719

BIELA
S
M
L
XL

183,711
183,712
183,713
183,714

ČERVENÁ
S
M
L
XL

183,701
183,702
183,703
183,704

DOXY
38

KIDS

Krátke dámske rukavice so zapínaním na suchý zips
Na dlani gelové vankúšiky a silikónové prvky
Savá látka na utieranie potu/rosy na palci
Gelové podložky na dlani

Detské krátke rukavice so zapínaním na suchý zips
Priedušný a odolný materiál
Na dlani gelové vankúšiky

GLOVES

ZELENÁ
S
M

182,736
182,737

OHEŇ
XS

DIGGER BOB
183,756

XS

183,753

MODROZELENÁ
S
M

182,732
182,733

POLICE
XS

183,752

BARBIE
XS

183,751

ŠEDÁ
S
M

ČERVENÁ
183,762
183,765

S
M

ŽLTÁ
S
M

183,766
183,767

KIDS
Detské krátke rukavice so zapínaním na suchý zips
Priedušný a odolný materiál
Na dlani gelové vankúšiky

183,757
183,758

RUŽOVÁ
S
M

183,760
183,761

D
Dvoj
jittá hlava
hl
Dvojitá

s manometrom do 80PSI (5,5 bar)

HUSTILKY
HIGHLOADER
Hliníková nožná hustilka
Odolná a ahká konštrukcia s manometrom (bar/psi)
Dvojitá hlava ventilu pre rýchlejšie
a pohodlnejšie prepínanie medzi ventilmi
Typ ventilu: presta/autoventil

HLINÍK

111,26

TAMP

COMPRESS
Oce ová nožná hustilka
Odolná a konštrukcia s manometrom (bar/psi)
Dvojitá hlava ventilu pre rýchlejšie a pohodlnejšie prepínanie medzi ventilmi
Typ ventilu: presta/autoventil

Plastová nožná hustilka
Odolná a ahká konštrukcia s manometrom (bar/psi)
ULH univerzálna hlava hustilky - prispôsobí sa ventilu bez nutnosti
otá ania i prepínania vnútorného ventilu
Typ ventilu: presta/autoventil

41
PUMPS

Hliníková nožná hustilka
Odolná a ahká konštrukcia s manometrom (bar/psi)
Dvojitá hlava ventilu pre rýchlejšie a pohodlnejšie prepínanie medzi ventilmi
Typ ventilu: presta/autoventil

STANDY

HLINÍK
HLI

Dvojitá
D
jitá hlava
hl

111,24

OCEĽ
O
C

Dvojitá
D jitá hlava
hl

111,25

ČIERNA

111,11

PRESS
42

Plastová nožná hustilka
Odolná a ahká konštrukcia
Balenie obsahuje ihlu na lopty, koncovku na nafukova ky
Typ ventilu: presta/autoventil

PUMPS
ČIERNA

111,10

Dvojitá hlava

TORC DIAL
Plastová mini hustilka s manometrom
tnosti
ULH univerzálna hlava hustilky - prispôsobí sa ventilu bez nutnosti
otá ania i prepínania vnútorného ventilu
Sklopná T-rú ka pre pohodlnejšiu a jednoduchšiu manipuláciu
Typ ventilu: auto/presta
Sú as ou je držiak hustilky
D žka 27 cm

TMAVÁ ŠEDÁ

111,36

TORC

FASTLOAD

TMAVÁ ŠEDÁ

Duralová mini hustilka s výsuvnou hadi kou
Oto ný ventil hlavy hustilky - jednoduché oto enie na závit
Typ ventilu: auto/presta
Sklopná T-rú ka na poistku pre pohodlnejšiu
a jednoduchšiu manipuláciu
Sú as ou je držiak hustilky
D žka 25 cm

43
PUMPS

Plastová mini hustilka
ULH univerzálna hlava hustilky - prispôsobí sa ventilu bez nutnosti
otá ania i prepínania vnútorného ventilu
Sklopná T-rú ka pre pohodlnejšiu a jednoduchšiu manipuláciu
Typ ventilu: auto/presta
Sú as ou je držiak hustilky
D žka 25 cm

111,35

ČIERNA

Držiak hustilky

TORC +
Duralová mini hustilka s HV/HP módom
ULH univerzálna hlava hustilky - prispôsobí sa ventilu
bez nutnosti otá ania i prepínania vnútorného ventilu
Prepínanie HV/HP módu (HV - vysoký objem/HP - vysoký tlak)
oto ením prstenca pod a druhu hustenia
Typ ventilu: auto/presta
Sklopná T-rú ka pre pohodlnejšiu a jednoduchšiu manipuláciu
Sú as ou je držiak hustilky
D žka 25 cm
OCEĽOVÁ ŠEDÁ

Prepína medzi
HIGH VOLUME a HIGH PRESSURE
pre fúkanie vysokého tlaku alebo objemu

111,37

111,38

LOADER

STIPE

CNC celohliníková mini hustilka
D žka: 23 cm
Typ ventilu: presta/autoventil

Plastová mini hustilka
ULH univerzálna hlava hustilky - prispôsobí sa ventilu
bez nutnosti otá ania i prepínania vnútorného ventilu
Typ ventilu: auto/presta
Pogumovaná rukovä pre lepší úchop
Sú as ou je držiak hustilky
D žka 20 cm

44
PUMPS
ČIERNA

111,16

ČIERNA

STIPE DUO

CNC

Plastová mini hustilka s duo piestom
ULH univerzálna hlava hustilky - prispôsobí sa ventilu
bez nutnosti otá ania i prepínania vnútorného ventilu
Typ ventilu: auto/presta
Pogumovaná rukovä pre lepší úchop
Sú as ou je držiak hustilky
D žka 24 cm

CNC celoduralová mini hustilka
D žka 21 cm
Typ ventilu: presta/autoventil

NEREZOVÁ

111,19

ČIERNA

111,34

111,33

ECONOMIC

PASCAL II
Hliníková hustilka na hustenie vidlíc a tlmi ov s manometrom (bar/psi)
Hadi ka s rovnou a pevnou hlavou ventilu
D žka 25 cm

45
PUMPS

Plastová mini hustilka
D žka 24 cm
Typ ventilu: presta/autoventil

ČIERNA
ČIERNA

111,12

DUOPIEST
Plastová mini hustilka s duo piestom
D žka 17 cm
Typ ventilu: presta/autoventil

ČIERNA

111,13

111,28

TWIN ZIP
Krossová dvojitá taška za predstavec cez hornú rámovú trubku
Na vrchnej asti je univerzálny 360 stup ový oto ný mechanizmus
na mobil (do rozmeru 18 x 9,5 cm vrátane)
Vodoodolná úprava z nepremokavého materiálu, podlepené YKK zipsy
Vystužená konštrukcia drží tvar tašky
Reflexné logá umiestnené na taške
pre zvýšenú bezpe nos za nižšej vidite nosti
Pogumované anti-slip upínacie popruhy zamedzujú
nežiadanému pohybu tašky po as jazdy
Objem: 1 L
Rozmer: 20 x 10 x 5 cm (rozmer jednej tašky)
Váha: 340 g

TAŠKY
ČIERNA

182,913

TRIPAK
Krossová trojitá taška za predstavec cez hornú rámovú trubku
Na vrchnej asti je odnímate ná taška na mobil (do rozmeru 18 x 9,5 cm vrátane) s dotykovou plochou
Pogumované anti-slip upínacie popruhy zamedzujú nežiadanému pohybu tašky po as jazdy
Reflexné logá umiestnené na taške pre zvýšenú bezpe nos za nižšej vidite nosti
Vodovzdorná úprava z nepremokavého materiálu
Kvalitné YKK zipsy
Vystužená konštrukcia drží tvar tašky
Šedé vnútro tašky pre ahšiu manipuláciu v taške
Objem: 1,8 L
Rozmer: 19 x 11 x 4,5 cm (rozmer jednej tašky)
Váha: 222 g

ČIERNA

ČIERNA

182,911

BLOK
Taška za predstavec s púzdrom na mobil
(do rozmeru 18 x 9,5 cm vrátane) s dotykovou plochou
Vodovzdorná úprava z nepremokavého materiálu
Kvalitné YKK zipsy
Vystužená konštrukcia drží tvar tašky
Reflexné logá umiestnené na taške pre zvýšenú bezpe nos za nižšej vidite nosti
Pogumované anti-slip upínacie popruhy zamedzujú
nežiadanému pohybu tašky po as jazdy
Objem: 1 L
Rozmer: 20,5 x 10,5 x 9 cm
Váha: 150 g

BAGS

47

182,914

MAPSY
48
BAGS

Taška na riadidlá s mapníkom
Na hornej strane tašky je prie inok s dotykovou plochou, vhodný pre uloženie mapy alebo tabletu
Z boku a v taške je integrované sie kové vrecko pre o najjednoduchšiu organizáciu
Vodovzdorná úprava z nepremokavého materiálu
Kvalitné YKK zipsy
Vystužená konštrukcia drží tvar tašky
Reflexné logá umiestnené na taške pre zvýšenú bezpe nos za nižšej vidite nosti
Pogumované anti-slip upínacie popruhy zamedzujú nežiadanému pohybu tašky po as jazdy
Objem: 3 L
Rozmer: 20 x 16 x 10,5 cm
Váha: 285 g

ČIERNA
Č

Flexibilne nastavite ný vnútorný priestor

TANK
Gravel taška za predstavec na hornú rá
rámovú trubku
Multifunk né prevedenie – vnútorný priestor
pr
sa dá upravi pod a potreby,,
na vonkajšej strane sie kové vrecko pre rýchlu dostupnos drobností
Vodoodolná úprava z nepremokavé
nepremokavého materiálu, podlepené YKK zipsy
Extra vystužená konštrukcia drží tvar tašky a navyše chráni obsah vo vnútri
Reflexné logá umiestnené na ta
taške pre zvýšenú bezpe nos za nižšej vidite nosti
Pogumované anti-slip upínac
upínacie popruhy zamedzujú nežiadanému pohybu tašky po as jazdy
Objem: 1,5 L
Rozmer: 24,5 x 11 x 8 cm
Váha: 240 g

ČIERNA

182,925

182,912
,

Rámová roztiahnute ná gravel taška s modulárnou montážou
Odzipsovaním sa dá taška roztiahnu a zvä ši tak jej objem v prípade potreby
Multifunk né prevedenie – vnútorný priestor sa dá upravi pod a potreby,
integrované sie ové vrecká a popruhy pre o najlepšiu organizáciu vecí
Vodoodolná úprava z nepremokavého materiálu, podlepené YKK zipsy
Extra vystužená konštrukcia drží tvar tašky a navyše chráni obsah vo vnútri
Reflexné logá umiestnené na taške pre zvýšenú bezpe nos za nižšej vidite nosti
Šedé vnútro tašky pre ahšiu manipuláciu
Pogumované anti-slip upínacie popruhy zamedzujú nežiadanému pohybu tašky po as jazdy
Objem: 3 L / 4 L
Rozmer: 35,5 x 14/24 x 7 cm
Váha: 320 g

ČIERNA

182,928

+

Zvä šený objem tašky
v aka integrovanej asti

BAGS

49

PENTY

ahko ovládate ný klip

50
BAGS

Zvä šený objem tašky
v aka integrovanej asti

Reflexné logo zabezpe í
lepšiu vidite nos

GRAVEL M
Podsedlová gravel taška na klip s jednoduchou montážou
V taške je integrované sie kové vrecko a há ik pre o najjednoduchšiu organizáciu
Pogumované anti-slip upínacie popruhy zamedzujú nežiadanému pohybu tašky po as jazdy
Vodoodolná úprava z nepremokavého materiálu, podlepené YKK zipsy
Reflexné logá umiestnené na taške pre zvýšenú bezpe nos za nižšej vidite nosti
Šedé vnútro tašky pre ahšiu manipuláciu v taške
Vystužená konštrukcia drží tvar tašky
Objem: 0,8 L
Rozmer: 17,5 x 7,5 x 11 cm
Váha: 170 g

Podlepené kvalitné YKK zipsy

ČIERNA

182,920

GRAVEL
G
RA
AVE
EL
L L

ČIERNA

182,919

Podsedlová roztiahnute ná gravel taška na klip s jednoduchou montážou
Odzipsovaním sa dá taška roztiahnu a zvä ši tak jej objem v prípade potreby
Pogumované anti-slip upínacie popruhy zamedzujú nežiadanému pohybu tašky po as jazdy
V taške je integrované sie kové vrecko a há ik pre o najjednoduchšiu organizáciu
Vodoodolná úprava z nepremokavého materiálu, podlepené YKK zipsy
Reflexné logá umiestnené na taške pre zvýšenú bezpe nos za nižšej vidite nosti
Šedé vnútro tašky pre ahšiu manipuláciu v taške
Vystužená konštrukcia drží tvar tašky
Objem: 1,1 L / 1,6 L
Rozmer: 20 x 13 x 9 cm
Váha: 220 g

BOTTLER
Podsedlová taška s praktickou sie kou na f ašku
Vodovzdorná úprava z nepremokavého materiálu
Kvalitné YKK zipsy
V taške je integrované sie kové vrecko a há ik pre o najjednoduchšiu organizáciu
Vystužená konštrukcia drží tvar tašky
Reflexné logá umiestnené na taške pre zvýšenú bezpe nos za nižšej vidite nosti
Šedé vnútro tašky pre ahšiu manipuláciu v taške
Pogumované anti-slip upínacie popruhy zamedzujú nežiadanému pohybu tašky po as jazdy
Objem: 1,8 L
Rozmer: 9,5 x 9 x 24 cm
Váha: 170 g

ČIERNA

182,921

ČIERNA

182,920

TREK M

52
BAGS

Podsedlová trekingová
ová taška
né sie kové vrecko a há ik pre o najjednoduchšiu organizáciu
V taške je integrované
ip upínacie popruhy zamedzujú nežiadanému pohybu tašky po as jazdy
Pogumované anti-slip
stnené na taške pre zvýšenú bezpe nos za nižšej vidite nosti
Reflexné logá umiestnené
a z nepremokavého materiálu
Vodovzdorná úprava
re ahšiu manipuláciu v taške
Šedé vnútro tašky pre
cia drží tvar tašky
Vystužená konštrukcia
Kvalitné YKK zipsy
Objem: 1,1 L
Rozmer: 17,5 x 8,5 x 9 cm
Váha: 108 g

ČIERNA

TREK S
Podsedlová trekingová
vá taška
né sie kové vrecko a há ik pre o najjednoduchšiu organizáciu
V taške je integrované
Pogumované anti-slip upínacie popruhy zamedzujú nežiadanému pohybu tašky po as jazdy
Reflexné logá umiestnené na taške pre zvýšenú bezpe nos za nižšej vidite nosti
orná úprava z nepremokavého materiálu
Vodovzdorná
útro tašky pre ahšiu manipuláciu v taške
Šedé vnútro
ná konštrukcia drží tvar tašky
Vystužená
Kvalitné YKK zipsy
,8 L
Objem: 0,8
Rozmer: 16 x 7,5 x 8 cm
Váha: 93 g

ČIERNA

182,917

182,918

182,926
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TRIGY
Rámová taška trojuholníková
Klasický dizajn vo vodovzdornej úprave z nepremokavého materiálu
Extra vystužená konštrukcia drží tvar tašky a navyše chráni obsah vo vnútri
Reflexné logá umiestnené na taške pre zvýšenú bezpe nos za nižšej vidite nosti
Šedé vnútro tašky pre ahšiu manipuláciu v taške
Pogumované anti-slip upínacie popruhy zamedzujú nežiadanému pohybu tašky po as jazdy
Objem: 1,5 L
Rozmer: 25 x 5 x 13 cm
Váha: 170 g

Jednoduchá otvárate nos tašky

Upínací há ik

QUADY
Kompaktná rámová taška
Vodoodolná úprava z nepremokavého materiálu, podlepené YKK zipsy
Extra vystužená konštrukcia drží tvar tašky a navyše chráni obsah vo vnútri
Reflexné logá umiestnené na taške pre zvýšenú bezpe nos za nižšej vidite nosti
Šedé vnútro tašky pre ahšiu manipuláciu v taške
Pogumované anti-slip upínacie popruhy zamedzujú nežiadanému pohybu tašky po as jazdy
Objem: 1,1 L
Rozmer: 28,5 x 6 x 11,5 cm
Váha: 170 g

ČIERNA

182,927

BAGS

ČIERNA

V aka skrytému popruhu sa dá taška nosi na ramene.

Vrchná taška ja oddelite ná.
Vrchn

Taška
T šk je vybavená dvomi sie kami na f ašky

Reflexné logo pre zvýšenú bezpe nos

55
BAGS

GRAND TOUR
Trojdielna taška na nosi
Vrchná taška sa dá po odopnutí pohodlne nosi v ruke alebo na ramene v aka skrytému popruhu
Taška má ve mi dobre rozdelené prie inky a sie kové vrecká na f ašky v zadnej asti
Vodovzdorná úprava z nepremokavého materiálu, zo spodnej strany extra pogumovaná vrstva
Kvalitné YKK zipsy
Reflexné logá umiestnené na taške pre zvýšenú bezpe nos za nižšej vidite nosti
Pogumované anti-slip upínacie popruhy zamedzujú nežiadanému pohybu tašky po as jazdy
Objem: 40 L
Rozmer: 33 x 30 x 14 cm (vrchný diel) / 31 x 30 x 13 cm (bo ný diel)
Váha: 1 570 g

ČIERNA

182,931

CRUIZE
56

V spodnej asti tašky je integrovaný
popruh na rameno

BAGS

Taška na nosi s vrchným otváraním
S ahovacia bungee gumi ka na hornej strane je vhodná zaistenie extra nákladu
V taške
e sú integrované sie kové vrecká a há ik pre o najjednoduchšiu organizáciu
Vodovzdorná
V ovzdorná úprava z nepremokavého materiálu
Kvalitné
K litné Y
YKK zipsy
Vystužená
žená konštrukcia drží tvar tašky
Reflexné
xné logá umiestne
umiestnené na taške pre zvýšenú bezpe nos za nižšej vidite nosti
Šedé vnút
vnútro tašky pre ahšiu manipuláciu v taške
Pogumované
Po
umované anti-slip u
upínacie popruhy zamedzujú nežiadanému pohybu tašky po as jazdy
Objem:
Ob
7L
Rozmer: 32 x 18 x 16 cm
Váha: 225 g

Integrovaná sie ka

ČIERNA

182,929

GRAND CRUIZE

Skrytý popruh umožní nosi tašku na ramene

Bo né prie inky zvä šia celkový objem tašky na 19 litrov

ČIERNA

182,930

57
BAGS

Roztiahnute ná taška na nosi s vrchným otváraním a sie kou na f ašu
Bo né prie inky je možno odzipsova a zvä ši o extra objem
Taška sa dá po odopnutí z nosi a pohodlne nosi v ruke alebo na ramene v aka skrytému popruhu
V taške sú integrované sie kové vrecká a há ik pre o najjednoduchšiu organizáciu
Vodovzdorná úprava z nepremokavého materiálu
Kvalitné YKK zipsy
Vystužená konštrukcia drží tvar tašky
Reflexné logá umiestnené na taške pre zvýšenú bezpe nos za nižšej vidite nosti
Šedé vnútro tašky pre ahšiu manipuláciu v taške
Pogumované anti-slip upínacie popruhy zamedzujú nežiadanému pohybu tašky po as jazdy
Objem: 11 L / 19 L
Rozmer: 40 x 21 x 16 cm
Váha: 335 g

CALIBER
Športové sedlo bez zámku, CrMo lyžiny
Rozmer 270 x 160 mm
Váha: 350 g

ČIERNA / ŽLTÁ

SEDLÁ

142,06

CHARISMA
R I SM
MA

142,00

ČIERNA / RUŽOVÁ
UŽOVÁ
ČIERNA / BIELA

142,01

ČIERNA / ČERVENÁ

142,03

ČIERNA

142,04

ČIERNA / ZELENÁ

142,05

ČIERNA / MODRÁ

142,26

59
SADDLES

ČIERNA / ORANŽOVÁ

Športové dámske
mske sedlo bez zámku, CrMo lyžiny
e každodennú horskú cyklistiku
Navrhnuté pre
Rozmer: 270 x 160 mm
Váha: 345 g

14
42,34
142,34

ČIERNA / BIELA

ČIERNA / TYRKYSOVÁ

ČIERNA / FIALOVÁ

ČIERNA / ŽLTÁ

142,93

142,37

142,36

142,35

METRIC GENT
Trekingové pánske sedlo s CrMo lyžinami
Pohodlné sedlo na každodenné použitie v meste alebo mimo neho
Ploché prevedenie so stredovým výrezom sa skvele prispôsobí každému cyklistovi
Rozmer: 275 x 180 mm
Váha: 376 g

60
SADDLES
ČIERNA

142,96

METRIC LADY
Trekingové dámske sedlo s CrMo lyžinami
Pohodlné sedlo na každodenné použitie v meste alebo mimo neho.
Ploché prevedenie so stredovým výrezom
sa skvele prispôsobí každému cyklistovi
Rozmer: 260 x 200 mm
Váha: 386 g

ČIERNA

142,97

KUMO

MiB
Športové MTB sedlo s CrMo lyžinami
Hladký po ah znižuje trenie cyklistických nohavíc
Stredový výrez pomáha k zvýšenému komfortu po as náro nej jazdy
Rozmer: 275 x 145 mm
Váha: 395 g

61
SADDLES

Mestské pohodlné sedlo s CrMo lyžinami;
Sedlo s extra výstelkami ponúka pohodlie na mestské a rekrea né jazdenie
Elastomery spolu s flexibilnou základ ou tlmia všetky prejazdy nerovností
Rozmer: 270 x 178 mm
Váha: 535 g

ČIERNA

142,99

ČIERNA

ZERA
Športové krosové sedlo s CrMo lyžinami
Anatomicky tvarované sedlo so stredovým výrezom
a dvoma zloženiami vnútornej peny
Stredne tvrdé jadro sedla spolu s as ami z pamä ovej peny
zabezpe uje pohodlie pri každej jazde
Základ a s flexibilnými oblas ami sa po as pedálovania
prirodzene prispôsobí pohybu
Rozmer: 268 x 155 mm
Váha: 395 g

ČIERNA

142,98

142,92

TWISTER
T
W I ST
T ER
R
62

Pohodlné
odlné univerzálne sedlo bez zámku, CrMo lyžiny
mer: 250 x 160 mm
Rozmer:
a: 390 g
Váha:

ČIERNA / ZELENÁ

142,25

ČIERNA / RUŽOVÁ

142,29

SADDLES
ČIERNA
NA / MODRÁ

ČIERNA / ČERVENÁ

142,27

ČIERNA / BIELA

142,28

142,89

142,26

ELITE
Pohodlné dámske
mske sedlo bez zámku, CrMo lyžiny
r: 240 x 160 mm
mm
Rozmer:
Váha:: 365 g
ČIERNA / ČERVENÁ

ČIERNA / ORANŽOVÁ

142,12

ČIERNA / FIALOVÁ

ČIERNA / MODRÁ

142,38

142,11

ČIERNA / ORANŽOVÁ

ČIERNA / RUŽOVÁ

142,39

142,10

ČIERNA / TYRKYSOVÁ

142,13

ČIERNA / FIALOVÁ

142,90

DIRT

ČIERNA / ŠEDÁ

142,94

FIORE
Komfortné extra-široké gelové sedlo s pružinami, CrMo lyžiny
Rozmer: 260 x 210 mm
Váha: 670 g
Farba: hnedá koženka

HNEDÁ

142,08

63
SADDLES

Dirtjumpové sedlo, CrMo lyžiny
Pivotal zámok
Rozmer: 230 x 141 mm
Váha: 350 g

ROCKY
64

MONY

Športové detské MTB sedlo, CrMo lyžiny
Ur ené pre 20-24” bicykle
Rozmer: 250 x 150 mm
Váha: 330 g

Pohodlné detské MTB sedlo, CrMo lyžiny
Ur ené pre 20-24” bicykle
Rozmer: 230 x 150 mm
Váha: 270 g

SADDLES
ČIERNA / ČERVENÁ

ČIERNA / ŽLTÁ

108,65

ČIERNA / MODRÁ

108,64

108,66

BIELA / RUŽOVO-MODRÁ

ČIERNA / ZELENÁ

108,67

BIELA / RUŽOVO-FIALOVÁ

BERRY
Pohodlné detské MTB sedlo, CrMo lyžiny
Ur ené pre 20” bicykle
Rozmer: 230 x 150 mm
Váha: 270 g

ČIERNA / ZELENÁ

ČIERNA / MODRÁ
ČI
ČIERNA
ERNA / ŽLTÁ

108,466
466

ČIERNA / ORANŽOVÁ
ORA OVÁ

ČIERNA / ČERENÁ

108,467

108,465

108,464

108,463

108,462

108,461

WILLY
Pohodlné detské MTB sedlo bez zámku, CrMo lyžiny
Ur ené pre 24” bicykle
Rozmer: 255 x 135 mm
Váha: 395 g

108,49

ČIERNA / ČERVENÁ

108,52

ČIERNA / ZELENÁ

108,53

65
SADDLES

ČIERNA / ŽLTÁ

ČIERNA / MODRÁ

ČIERNA / RUŽOVÁ

108,54

FLASH
F
L A SH
H

108,50

FOXY

Detské športové MTB sedlo bez zámku, CrMo lyžiny
Navrhnuté pre každodennú cyklistiku
Ur ené pre 20“ bicykle
Rozmer: 230 x 133 mm
Váha: 290 g

Športové detské sedlo, CrMo lyžiny
Ur ené pre 16” bicykle
Rozmer: 220 x 140 mm
Váha: 330 g

ČIERNA / ZELENÁ

108,473

ČIERNA / ĆERVENÁ

ČIERNA / ORANŽOVÁ

ČIERNA / MODRÁ

ČIERNA / RUŽOVÁ

108,471

108,472

108,470

ČIERNA / Ž
ŽLTÁ
Č
Á

ČIERNA / Č
ČERVENÁ
Č
Á

108,474

108,475

108,56
108
8

ČIERNA / MODRÁ

ČIERNA / RUŽOVÁ

ČIERNA / ŽLTÁ

108,55

108,58

108,57

ČIERNA

158,10

BD-20W
Kvalitný bezdrôtový cyklopo íta CTM BD-20W s 20 funkciami
vám pomôže trénova efektívnejšie a systematickejšie.

CYKLOPO ÍTA E

Program údržby
Okamžitá rýchlos
Priemerná rýchlos
Maximálna rýchlos
Komparátor rýchlostí
Tendencia rýchlosti
asova jazdy
Digitálne hodiny
Po ítadlo vzdialenosti
Celková vzdialenos
Uloženie po ítadla vzdialenosti
Automatický sken
Teplomer
Prepínanie °C / °F
Pamä najvyššej / najnižšej teploty
Funkcia jednotiek d žky - kilometre / míle
Stopky
Spa ovanie tukov
Spa ovanie kalórií
Auto štart/stop
Cyklopo íta je vodeodolný
alenie obs
bsahuje: cyklopo íta s batériou CR2032,
CR2032
Balenie
obsahuje:
žiak s káblom
káb
áblom a senzorom, s ahovacie pásky
držiak

BIELA

158,11

C013W

Zlepšite svoj výkon a posúvajte hranice svojich schopností na bicykli. Kvalitný drôtový cyklopo íta CTM BD-20
s 20 funkciami vám pomôže trénova efektívnejšie a systematickejšie.

S trinástimi funkciami bezdrôtového cyklopo íta a CTM C013W
si môžete prispôsobi tréning presne vašim potrebám.

Program údržby
Okamžitá rýchlos
Priemerná rýchlos
Maximálna rýchlos
Komparátor rýchlostí
Tendencia rýchlosti
asova jazdy
Digitálne hodiny
Po ítadlo vzdialenosti
Celková vzdialenos
Uloženie po ítadla vzdialenosti
Automatický sken
Teplomer
Prepínanie °C / °F
Pamä najvyššej / najnižšej teploty
Funkcia jednotiek d žky - kilometre / míle
BIELA
Stopky
Spa ovanie tukov
Spa ovanie kalórií
Auto štart/stop
Cyklopo íta je vodeodolný
Balenie obsahuje: cyklopo íta s batériou CR2032,
držiak s káblom a senzorom, s ahovacie pásky

Okamžitá rýchlos
Priemerná rýchlos
Maximálna rýchlos
Komparátor rýchlostí
Tendencia rýchlosti
Digitálne hodiny
Po ítadlo vzdialenosti
Celková vzdialenos
Automatický as jazdy
Automatický sken
Auto štart/stop
Automatické vypnutie
Funkcia jednotiek d žky - kilometre / míle
Cyklopo íta je vodeodolný
Balenie obsahuje: cyklopo íta s batériou CR2032,
držiak so senzorom a batériou, s ahovacie pásky

158,09

ČIERNA
ČIERNA

158,08

SILIKON

C013
S trinástimi funkciami CTM C013 si môžete prispôsobi tréning presne vašim potrebám.

Trénujte efektívnejšie a zlepšite svoj výkon. Bezdrôtový silikónový cyklopo íta CTM
vám bude skvelou pomôckou. Je praktický nielen svojimi 16 funkciami, vodeodolnos ou,
ale aj jednoduchou montážou v aka praktickému uchyteniu na riadidlá.

Auto štart/stop
Okamžitá rýchlos
Priemerná rýchlos
Maximálna rýchlos
Komparátor rýchlosti
Tendencia rýchlosti
Digitálne hodiny
Po ítadlo vzdialenosti
Celková vzdialenos
Automatický as jazdy
Automatický sken
Automatické vypnutie
tre/míle
Funkcia jednotiek - kilometre/míle
Spálené kalórie
Kalkulácia redukcie CO2
ZELENÁ
158,06
Denná prejdená vzdialenos
Cyklopo íta je vodeodolný
Montáž bez náradia na riadidlá alebo predstavec
Balenie obsahuje: cyklopo íta s batériou CR2032

67
COMPUTERS

BD-20

ČERVENÁ

158,05

ŠEDÁ

158,04

Okamžitá rýchlos
Priemerná rýchlos
Maximálna rýchlos
Komparátor rýchlostí
Tendencia rýchlosti
Digitálne hodiny
Po ítadlo vzdialenosti
Celková vzdialenos
Automatický as jazdy
Automatický sken
Auto štart/stop
Automatické vypnutie
Funkcia jednotiek d žky - kilometre / míle
Cyklopo íta je vodeodolný
Balenie obsahuje: cyklopo íta s batériou CR2032,
držiak s káblom a senzorom, s ahovacie pásky

ČIERNA
A

ČIERNA

158,03

MODRÁ

158,07

1
15
158,01

158,02

BINN

BINN
Kompaktná prémiová sada náradia 18 v jednom
Imbus 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
Krížový a plochý skrutkova
Torx T10/T25
Nitova pre 8/10/11s re aze
Montpáka
Roz ahova brzdových došti iek
Centrovací k ú Mavic M7/Shimano 4.6/3.23/3,96
Váha: 160 g

NÁRADIE

120,909

HARDY

HARDY

120,908

69

TRIPLE
TRIPLE

Hexový k ú 4/5/6 mm
Ergonimicky tvarovaný padne dobre do ruky
Váha: 57,6 g

TOOLS

Multifunk ná sada náradia 10 v jednom
Imbus 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
Krížový a plochý skrutkova
Torx T25
Pohodlne padne do ruky, odolné
a pred žené prevedenie k ú ov
Váha: 164 g

120,902

CLENCH
Nitova pre 6-10 rýchlostné re aze
Univerzálny pre všetky typy re azí IG, HG, UG
Dvojitý vymenite ný hrot pre zvýšenú životnos
Materiál: odolná oce s pogumovanou rukovä ou
Váha: 90 g

LEVEL
Multifunk ná prémiová sada náradia 9 v jednom
Imbus 2/2,5/3/4/5/6 mm
Krížový a plochý skrutkova
Torx T25
Kompaktné a ahké prevedenie
Váha: 70 g

CLENCH

HEX
Sada imbusových k ú ov v plastovom púzdre
Farebne rozdielne pre rýchlejšiu prácu
Rozmery 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm

LEVEL

120,907

HEX

120,905

120,904

HANDY

REFIT
70

Klasické multifunk né náradie CTM Refit s 10 funkciami
Imbusové k ú e 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
Torx T25
Plochý a krížový skrutkova
Váha: 134,4 g

TOOLS

REFIT

120,906

Multifunk né náradie 21 v jednom
Imbus 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
Torx T25
Plochý a krížový skrutkova
Nástr ný maticový k ú 8/9/10 mm
Centrovací k ú 14/15/16G,
2x pá ka na pláš
Nitova
Váha: 168 g

HANDY

GYVER
Multifunk né náradie 11 v jednom
Imbus 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
Krížový a plochý skrutkova
Torx T25
Nitova re aze
Váha: 178,2 g
GYVER

120,901

120,903

ICTA 0.75 L

F AŠKY

Prieh adná f aša z flexibilného plastu
Dobre sedí v ruke a ahko sa s ou manipuluje
Široký a mäkký náustok s ve kým prietokom vody,
ktorý zabezpe í okamžitú hydratáciu
BPA free
Objem: 750 ml

MODRÁ

109,04

ŠEDÁ

109,01

ČÍRA

109,02

RUŽOVÁ

109,03

ZELENÁ

109,05

BOTTLES

73

CTM 0.8 L
74
BOTTLES

Transparentná f aša z flexibilného plastu
2 polohy otvorenia náustku - menší a vä ší prietok
BPA free
Objem: 800 ml
ČERVENÁ

ZELENÁ

RUŽOVÁ

109,10

109,08

109,23

MODRÁ

ČIERNA

ORANŽOVÁ

109,12

109,14

109,25

CTM 0.6 L
Transparentná f aša z flexibilného plastu
2 polohy otvorenia náustku - menší a vä ší prietok
BPA free
Objem: 600 ml

ČERVENÁ

ZELENÁ

MODRÁ

ČIERNA

RUŽOVÁ

ORANŽOVÁ

109,09

109,07

109,11

109,13

109,22

109,24

TRICE 0.6 L
N
Neprieh
adná f aša z flexibilného
a na dotyk príjemného plastu
T
Tvarom výborne sedí ako do ruky, tak aj do košíka
E
Extra široký a príjemný nástok s ve kým prietokom vody,
kktorý zabezpe í okamžitú hydratáciu
B
BPA free
O
Objem: 600 ml

Neprieh adná f aša z flexibilného a na dotyk príjemného plastu
astu
Tvarom výborne sedí ako do ruky, tak aj do košíku
Extra široký a príjemný nástok s ve kým prietokom vody,
ktorý zabezpe í okamžitú hydratáciu
BPA free
Objem: 800 ml

ČIERNA
Č

BOTTLES

TRICE 0.8 L

75

109,16

KIDS
Detská f aša z flexibilného plastu
Menší ergonomický tvar padne de om dobre do ruky
Mäkký a príjemný náustok s dostato ným prietokom vody
zabezpe í hydratáciu bez problémov
BPA free
Objem: 330 ml

ČIERNA

109,15

BARBIE

109,20

POLICE

109,21

DIGGER BOB

109,19

ESVE
Plastový držiak na f ašky z pevného a flexibilného materiálu
Lesklo-matná úprava
Balenie obsahuje skrutky do rámu
Váha: 38 g

ČIERNA
A / LIMETKOVÁ

DRŽIAK
NA F AŠU
ČIERNA / MODRÁ

ČIERNA / ŠEDÁ

112,34

112,35

112,33

X-WING
Plastový držiak na f ašky
Balenie obsahuje skrutky do rámu
Váha: 47 g

CAGES

77

LIMETKOVÁ

BIELA
ZELENÁ

BIELA
MODRÁ

112,12

112,11

112,26
BIELA
ČERVENÁ
112,10

ORBIT
ČIERNA
RUŽOVÁ

Plastový držiak na f ašky
Oto ný horizontálne o 70 stup ov
Vhodný pre odpružené rámy s nedostatkom miesta
Balenie obsahuje skrutky do rámu
Váha: 39 g

112,18

ORANŽOVÁ

RUŽOVÁ

BIELA

ČERVENÁ

ŠEDÁ

112,23

112,24

112,25

112,27

112,40

ČIERNA
LIMETKOVÁ

ČIERNA
ZELENÁ

ČIERNA
MODRÁ

ČIERNA
BIELA

ČIERNA
ČERVENÁ

112,17

112,15

112,14

112,16

112,13

GLEN

UP2U

Hliníkový držiak na f ašu
Váha: 58 g

Plastový držiak na f ašky
Oto ný vertikálne o 180 stup ov
Balenie obsahuje skrutky do rámu
Váha: 41 g

78
CAGES

LIMETKOVÁ

STRIEBORNÁ

112,30

ČERVENÁ

ČIERNA

112,20

ČIERNA

112,28

DALE

KIDS

ahké a kvalitné prevedenie
Materiál: hliník/nylon
Váha: 39 g

Plastový držiak s úchytom na riadidlá pre detské f ašky
Pre priemer f ašky cca 68 mm (300 ml)
4 mm
Úchyt na riadidlá s priemerom 22,2 – 25,4
Váha: 50 g
ice
Vhodný pre CTM Barbie, Digger Bob a Police

ČIERNA

ČIERNA

112,21

112,09

STRIEBORNÁ

112,08

112,01

112,22

ČIERNA

101,12

GP
Kvalitné plastové blatníky vhodné pre 24” - 28” bicykle
Odnímate ný zadný blatník, výškovo nastavite ný
s uchytením na sedlovku, predný na uchytenie do vidlice
Váha: 320 g
Rozmery: D žka / šírka Z – 50cm / 6,5-8,5 cm
D žka / šírka P – 59cm / 5,5-8,5 cm

NEXT
Kvalitné plastové blatníky s úchytom pre 26”-28” bicykle
Uchytenie na kovový držiak, odnímate né
Váha: 205 g
Rozmery: D žka / šírka Z – 68cm / 5,5 cm
D žka / šírka P – 53cm / 5,5 cm

BLATNÍKY
ČIERNA

101,08 - SDS KRÁTKY ÚCHYT
ČIERNA

101,09 - SDL DLHÝ ÚCHYT

81
MUDGUARDS

HAMMER
Kvalitné plastové blatníky vhodné pre 24” - 28” bicykle
Zadný blatník výškovo nastavite ný s univerzálnym uchytením
na sedlovku, predný na uchytenie do vidlice
Váha: 325 g
Rozmery: D žka / šírka Z 53cm / 6,5-9 cm
D žka / šírka P 62cm / 5,5-9 cm

ČIERNA

101,13

UNIVERZÁLNE UCHYTENIE

BIELA

101,14

UNIVERZÁLNE UCHYTENIE

HAMMER SDF
Plastový blatník pre 26” - 29” bicykle
Ur ený pre MTB
Uchytenie predného blatníka do vidlice,
nevhodné pre tapered krk vidlice (1,5’)
Váha: 130 g
Rozmery: d žka 62 cm / šírka 9 cm

ČIERNA

HAMMER SDR
Plastový blatník pre 26” - 29” bicykle
Ur ený pre MTB
Zadný blatník výškovo nastavite ný s objímkou na sedlovku
Váha: 211 g
Rozmery: d žka 53 cm / šírka 9 cm

101,66

SDE ÚCHYT NA OBJÍMKU
ČIERNA

101,70

UNIVERZÁLNE UCHYTENIE

ČIERNA

101,71

SDE - ÚCHYT NA OBJÍMKU

ADHD SDF
82

ADHD SDR

MUDGUARDS

Kvalitný a odolný plastový blatník pre 26”-29” bicykle
Ur ené pre MTB
Predný blatník na úcyht do krku vidlice
V balení adaptéry na priemery krku od 18-36 mm (pasuje aj na 1,5”)
Váha: 194 g
Rozmery: d žka 65 cm / šírka 10 cm

ČIERNA-TITÁN

RAPTOR

Kvalitný a odolný plastový blatník pre 26”-29” bicykle
Ur ené pre MTB
Zadný blatník výškovo nastavite ný s rýchloupínacou objímkou na sedlovku
Pre prieme sedlovky 25-35 mm
Váha: 225 g
Rozmery: d žka 66,5 cm / šírka 10,5 cm

Kvalitné plastové blatníky ur ené pre 24”-28” bicykle
Váha: 250 g
Rozmery: D žka / šírka Z – 77 (89) cm / 4,5 cm
D žka / šírka P – 59 (62) cm / 7,5 cm

101,06
ČIERNA
ČIERNA-TITÁN

CLASSIC

101,16

ČIERNA

101,07

ČIERNA

101,11 - SDS ÚCHYT NA OBJÍMKU

RAPTOR 2 SDE

MTB

Kvalitné plastové blatníky s dlhým úchytom pre 24”-26” bicykle
Uchytenie na kovový držiak, odnímate né
Váha: 190 g
Rozmery: D žka / šírka Z – 68cm / 5,5 cm
D žka / šírka P – 53cm / 5,5 cm

101,10 - SDL ÚCHYT NA SKRUTKU

Kvalitné plastové blatníky s dlhým úchytom vhodné pre 20”a 24” bicykle
Jednoduché a rýchle upevnenie na bicykel pomocou kovového držiaku

ČIERNA

101,24

Plastové blatníky ur ené pre 24”-28” bicykle
Váha: 320 g
Rozmery: D žka/šírka Z – 77(89) cm / 4,5 cm
D žka/šírka P – 59(62) cm / 7,5 cm

ČIERNA

101,67 - ÚCHYT NA OBJÍMKU

KIDO REFLEX

Lesklý polykarbónový flexibilný blatník
Úchyt na vidlicu pomocou s ahovacích pások
Váha: 35 g

ČIERNA

Kvalitné plastové blatníky ur ené pre 20” bicykle
Jednoduché a rýchle upevnenie na bicykel
Váha: 265 g
Rozmery: D žka / šírka Z - 52 cm / 6,5 cm
D žka / šírka P - 38 cm / 6,5 cm

101,72

Plastové blatníky ur ené pre 16” a 20“ bicykle
Jednoduché a rýchle upevnenie pomocou plieškov
Farebná gumená koncovka je natavená priamo na telo blatníka jedine nou technológiou
Rozmery: D žka / šírka Z – 43cm / 6,5 cm
D žka / šírka P – 33cm / 6,5 cm
Váha: 160-200 g

ČIERNA+REFLEX

101,68

ČIERNA+REFLEX

101,69

Kvalitné plastové blatníky ur ené pre 28” bicykle
Upevnenie na bicykel pomocou jednej vzpery a pliešku
Rozmery: D žka / šírka Z – 110cm / 4,5-5 cm
D žka / šírka P – 70cm / 4,5-5 cm
Váha: 340 g

ČIERNA

101,62 - SDL ÚCHYT NA SKRUTKU
TITAN

101,63 - SDS ÚCHYT NA GUMIČKU

101,23

KIDO PRO

ČIERNA

UBIQUIT

KIDO 16

KIDO 20
Kvalitné plastové blatníkyy ur ené pre 20” bicykle
evnenie na bicykel
Jednoduché a rýchle upevnenie
Rozmery: D žka / šírka Z – 52cm / 6,5 cm
D žka / šírka P – 38cm / 6,5 cm
Váha: 200 g

Kvalitné plastové blatníky urr ené pre 16” bicykle
enie na bicykel
Jednoduché a rýchle upevnenie
Rozmery: D žka / šírka Z – 43cm / 6,5 cm
D žka / šírka P – 33cm / 6,5 cm
Váha: 160 g

BIELA-RUŽOVÁ

101,53

BIELA-RUŽOVÁ

101,52

ČIERNA-LIMETKOVÁ

101,55

ČIERNA-LIMETKOVÁ

101,54

ČIERNA-ČERVENÁ

101,59

ČIERNA-ČERVENÁ

101,58

ČIERNA-ZELENÁ

101,57

ČIERNA-ZELENÁ

101,56

ČIERNA-TITÁN

101,61

ČIERNA-TITÁN

101,60

ČIERNA-MODRÁ

101,64

ČIERNA-MODRÁ

101,65
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MUDGUARDS

MUDDY

LIMETKOVÁ

138,04

BERM
Gumené dvojzložkové gripy v plastovom tele
Lock-on systém upevnenia
Farba objímky: modrá, ierna, ervená, limetková, oranžová
D žka: 130 mm

ČIERNA

RUKOVÄTE

138,20

ČERVENÁ

138,18

MODRÁ

138,19

ORANŽOVÁ

138,21

ERGA
Ergonomické rukoväte CTM Erga s integrovaným lock-on systémom upevnenia
Zhrubšený diamantový vzor na hornej strane spolu s ergo tvarom pridáva komfort pri úchope
Na spodnej strane je použitá kuže ovitá Microtech štruktúra, ktorá zabezpe uje
svojím tvarom a umiestnením pod kon ekmi prstov lepší úchop
Vhodné aj pre e-bike, nako ko lepšie tvarovanie je vítané pri každej akcelerácií
Materiál: VEXK guma / Microtech štruktúra
Rozmer: 130 x 31 mm

Športové MTB rukoväte CTM Emte s integrovaným lock-on systémom upevnenia
Preh bený diamantový vzor na hornej strane pridáva komfort pri úchope
Na spodnej strane je použitá kuže ovitá Microtech štruktúra, ktorá zabezpe uje
svojím tvarom a umiestnením pod kon ekmi prstov lepší úchop
Vhodné aj pre e-bike, nako ko lepšie tvarovanie je vítané pri každej akcelerácií
Materiál: VEXK guma / Microtech štruktúra
Rozmer: 128,5 x 31 mm

ČIERNA

138,42

GUNMO
Komfortné a ergonomické MTB rukoväte CTM Gunmo
Horná hrubšia as rukoväte ponúka pohodlie a znižuje vibrácie
Spodná as inšpirovaná moto štruktúrou pre dosiahnutie o najlepšieho úchopu
a taktiež znižuje boles prstov po as dlhých jázd
Rukoväte sú prispôsobené ruke tak, aby sa dali ahko ovláda všetky pá ky na riadidlách
Výsledkom sú spo ahlivé gripy s moderným designom
Lock-on systém upevnenie
Materiál: TPR guma
Rozmer: 136 x 31 mm

ČIERNA

138,41

ČIERNA

138,43

85
GRIPS

EMTE

PORT
86

WAVE

Gumené dvojzložkové anatomicky tvarované gripy
Farba: šedá/ ierna
D žka: 130 mm

Gumené dvojzložkové anatomicky tvarované gripy
Farba: šedá/ ierna
D žka: 130 mm

GRIPS
ČIERNA

138,30

GRIPSHIFT 70/70

ČIERNA

138,31

ČIERNA

138,40

GRIPSHIFT 70/100

Gumené gripy pre radenie Grip-shift
Farba: ierna
D žka 70/70 mm

Gumené gripy pre radenie Grip-shift
Farba: ierna
D žka 70/100 mm

ČIERNA

138,39

VICK
Gumené dvojzložkové gripy
Farba: ierna/šedá , ervená/ ierna
D žka: 130 mm
ČIERNA / ČERVENÁ

ČIERNA / ŠEDÁ

BRIM
Koženkové gripy na plastovom tele
Lock-on systém upevnenia
Farba: hnedá/zlaté objímky
D žka: 130 mm

HNEDÁ

138,32

138,17

138,26

ČIERNA

122,21

BIMU

SVETLÁ

Predné svetlo s bielou 5W LED diódou a možnos ou dobíjania cez USB
Svietivos 700 lumenov
ahká hliníková konštrukcia s vylepšeným odvodom tepla
Funkcie: svetlo: 25% (9h) - 50% (3,5h) - 75% (2h) – 100% (1,5h) - blikanie:
pomalé/ 25% (7h) – pomalá/75% (4h) - pomalé/ 100% (3h) - rýchle/ 50%
Prepínanie medzi svetlom a blikaním dvojklikom vypána a, vypnutie svetla podržaním
Lítiová batéria 3. 7 V 1400 mAh s dobou nabíjania 3 hodiny a ochranou prebitia/podvybitia
Vodeodolná konštrukcia
Indikátor stavu batérie
Balenie obsahuje USB kábel
Rýchla montáž bez náradia

Predné svetlo s vysokosvietivou bielou LED diódou na batérie
Svietivos : 40 LUX
Funkcie: svetlo: 50% (6h) - 100% (3h)
Vodeodolná konštrukcia
ČIERNA
122,23
Indikátor stavu batérie
Balenie obsahuje 2 ks AA batérie
Montáž na objímku so skrutkou

TWINNY
Predné svetlo s dvomi vysokosvietivými 0,5W LED diódami a možnos ou dobíjania cez USB
Svietivos : 50 lumenov
Funkcie: 100% (3h) - 50% (6h) - blikanie (6h)
Vodeodolná konštrukcia
Lítiová batéria 3.7 V 300 mAh s dobou nabíjania 3 hodiny a ochranou prebitia/podvybitia
Flexibilné uchytenie na priemer 22.2 - 31.8 mm
Indikátor stavu batérie
Rýchla montáž bez náradia

FULGO
Predné svetlo s bielou LED diódou a možnos ou dobíjania cez USB
Funkcie: svetlo: 50% (7h) - 100% (3,5h)
Vypnutie svetla podržaním vypína a
Lítiová batéria 3.7 V 1200 mAh s dobou nabíjania 3-4 hodiny a ochranou prebitia/podvybitia
Vodeodolná konštrukcia
Indikátor stavu batérie
Balenie obsahuje USB kábel
Rýchla montáž bez náradia
ČIERNA
122,22

ČIERNA

122,61
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LIGHTS

iUBAR

CLARA
90

BLOCK

LIGHTS

Predné LED svetlo s Cree XP-G diódou a možnos ou dobíjania cez USB
Svietivos : 500 lumenov
Funkcie: svetlo: 25% (8h) - 50% (4h) - 100% (2h) - blikanie:
pomalé/ 25% (8h) - pomalé/ 100% (4h) - rýchle/ 50% (4h)
Vodeodolná konštrukcia
Batéria 3.7 V 2600 mAh s dobou nabíjania 4 hodiny a ochranou prebitia/podvybitia
Indikátor stavu batérie
Rýchla montáž bez náradia

ČIERNA

Predné LED svetlo s Cree XPG R5 diódou a možnos ou dobíjania cez USB
Svietivos : 400 lumenov
Funkcie: svetlo: 25% (8h) - 50% (4h) - 100% (2h) - blikanie: pomalé
/ 25% (4h) - pomalé/ 100% (3h) - rýchle/ 50% (3h)
Batéria LiPo 3.7 V 1050 mAh s dobou nabíjania 3 hodiny a ochranou prebitia/podvybitia
Vodeodolná konštrukcia
Indikátor stavu batérie
Rýchla montáž bez náradia

122,59

ČIERNA

122,60

UNO

ORB

Predné osvetlenie s deviatimi
eviatimi LED diódami
Hliníková konštrukcia
e svetlo
Funkcie: blikanie - stále
ka na riadidlá
Rýchloupínacia objímka
Balenie obsahuje 4 ks AAA batérie

Predné LED svetlo s vysokosvietivou 0.5W diódou a možnos ou dobíjania cez USB
Svietivost: 50 lumenov
Funkcie: 100% (5h) - 50% (10h) - blikanie (15h)
Batéria LiPo 3.7 V 550 mAh s dobou nabíjania 4 hodiny
a ochranou prebitia/podvybitia
Vodeodolná konštrukcia
Indikátor stavu batérie
Rýchla montáž bez náradia

ČIERNA

122,62

ČIERNA

122,028

SANDRA
S

Predné svetlo s vysokosvietivou 1W LED diódou
na batériu s odrazkou
Svietivos : 40 LUX
Funkcie: svetlo: 50% - 100%
Vodeodolná konštrukcia
Indikátor stavu batérie
Balenie obsahuje 4 ks AAA batérie
Montáž na vidlicu

ČIERNA

122,31

CLASSIC

Predné osvetlenie s tromi LED diódami
Funkcie: blikanie - stále svetlo
Balenie obsahuje 3 ks AAA batérie

Predné osvetlenie s odrazkou a tromi LED diódami
Indikátor slabej batérie
Uchytenie kovovým držiakom na vidlicu
Balenie obsahuje 3 ks AAA batérie

RETRO
Predné LED osvetlenie s 1W žiarovkou
Funkcie: 100% - 50%
Upevnenie na vidlicu
Balenie obsahuje 3 x AAA batérie

91
LIGHTS

TUAY

ČIERNA

122,18

TUAY W
Predné svetlo na dynamo s odrazkou
Svietivos : 30 LUX
Funkcie: automatický senzor – stále svetlo
Napájanie na 6V/2,4W alebo 6V/3W
Montáž na vidlicu

ČIERNA

122,30

ČIERNA

122,36

STRIEBORNÁ

122,70

RADIANT
Sada predného a zadného osvetlenia

92
LIGHTS

Predné LED svetlo s Cree XPG R5 diódou a možnos ou dobíjania cez USB
Svietivos 400 lumenov
Funkcie: svetlo: 25% (8h) - 50% (4h) - 100% (2h)
blikanie: pomalé/ 25% (4h) - pomalé/ 100% (3h) - rýchle/ 50% (3h)
Vodeodolná konštrukcia
Batéria LiPo 3.7 V 1050 mAh s dobou nabíjania 3 hodiny
a ochranou prebitia/podvybitia
Indikátor stavu batérie

DELTA
Predné osvetlenie s jednou LED diódou, zadné osvetlenie s tromi ervenými LED diodami
Funkcie: blikanie - stále svetlo
Rýchloupínacia objímka na riadidlá/sedlovku
Balenie obsahuje 5 ks AAA batérie

ČIERNA

122,44

Zadné osvetlenie s možnos ou dobíjanie cez USB
Funkcie: stále svetlo (4h) - rádius osvetlenia až 240 stup ov
Lítiová batéria 3.7V 2400 mAh s dobou nabíjania 2-3 hodiny
a ochranou prebitia/podvybitia
Vodeodolná konštrukcia
Indikátor stavu batérie

REBEL
Predné osvetlenie s deviatimi LED diódami a hliníkovým skeletom, zadné osvetlenie s tromi ervenými LED diodami
Funkcie: blikanie - stále svetlo
Rýchloupínacia objímka na riadidlá/sedlovku
Balenie obsahuje 5 ks AAA batérie

ČIERNA

ČIERNA

122,34

122,71

AXON
Predné osvetlenie s piatimi LED diódou, zadné osvetlenie s tromi ervenými LED diodami
Funkcie: blikanie - stále svetlo
Rýchloupínacia objímka na riadidlá/sedlovku
Balenie obsahuje 5 ks AAA batérie

ČIERNA

122,45

KRAK

ČIERNA

122,43

LONER
Ve ká zadná blika ka s 1 vysokosvietivou LED diódou
Fukcie: stále svetlo
Ve ký rádius vidite nosti
Rýchla montáž bez náradia
Balenie obsahuje 2 x AAA batérie

ČIERNA

122,47

93
LIGHTS

Zadné osvetlenie s možnos ou dobíjanie cez USB
Vysokosvietivý LED pás so 16 ipmi
Svietivos : 50 lumenov
Funkcie: svetlo: 30% (eco) - 30% - 50% - 100%,
blikanie: pomalé/ 30% – pomalé/50% - pomalé/ 100% - rýchle/ 50%
Lítiová batéria 3.7 V 500 mAh s dobou nabíjania 2-3 hodiny a ochranou prebitia/podvybitia
Prepínanie medzi svetlom a blikaním dvojklikom vypána a, vypnutie svetla podržaním
Ve ký rádius vidite nosti
Vodeodolná konštrukcia
Indikátor stavu batérie
Balenie obsahuje USB kábel
Rýchla montáž bez náradia

OLIVIA I.
94

CALIBER

Zadné osvetlenie s jednou super-jasnou ervenou
LED diódou so senzorom
Uchytenie na blatník na skrutky
Balenie obsahuje 2 ks AAA batérie

LIGHTS

OLIVIA II.

JERRY

Zadné svetlo z 20 vysokosvietivých plošných LED žiaroviek
a možnos ou dobíjania cez USB
Po stranách prídavné svetlo pre vyššiu vidite nost
Fukncie: svetlo: 100% - 50% - 25% - blikanie:
pomalé/ 25% - pomalé/ 100% - rýchle/ 50%
Vodeodolná konštrukcia
Nabíjacia batéria LiPo 3.7 V 500 mAh s dobou nabíjania 2 hodiny
Indikátor stavu batérie
Systém uchytenia na sedlové lyžiny

Kompaktná predná blika ka z 15 vysokosvietivych LED žiaroviek
Fukcie: svetlo – blikanie
Ve ký rádius vidite nosti
Uchytenie na priemer 22.2 - 31.8 mm
Rýchla montáž bez náradia
Balenie obsahuje 2 x CR2032

Zadné osvetlenie s jednou super-jasnou ervenou
LED diódou so senzorom
Uchytenie objímkou na sedlovú trubku
Balenie obsahuje 2 ks AAA batérie

ČIERNA

ČIERNA

122,65

WILLY

JERRY

Blika ka s tromi LED diodami
Funkcie: blikanie - posúnanie - stále svetlo
Balenie obsahuje 2 ks AAA batérie

ČIERNA

122,66

Kompaktná zadná blika ka z 15 vysokosvietivych LED žiaroviek
Fukcie: svetlo – blikanie
Ve ký rádius vidite nosti
Uchytenie na priemer 22.2 - 31.8 mm
Rýchla montáž bez náradia
Balenie obsahuje 2 x CR2032

122,055

ČIERNA
PREDNÉ

122,58

ZADNÉ

122,57

122,67

SPINNY

Zadné osvetlenie s tromi vysokosvietivými LED žiarovkami
a odrazkou na batérie
Funkcie: stále svetlo
Uchytenie skrutkami na nosi
Balenie obsahuje 2 ks AAA batérie
ČIERNA

122,73

Vysokožiarivá LED blika ka kompaktných rozmerov
Univerzálne uchytenie do výpletu kolesa
Funkcie: stále svetlo - rýchle blikanie - pomalé blikanie
Balenie obsahuje 1 x CR2032

ČIERNA

LEBKY
Sada silikónového mini osvetlenia v tvare lebky
Fukncie: blikanie - stále svetlo
Univerzálne uchytenie pomocou gumových o iek
Obsahuje dve blika ky: biele a ervené svetlo
Balenie obsahuje 2 x CR2032

122,72

ČIERNA

UFO
Sada silikónového mini osvetlenia
Fukncie: blikanie - stále svetlo
Univerzálne uchytenie pomocou gumových o iek
Obsahuje dve blika ky - biele a ervené svetlo
Balenie obsahuje 2 x CR2032

ČERVENÁ

ŽLTÁ

122,37

122,49

ZELENÁ

MODRÁ

ČIERNA

122,50

122,51

122,63

RUŽOVÁ

122,64

BIELA

122,68

122,38
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TRILED

ČIERNA

NOSI E

117,08

TRAY
Kvalitný hliníkový nosi s pružinou, ktorý vyniká svojou ahkos ou a presným spracovaním
Kompatibilný s kotú ovými brzdami pri použití hliníkových adaptérov
Možnos upravi šírku montáže v 2 pozíciách
Výškovo nastavite ná montáž pre 24” - 28” bicykle
Maximálna nosnos : 25 kg
Váha: 850 g

CHARGE

ČIERNA

117,07

97
CARRIERS

Kvalitný a presne spracovaný hliníkový nosi s pružinou
Výškovo nastavite ná montáž pre 24” - 28” bicykle
Maximálna nosnos : 25 kg
Váha: 980 g

ČIERNA

144,18

EBIKE
Hliníkový robustný nastavite ný stojan
Vhodný pre E-bike
Uchytenie na návarky zadnej stavby bicykla (18 mm),
na dve skrutky 5 x 20L
Vybranie 10 mm
Váha: 329 g

TRACE
Kvalitný hliníkový stredový stojan s protikusom pre 24“-28“
28 bicykle
ykle
Plastová nastavite ná pätka s 12 polohami
Váha: 290 g

STRIEBORNÁ

,09
144,09

ČIERNA

144,10

STOJANY

TRACE

Hliníkový nastavite ný stojan
Pre 24”-29” bicykle
Uchytenie na návarky zadnej stavby bicykla,
na dve skrutky 8 x 12L
Pre bicykle CTM - Charisma, Amber,
Elite, Stamp, Christine, Stark, District
Váha: 345 g

DETSKÝ

Kvalitný hliníkový stredový stojan s protikusom
Pre 16”-24” bicykle
Váha: 250 g

ČIERNA

144,27

STANDY
DY

ČIERNA

108,23

99

STRIEBORNÁ

TRIC 40

Hliníkový nastavite ný stojan
n na zadnú stavbu
stav
Pre 24”- 29” bicykle
Váha: 436 g

ČIERNA

144,26

GEM

Hliníkový nastavite ný stojan
Ur ené pre E-bike
Uchytenie na návarky zadnej stavby bicykla (40mm),
na dve skrutky 8 x 12L
Vhodné pre bicykle CTM - Metric
Váha: 310 g

ČIERNA

144,05

ČIERNA

144,06

TRIC 18

Hliníkový stojan s uchytením na spodnú trubku zadnej stavby bicykla
Pre 24”-29” bicykle
Váha: 310 g

ČIERNA

144,19

Hliníkový nastavite ný stojan s adaptérom
Ur ené pre E-bike
Uchytenie na návarky zadnej stavby bicykla (18mm),
na dve skrutky 8 x 12L
Vhodné pre bicykle CTM – Pulze, Ruby, Senze
Váha: 382 g

108,24

STANDS

SPECIAL

100
HELMETS
MATNÁ / SIVÁ

CAGE

155,32

LÁNKOVÝ
Ý 18 X 800

lánkový kvalitný zámok na k ú e
Pogumovaná povrchová úprava hlavy a návleku v matnej farbe
Balenie obsahuje 3 k ú e
Extra odolné prevedenie
Rozmer: 18 x 800 mm

CAGE

ZÁMKY

LÁNKOVÝ 20 X 1000

lánkový kvalitný zámok na k ú e
Pogumovaná povrchová úprava hlavy a návleku v matnej farbe
Balenie obsahuje 3 k ú e
Extra odolné prevedenie
Rozmer: 20 x 1000 mm

MATNÁ ČIERNA / SIVÁ

155,33

MATNÁ ČIERNA / SIVÁ

155,37

MATNÁ ČIERNA / SIVÁ

155,35

LOCKS

101

CAGE

LÁNKOVÝ 25 X 10
1000

lánkový kvalitný zámok na k ú e
eku
Pogumovaná povrchová úprava hlavy a návleku
Balenie obsahuje 3 k ú e
Extra odolné prevedenie
Rozmer: 25 x 1000 mm

MATNÁ ČIERNA / SIVÁ

CABLE

155,38

ŠPIRÁLOVÝ 15 X 1000

Špirálový kvalitný zámok na k ú e
u
Pogumovaná povrchová úprava hlavy a návleku
Balenie obsahuje 3 k ú e
Extra odolné prevedenie
Rozmer: 15 x 1000 mm

CABLE

SLU KOVÝ 18 X 800

Slu kový kvalitný zámok na k ú e
Pogumovaná povrchová úprava hlavy a návleku v matnej farbe
Balenie obsahuje 3 k ú e
Extra odolné prevedenie
Rozmer: 18 x 800 mm

MATNÁ ČIERNA / SIVÁ

CABLE

155,39

ŠPIRÁLOVÝ 15 X 1500

Špirálový kvalitný zámok na k ú e
Pogumovaná povrchová úprava hlavy a návleku
Balenie obsahuje 3 k ú e
Extra odolné prevedenie
Rozmer: 15 x 1500 mm

CODE
102

CODE

ŠPIRÁLOVÝ 12 X 1200

LOCKS

Špirálový kvalitný zámok na kód
Pogumovaná povrchová úprava hlavy
a návleku v matnej farbe
Extra odolné prevedenie
Rozmer: 12 x 1200 mm

MATNÁ ČIERNA / SIVÁ

TWIST

Špirálový kvalitný zámok na k ú
Pogumovaná povrchová úprava hlavy a návleku v matnej farbe
Balenie obsahuje 3 k ú e
Extra odolné prevedenie
Rozmer: 12 x 1200 mm
MATNÁ ČIERNA / SIVÁ

Špirálový kvalitný zámok na kód
Pogumovaná povrchová úprava hlavy
a návleku v matnej farbe
Extra odolné prevedenie
Rozmer: 15 x 1500 mm

155,30

ŠPIRÁLOVÝ 12 X 1200

ŠPIRÁLOVÝ 15 X 1500

MATNÁ ČIERNA / SIVÁ

TWIST

ŠPIRÁLOVÝ 10 X 1500

Kompaktný špirálový zámok na k ú e
Tmavý plastový po ah pre dlhšiu životnos
Posuvný kryt na zámku proti ne istotám
D žka vhodná k zamknutiu viacerých bicyklov
Balenie obsahuje 2 k ú e a držiak na bicykel
Rozmer: 10 x 1500 mm

,34
155,34
ČIERNA / SIVÁ

155,10

155,31

ŠPIRÁLOVÝ 10 X 1500

Kompaktný špirálový zámok na k ú e
Tmavý plastový po ah pre dlhšiu životnos
Posuvný kryt na zámku proti ne istotám
D žka vhodná k zamknutiu viacerých bicyklov
Balenie obsahuje 2 k ú e a držiak na bicykel
Rozmer: 10 x 1500 mm

Pevný zámok v tvare „U”
Pogumovaná povrchová úprava proti poškriabaniu
Posuvný kryt na zámku proti ne istotám
Balenie obsahuje 2 k ú e a držiak na bicykel
Rozmer: 170 x 240 mm

155,12

ČIERNA / SIVÁ

MATNÁ ČIERNA / SIVÁ

CHAINER

ČIERNA

155,36

RE AZOVÝ 6 X 850

Re azový kvalitný zámok na kód
Pogumovaná povrchová úprava hlavy
a utesnený návlek na re az v matnej farbe
Extra odolné prevedenie
Rozmer: 6 x 850 mm

U-LOCK

155,20

103
LOCKS

CODE

CODE
104

SLU KOVÝ 12 X 800

CABLE

SLU KOVÝ 15 X 800

CABLE

SLU KOVÝ 12 X 650

LOCKS

Kompaktný špirálový zámok na k ú e
Tmavý plastový po ah pre dlhšiu životnos
Posuvný kryt na zámku proti ne istotám
D žka vhodná k zamknutiu viacerých bicyklov
Balenie obsahuje 2 k ú e a držiak na bicykel
Rozmer: 12 x 800 mm

Odolný slu kový zámok
Tmavý plastový po ah pre dlhšiu životnos
Prepletené oce ové vlákna odolné proti prestrihnutiu
Posuvný kryt na zámku proti ne istotám
D žka vhodná k zamknutiu viacerých bicyklov
Balenie obsahuje 2 k ú e
Rozmer: 15 x 800 mm

Odolný a kompaktný slu kový zámok
Tmavý plastový po ah pre dlhšiu životnos
Prepletené oce ové vlákna odolné proti prestrihnutiu
Posuvný kryt na zámku proti ne istotám
Balenie obsahuje 2 k ú e
Rozmer: 12 x 650 mm

ČIERNA / SIVÁ

ČIERNA / SIVÁ

ČIERNA / SIVÁ

155,11

155,01

155,02

CAGE

LÁNKOVÝ 22 X 1000

Robustný lánkový zámok
Tmavý plastový po ah lánkov pre dlhšiu životnos
Posuvný kryt na zámku proti ne istotám
Balenie obsahuje 2 k ú e a držiak na bicykel
Rozmer: 22 x 1000 mm

SOFTY
Slu kový zámok na k ú e
Silikónová povrchová úprava z jedného kusu
Priate ský k životnému prostrediu
Balenie obsahuje 2 k ú e a držiak na bicykel
Rozmer: 10 x 600 mm
LOSOSOVÁ

ČIERNA / SIVÁ
155,04

AZÚROVÁ

CAGE

LÁNKOVÝ 15 X 800

Odolný lánkový zámok
Tmavý plastový po ah pre dlhšiu životnos
Prepletené oce ové vlákna odolné proti prestrihnutiu
Posuvný kryt na zámku proti ne istotám
D žka vhodná k zamknutiu viacerých bicyklov
Balenie obsahuje 2 k ú e
Rozmer: 15 x 800 mm
ČIERNA / SIVÁ
155,03

MENTOLOVÁ

155,22

155,24

155,23

ČIERNA

128,06

PEDÁL T-1

OSTATNÉ

Pedále z jedného kusu kvalitného hliníku s reflexnými odrazkami pre zvýšenú bezpe nos
Materiál osky: pevná bórová oce
Ložiská: guli kové
Tvar pedálu spo ahlivo drží nohu na mieste pri pedálovaní
Váha: 372 g
Rozmer: 105 x 79 mm

PEDÁL C-1
106
PEDALS

Pogumované pedále z kvalitného polykarbonátu s reflexnými odrazkami pre zvýšenu bezpe nos
Protišmyková úprava
Materiál osky: pevná bórová oce
Ložiská: guli kové
Váha: 368 g
Rozmer 105 x 74 mm

ČIERNA / SIVÁ

128,03

PEDÁL C-2
Pedále z kvalitného polykarbonátu s reflexnými odrazkami pre zvýšenú bezpe nos
Materiál osky: pevná bórová oce
Oska po celej d žke pedálu
Ložiská: guli kové
Váha: 320 g
Rozmer: 110 x 79 mm

ČIERNA

128,05

PEDÁL C-3
Plastové pedále vyrobené z kvalitného propylénu s reflexnými odrazkami pre zvýšenú bezpe nos
Materiál osky: 7mm pevná bórová oce
Ložiská: EPB - polymérové, ktoré zabezpe ujú ve mi hladký chod pedálu
Jednoduchá, tenká a ahká konštrukcia v aka EPB ložiskám
Ve ká platforma spo ahlivo drží nohu na mieste pri pedálovaní
Oska po celej d žke pedálu
Váha: 280,5 g
Rozmer: 111 x 84 mm
ČIERNA

128,07

PEDÁL C-4
Plastové pedále vyrobené z kvalitného propylénu s reflexnými odrazkami pre zvýšenú bezpe nos
Materiál osky: 7mm pevná bórová oce
Ložiská: EPB - polymérové, ktoré zabezpe ujú ve mi hladký chod pedálu
Jednoduchá, tenká a ahká konštrukcia v aka EPB ložiskám
Zdrsnená plocha pedálu spo ahlivo drží nohu na mieste pri pedálovaní
Váha: 260 g
Rozmer: 104 x 82 mm

ČIERNA

128,02

BRZDOVÉ DOŠTI KY

SEMI-METALICKÉ

Semi-metalické brzdové došti ky CTM sú ur ené pre bežné používanie
Vyrábajú sa kombináciou rôznych organických a anorganických vlákien kovov, oho výsledkom je
efektívny brzdný ú inok a redukcia hlu nosti spolu s dlhšou životnos ou ako u organických došti iek

BRAKE PADS

107

SH SAINT

104,55

104,56

SH XTR

AVID DB

SH DEORE

104,52

AVID ELIXIR 7/9

BRZDOVÉ DOŠTI KY

104,63

AVID ELIXIR

104,62

104,59

SINTROVANÉ

Sintrované brzdové došti ky CTM sú vyrobené zo špeciálnych zmesí sintrovaných kovov
a v porovnaní s organickým materiálom majú podstatne dlhšiu životnos pri výrazne lepšom brzdnom ú inku
Poskytujú plýnulé dávkovanie brzdného ú inku a efektívne brzdenie
aj v extrémnych podmienkach - v chlade aj teple, za sucha aj za mokra

AVID ELIXIR 7/9

104,631

SH XTR

104,561

SH DEORE

104,551

AVID ELIXIR

104,591

CTM DISTRIBUTORS
SLOVAKIA / PRODUCER
BELVE s.r.o.
Holubyho 295
916 01 Stará Turá
tel. +421 327763363
ctm@ctm.sk
www.ctm.sk

CZECH REPUBLIC

AUSTRIA

Axati e.U.
Wichtelgasse 80
1170 Wien
tel. +43 69910924540
axati@fahrraddiscounter.at
www.fahrraddiscounter.at

ESTONIA

BELGIUM

CTM Benelux Jos Bouharmont
Sourbrodterstrasse 46
4650 Butgenbach
tel. +32 478664702
rdiste350@gmail.com

ESTONIA

CROATIA

Mihalec trgovina d.o.o.
Jug I 14
Prelog
Chorvátsko
info.beciklin@gmail.com

GEORGIA

CTM NEFRIT Trade s.r.o.
Hlavní 177
687 25 Hluk
tel. + 421 905 702668
tel. + 421 907 963186
ctmcz@ctm.sk
www.ctm.sk

osaúhing AVELANTA
Valja 12-1
769 16 Tiskre Harku
Estónsko
tel. +3725299775
slava@velomania.ee

Hobby Hall Group Oü
Rukki tee 1 Lehmja küla
Rae vald
tel. +372525299775
kadri.paide@hansapost.ee
fred.kaas@hansapost.ee

Georgian Bicycle Group
Queen Tamar n.19, Apart. n.15
0112 Tbilisi
Gruzínsko
tel. +995551263737
beka@bikes.ge

HUNGARY

LATVIA

LITHUANIA

POLAND

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVENIA

BikeLine Hungary Kft.
Központi út 22.
H-1211 Budapest
tel: +36 20 541 0420
info@bikeline.hu
www.ctmkerekpar.hu

S.C. BBY MOTORS S.R.L
Craiova, str. George Enescu nr. 32 A
200669 Dolj Romania
tel. +40 251 461 818
filipcatalin@bbymotors.ro
http://www.bbyxsports.ro

Veloprofs.lv SIA
Maskavas 240
Riga, LV-1063
tel. +371 27457020
info@veloprofs.lv

SPORT CENTER s.p.
PE BIKE CENTER MARIBOR
Erjav eva ulica 5
SI-2000 Maribor
tel. +386 2 420 18 36
info@bike-center.si
www.bike-center.si

* Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie bez predošlého upozornenia. Váhy bicyklov sú uvádzané bez pedálov a v strednej ve kosti rámu.
* Specification is a subject of change without further notice. Weight of bicycles is without pedals and in the middle frame size.

UAB „IMENZA“
Geguzes st. 14
29107 Anyksciai
tel. +370 381 5-5-33-49
jurate@imenza.lt
www.imenza.lt

Prodajni center AKVONIJ
Cesta Kozjanskeho odreda 13
3230 Šentjur
tel. +37491606
blaz.akvonij@gmail.com

P.W „ROW-BEST II“
ul. G ÓWNA 105
41-503 CHORZÓW
tel. +48 323460195
biuro@rowbest.pl
www.rowbest.pl

