
bicykle 
náhradné diely
príslušenstvo 
doplnkypredajná cena katalógu 5,90 €. Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH. Všetky obchodné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Zmena ceny aj bez predchadzajúceho upozornenia ak príde k výrazným kurzovým zmenám vyhradená. 

Za prípadné chyby vzniknuté v procese predtlačovej prípravy a tlače sa vopred ospravedňujeme. Grafické spracovanie a tlač: ywan.sk © 2011. Autorské práva vyhradené. 
predajná cena katalógu 5,90 €. Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH. Všetky obchodné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Zmena ceny aj bez predchadzajúceho upozornenia ak príde k výrazným kurzovým zmenám vyhradená. 
Za prípadné chyby vzniknuté v procese predtlačovej prípravy a tlače sa vopred ospravedňujeme. Grafické spracovanie a tlač: ywan.sk © 2012. Autorské práva vyhradené. 
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Acor Asm-2503
adaptér
materiál hliník, hmotnosť 234 g

Acor Asm-2503
adaptér
materiál hliník, hmotnosť 234 g

Acor Asm-2711
podložky
3 dielna sada, materiál karbón, hmotnosť 10 g

Acor Asm-21302
podložky
4 dielna sada, materiál karbón, hmotnosť ? g

Point cH-918 tw/tbw
hlavové zloženie
5 dielna sada, materiál hliník/oceľ, hmotnosť 138 g

Point cH-207 tw
hlavové zloženie
7 dielna sada, materiál hliník/oceľ, hmotnosť 98 g

Acor AHs-2503
hlavové zloženie
materiál hliník, hmotnosť 100 g

Acor AHs-701
hlavové zloženie
materiál hliník, hmotnosť 106 / 145 g

Acor Asm-2609
ježko
materiál hliník, hmotnosť 39 g

Point Power AncHor 
ježko
materiál titán, hmotnosť 14 g

Acor Asm-2610
ježko
materiál karbón, hmotnosť 34 g

Acor Asm-602
podložky
3 dielna sada, materiál hliník, hmotnosť 17 / 34 g

Acor Asm-2710
podložky
3 dielna sada, materiál hliník, hmotnosť 10 g

Acor Asm-2711
podložky
3 dielna sada, materiál karbón, hmotnosť 10 g

Acor Asm-2406
ježko
materiál hliník/karbón, hmotnosť 26 g, farba čierna

Acor Asm-21203
ježko
materiál hliník, hmotnosť 20 g

Acor Asm-21204
ježko
materiál hliník, hmotnosť 30 g

Point rAcinG cH-588 tbw
hlavové zloženie
5 dielna sada, materiál hliník/oceľ, hmotnosť 315 g

Point jD-308
adaptér
materiál hliník, hmotnosť 181 g

9,90 € 9,90 €

7,90 €

7,70 €
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kód rozmery, farba  cena
101026 22,2x40x140 mm, čierny  9,90 €
101027 25,4x50x140 mm, čierny  9,90 €
101022 25,4x40x140 mm, čierny, Al  9,90 €
101023 25,4x50x140 mm, čierny, Al  9,90 €

kód rozmery, farba  cena
101025 22,2x50x140 mm, strieborný, Al  9,90 €
101020 25,4x40x140 mm, strieborný  9,90 €
101021 25,4x50x140 mm, strieborný  9,90 €
101024 22,2x40x140 mm, strieborný, Al  9,90 €

kód rozmery, farba  cena
101684 28,6x5/10/15 mm, čierne  5,90 €

kód rozmery, farba
101857 28,6x3/5/10 mm, červené
101858 28,6x3/5/10 mm, strieborné

kód rozmery, farba
101859 28,6x3/5/10 mm, modré
101860 28,6x3/5/10 mm, zlaté

kód rozmery, farba  cena
102047 strieborné   #292 585 01 5,90 €
102048 čierne   #292 549 01 5,90 €

pôvodná cena 7,10 €

kód rozmery, farba  cena
102045 strieborné   #292 588 01 7,90 €

pôvodná cena 9,90 €

kód rozmery, farba  cena
101076 28,6x44x30x8,5 mm, čierne  12,90 €

kód rozmery, farba  cena
101070 22,2x30,2x26,4 mm, čierne  15,90 €
101071 25,4x30,2x26,4 mm, strieborné  15,90 €
101072 25,4x34x30 mm, čierne  15,90 €
101073 25,4x34x30 mm, strieborné  15,90 €

kód rozmery, farba  cena
101029 28,6 mm, čierny  8,90 €

kód rozmery, farba  cena
102429 28,6 mm, čierny  #020 205 01 9,90 €
  pôvodná cena 12,00 €

kód rozmery, farba  cena
101031 28,6 mm, čierny  15,90 €

kód rozmery, farba  cena
101000 25,4x2/5/10 mm, čierne  1,90 €
101001 28,6x2/5/10 mm  1,90 €
101003 28,6x2/5/10 mm, strieborné  1,90 €

kód rozmery, farba  cena
101510 28,6x2/5/10 mm, čierne  2,90 €
101510 28,6x5/10/15 mm, čierne  2,90 €

kód rozmery, farba  cena
101515 28,6x3/5/10 mm, čierne  4,90 €

kód rozmery, farba  cena
101028 28,6 mm, čierny  3,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102049 downhill / freeride, čierne #292 559 01 19,90 €

pôvodná cena 39,90 €

kód rozmery, farba  cena
102307 1 1/8"x133 mm, strieborný 135 377 00 9,90 €
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3,90 € 7,90 € 11,90 € 19,90 €
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9,90 € 15,90 €8,90 €

1,90 € 2,90 € 4,90 €

5,90 €4,90 €

5,90 €

15,90 €12,90 €

kód rozmery, farba
101803 28,6 mm, čierno/červený
101804 28,6 mm, čierno/zlatý
101805 28,6 mm, strieborno/červený

kód rozmery, farba
101808 28,6 mm, čierno/červený
101809 28,6 mm, čierno/zlatý
101810 28,6 mm, strieborno/červený

kód rozmery, farba
101806 28,6 mm, zlato/červený
101807 28,6 mm, červeno/zlatý

kód rozmery, farba
101811 28,6 mm, zlato/červený
101812 28,6 mm, červeno/zlatý

Acor AHs-2504
hlavové zloženie
materiál hliník, hmotnosť 77 g
kód rozmery, farba  cena
101074 28,6x44x30x9,3 mm, čierne  26,90 €

26,90 €
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19,90 €13,90 € 19,90 €

29,90 € 29,90 €29,90 €

19,90 €19,90 € 19,90 €

Acor Asm-2606
predstavec
materiál kovaný hliník, hmotnosť 485 g

Acor Asm-2808
predstavec
materiál hliník, hmotnosť 246 g

Acor Asm-2605
predstavec
materiál kovaný hliník, hmotnosť 300 g

Acor Asm-21104
predstavec
materiál hliník, hmotnosť 200 g

Acor Asm-21104
predstavec
materiál hliník, hmotnosť 200 g

Acor Asm-21105
predstavec
materiál hliník, hmotnosť 698 g (25,4x180 mm)

Acor Asm-2404
predstavec
materiál kovaný hliník, hmotnosť 148 g (100 mm)

Acor Asm-2603
predstavec
materiál hliník, hmotnosť 167 g (100 mm)

Acor Asm-2604
predstavec
materiál hliník, hmotnosť 485 g

Acor Asm-2701 c
predstavec
materiál hliník+karbón, hmotnosť 98 g

Acor Asm-2608
predstavec
materiál karbón, hmotnosť 160 g

Acor t-stm01
predstavec
materiál titán, hmotnosť 140 g

Acor Asm-2321
predstavec
materiál hliník, hmotnosť 235 g

Acor Asm-21102
predstavec
materiál hliník, hmotnosť 106 g (80 mm)

Acor Asm-21102
predstavec
materiál hliník, hmotnosť 106 g (80 mm)

Acor Asm-2708
predstavec
materiál hliník, hmotnosť 263 g

Acor Asm-2210
predstavec
materiál hliník, hmotnosť 258 g

Acor Asm-2701
predstavec
materiál hliník, hmotnosť 98 g

kód rozmery, farba  cena
101040 22,2x180x100x25,4 mm, čierny  13,90 €
101041 25,4x180x100x25,4 mm, čierny  13,90 €

kód rozmery, farba  cena
101516 28,6x50x60x31,8 mm, čierny  19,90 €

kód rozmery, farba  cena
101044 28,6x40x105x25,4 mm, čierny  19,90 €
101045 28,6x40x105x25,4 mm, strieborný  19,90 €

kód rozmery, farba  cena
101102 28,6x31,8 mm, bielo-čierny  39,90 €

kód rozmery, farba  cena
101084 28,6x31,8 mm, čierno-červený  39,90 €

kód rozmery, farba  cena
101266 25,4x180x110x25,4 mm, čierny  39,90 €
101306 22,2x180x110x25,4 mm, čierny  39,90 €

kód rozmery, farba  cena
101042 28,6x40x80x25,4 mm, čierny  19,90 €
101043 28,6x40x100x25,4 mm, čierny  19,90 €
101030 28,6x40x120x25,4 mm, čierny  19,90 €

kód rozmery, farba  cena
101046 28,6x40x80x31,8 mm, strieborný  19,90 €
101047 28,6x40x100x31,8 mm, strieborný  19,90 €
101049 28,6x40x100x31,8 mm, strieborný, Al  19,90 €

kód rozmery, farba  cena
101050 22,2x180x110x25,4 mm, čierny  19,90 €
101051 25,4x180x110x25,4 mm, čierny  19,90 €
101052 22,2x180x110x25,4 mm, strieborný  19,90 €
101053 25,4x180x110x25,4 mm, strieborný  19,90 €

kód rozmery, farba  cena
101506 28,6x40x100x31,8 mm, čierny  89,90 €

kód rozmery, farba  cena
101014 28,6x37x100x31,8 mm, čierny  89,90 €

kód rozmery, farba  cena
101603 28,6x100x25,4 mm, titánový  89,90 €

kód rozmery, farba  cena
101054 28,6x40x95x25,4 mm, čierny  29,90 €
101055 28,6x40x95x25,4 mm, strieborný  29,90 €
101056 28,6x40x95x31,8 mm, čierny  29,90 €

kód rozmery, farba  cena
101106 28,6x35x80x31,8 mm , biely  29,90 €
101302 28,6x35x90x31,8 mm, biely  29,90 €
101303 28,6x35x100x31,8 mm , biely  29,90 €

kód rozmery, farba  cena
101107 28,6x35x80x31,8 mm , čierny  29,90 €
101304 28,6x35x90x31,8 mm, čierny  29,90 €
101305 28,6x35x100x31,8 mm , čierny  29,90 €

kód rozmery, farba  cena
101507 28,6x38,7x55x31,8 mm , čierny  29,90 €

kód rozmery, farba  cena
101057 28,6x37x50x25,4 mm, čierny  34,90 €
101058 28,6x37x50x31,8 mm, čierny  34,90 €

kód rozmery, farba  cena
101505 28,6x40x100x31,8 mm, čierny  35,90 €

29,90 € 35,90 €34,90 €

89,90 € 99,90 € 259,90 €

39,90 € 39,90 € 39,90 €

Acor Asm-603
predstavec
materiál hliník, hmotnosť 125 g

Acor Asm-2607
predstavec
materiál hliník, hmotnosť 307 g

Point Al-815
predstavec
materiál hliník, hmotnosť 480 g

13,90 €

do
pr

ed
aj

kód rozmery, farba  cena
101010 28,6x40x70x25,4 mm, čierny  9,90 €
101011 28,6x40x110x25,4 mm, čierny  9,90 €

kód rozmery, farba  cena
101012 28,6x40x110x25,4 mm, čierny  12,90 €
101013 28,6x40x110x25,4 mm, strieborný  12,90 €

kód rozmery, farba  cena
102412 28,6x90 mm, čierny #135 449 00 13,90 €
102413 28,6x110 mm, čierny #153 450 00 13,90 €

9,90 € 12,90 €

Acor AHs-2401
hlavové zloženie
materiál hliník, hmotnosť 296 g

Acor AHs-21101
hlavové zloženie
materiál hliník, hmotnosť 95 g

kód rozmery, farba  cena
101075 38,1x49,7x39,8x31,1 mm, čierne  39,90 €

pôvodná cena 49,90 €

kód rozmery, farba  cena
101108 28,6x34x30x25,7 mm, čierne  49,90 €
101109 28,6x34x30x25,7 mm, červené  49,90 €
101110 28,6x34x30x25,7 mm, modré  49,90 €
101111 28,6x34x30x25,7 mm, zelené  49,90 €

49,90 €39,90 €
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Acor AHb-2206
riadítka
materiál hliník, hmotnosť 160 g

Acor AHb-802
riadítka
materiál hliník, hmotnosť 166 g

Acor AHb-803
riadítka
materiál hliník, hmotnosť 325 g

Acor AHb-2403
riadítka
materiál hliník, hmotnosť 230 g

Acor AbZ-701
rohy
materiál hliník, hmotnosť 134 g

Point 820
rohy
materiál hliník, hmotnosť 256 g

Point "wHite line"
rohy
materiál hliník, hmotnosť 114 g

Acor AHb-2710
riadítka
materiál hliník, hmotnosť 227 / 270 g

Acor AHb-2305
riadítka
materiál hliník + karbón, hmotnosť 190 g

Acor AHb-21001
riadítka
materiál hliník + karbón, hmotnosť 104 / 120 g

Acor AHb-2502
riadítka
materiál karbón, hmotnosť 130 g

Acor AHb-2505
riadítka
materiál scandium, hmotnosť 203 g

Acor AHb-2503
riadítka
materiál karbón, hmotnosť 171 g

Acor AHb-2901
riadítka
materiál karbón, hmotnosť 180 g

Acor AHb-2902
riadítka
materiál karbón, hmotnosť 214 g

Acor AHb-2307
rozšírenie riadítok
materiál hliník, hmotnosť 198 g

Acor AHb-2501
riadítka
materiál hliník, hmotnosť 372 g

Acor AHb-2402
riadítka
materiál hliník, hmotnosť 190 g

Acor AHb-2509
riadítka
materiál hliník, hmotnosť 260 / 270 g

Acor AHb-901 r
riadítka
materiál hliník, hmotnosť 532 g

Acor AHb-2201
riadítka
materiál hliník, hmotnosť 340 g

Acor AHb-2302
riadítka
materiál hliník + karbón, hmotnosť 134 g

Point rAcinG f6
riadítka
materiál hliník, hmotnosť 450 g

Point rAcinG rAce control 2
riadítka
materiál hliník, hmotnosť 260 g

kód rozmery, farba  cena
101092 560x2,4x1,2x25,4 mm, čierne  8,90 €

kód rozmery, farba  cena
101088 560x2,4x1,6x25,4 mm, čierne  9,90 €
101089 560x2,4x1,6x25,4 mm, strieborné  9,90 €

kód rozmery, farba  cena
101090 610x30x3x25,4 mm, čierne  10,90 €
101091 610x30x3x25,4 mm, strieborné  10,90 €

kód rozmery, farba  cena
101579 31,8x620 mm, čierne  19,90 €

pôvodná cena 24,90 €

kód rozmery, farba  cena
101128 22,2x150 mm, čierne  6,90 €
101129 22,2x150 mm, strieborné  6,90 €

pôvodná cena 9,50 €

kód rozmery, farba  cena
102379 čierne #135 109 01 7,90 €

pôvodná cena 10,90 €

kód rozmery, farba  cena
8004339 biele #135 493 01 9,90 €

pôvodná cena 12,00 €

kód rozmery, farba  cena
101520 25,4x400 mm, čierne  24,90 €
101521 26x400 mm, čierne  24,90 €

kód rozmery, farba  cena
101101 25,4x620 mm, čierne  24,90 €

pôvodná cena 29,90 €

kód rozmery, farba  cena
101685 25,4x540 mm, čierne  39,90 €
101686 25,4x560 mm, čierne  39,90 €

kód rozmery, farba  cena
101582 31,8x560 mm, čierne  59,90 €

pôvodná cena 79,90 €

kód rozmery, farba  cena
101583 660x23x2x31,8 mm, čierne  59,90 €

pôvodná cena 79,90 €

kód rozmery, farba  cena
101581 660x20x25,4 mm, čierne  79,90 €

pôvodná cena 109,90 €

kód rozmery, farba  cena
101086 660x20x25,4 mm, čierne  89,90 €

kód rozmery, farba  cena
101085 660x20x31,8 mm, čierne  89,90 €

kód rozmery, farba  cena
101578 50x25,4 mm, čierne  27,90 €

kód rozmery, farba  cena
101094 600x2,6x25,4 mm, čierne  11,90 €

kód rozmery, farba  cena
101099 660x30x3,1/2,0x31,8 mm, čierne  14,90 €

pôvodná cena 19,90 €

kód rozmery, farba  cena
101097 400x26 mm, čierne  14,90 €
101098 400x31,8 mm, čierne  14,90 €

pôvodná cena 19,90 €

kód rozmery, farba  cena
101087 660x75x3x25,4 mm, čierne  14,90 €

pôvodná cena 19,90 €

kód rozmery, farba  cena
101095 640x30x3/1,8x25,4 mm, čierne  15,90 €
101096 640x30x3/1,8x25,4 mm, strieborné  15,90 €

kód rozmery, farba  cena
101100 580 mm, čierne  19,90 €

pôvodná cena 24,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102175 25,4x710 mm, čierne #135 355 01 19,90 €
102344 25,4x710 mm, strieborné #135 356 01 19,90 €

pôvodná cena 21,70 €

kód rozmery, farba sKP cena
102176 31,8x640 mm, čierne #135 438 01 19,90 €

pôvodná cena 29,70 €

24,90 €

59,90 €

39,90 €

59,90 €

19,90 €

24,90 €
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99,90 €89,90 €

79,90 €
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6,90 € 7,90 € 9,90 €
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rohy
materiál hliník, hmotnosť 144 g

Acor AbZ-2101
rohy
materiál hliník, hmotnosť 142 g

Acor AbZ-21201
rohy
materiál hliník, hmotnosť 140 g

Acor AbZ-2401
rohy
materiál hliník, hmotnosť 142 g

Acor AbZ-21101
rohy
materiál hliník, hmotnosť 78 g

Acor AbZ-21101
rohy
materiál hliník, hmotnosť 78 g

Acor AbZ-2801
rohy
materiál karbón, hmotnosť 114 g

Acor AbZ-2502
rohy
materiál hliník + karbón, hmotnosť 159 g

Acor AbZ-2501
rohy
materiál hliník + karbón, hmotnosť 159 g

Point HAnD-eeZ
návleky na riadítka
materiál high-density pena, hmotnosť 159 g

Point 230
gripy
materiál kraton

Point 129
gripy
materiál pena

Acor AsG-2506
gripy
materiál pena, hmotnosť 28 g

Acor AsG-2608
gripy
materiál kratón, hmotnosť 164 g

Point D2 185
gripy
materiál plast

Point 519 AD2
gripy
materiál plast

Acor AsG-2607
gripy
materiál kraton-gél, hmotnosť 158 g

Acor AsG-2706
gripy
materiál eVA pena, hmotnosť 18 g

Acor AsG-21103
gripy
materiál kraton-gél, hmotnosť 150 g

Acor AsG-21106
gripy
materiál PP-kraton, hmotnosť 142 / 170 g

Acor AsG-2807
gripy
materiál kraton, s rohmi, hmotnosť 219 g

Acor AsG-2402
gripy
materiál kraton, hmotnosť 150 g

Point Vise ii
gripy
materiál plast

Point D2
gripy
materiál plast

kód rozmery, farba  cena
101122 22,2x110 mm, čierne  9,90 €
101123 22,2x110 mm, strieborné  9,90 €

kód rozmery, farba  cena
101132 22,2x100 mm, čierne  9,90 €

kód rozmery, farba  cena
101836 22,2x90 mm, biele  11,90 €
101837 22,2x90 mm, čierne  11,90 €

kód rozmery, farba  cena
101124 22,2x100 mm, čierne  14,90 €
101125 22,2x100 mm, strieborné  14,90 €

pôvodná cena 19,90 €

kód rozmery, farba  cena
101105 22,2x80 mm, biele  23,90 €

kód rozmery, farba  cena
101326 22,2x80 mm, čierne  23,90 €

kód rozmery, farba  cena
101643 22,2x97 mm, čierne  39,90 €

kód rozmery, farba  cena
101127 22,2x120 mm, čierne  39,90 €

pôvodná cena 52,90 €

kód rozmery, farba  cena
101126 22,2x120 mm, čierne  49,90 €

pôvodná cena 55,90 €

kód rozmery, farba  cena
102561 3,8x400 mm, čierne #090 162 01 12,00 €

kód rozmery, farba  cena
102152 86 mm, červené #280 508 00 0,90 €
102153 86 mm, priesvitné #280 512 00 0,90 €
102154 86 mm, modré #280 510 00 0,90 €

kód rozmery, farba  cena
102130 125 mm, červené #292 214 00 1,30 €

kód rozmery, farba  cena
101140 130 mm, čierne  2,90 €

pôvodná cena 3,90 €

kód rozmery, farba  cena
101141 130 mm, čierne  3,90 €

kód rozmery, farba  cena
102325 130 mm, čierno-červené #292 490 01 3,90 €
102326 130 mm, čierno-modré #292 491 01 3,90 €
102327 130 mm, sivo-čierne #292 492 01 3,90 €

kód rozmery, farba  cena
102131 135 mm, čierno-sivé #090 178 01 3,90 €

kód rozmery, farba  cena
101143 130 mm, čierno-sivé  4,90 €

kód rozmery, farba  cena
101183 128 mm, čierne  4,90 €

kód rozmery, farba  cena
101004 134,5 mm, sivo-čierne  4,90 €

kód rozmery, farba  cena
101015 125 mm, čierno-sivé  4,90 €
101016 90 mm, čierno-sivé  4,90 €

kód rozmery, farba  cena
101147 136 mm, sivé  4,90 €

pôvodná cena 6,50 €

kód rozmery, farba  cena
101571 135 mm, čierno-modré  4,90 €

pôvodná cena 6,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102345 32x130 mm, čierno-sivé #135 439 01 5,40 €

kód rozmery, farba sKP cena
8004340 130 mm, čierno-sivé #292 831 01 5,40 €

9,90 € 11,90 €9,90 €

do
pr

ed
aj

do
pr

ed
aj

23,90 € 23,90 €

39,90 €

14,90 €

39,90 € 49,90 €

12,00 € 0,90 € 1,30 €

2,90 € 3,90 € 3,90 €

4,50 €

4,90 €

4,90 € 5,40 € 5,40 €

4,90 €

4,90 € 4,90 €

do
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do
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aj

4,90 €
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Acor AsG-2606
gripy
materiál vinyl+pena, hmotnosť 56 g

Acor AsG-2806
gripy
materiál kraton, zámok, hmotnosť 101 g

Acor AsG-21201
gripy
materiál PP, zámok, hmotnosť 119 g

Acor AsG-21101
gripy
materiál koža, hmotnosť 200 g

Acor AsG-21109
gripy
materiál gélové, hmotnosť 84 g

Acor AsG-2904
gripy
materiál kraton, zámok, hmotnosť 128 g

Acor AsG-21205
gripy
materiál pena+nylon, hmotnosť 38 g

Acor AsG-2804
gripy
materiál kraton, zámok, hmotnosť 113 g

Acor AsG-21102
gripy
materiál koža, hmotnosť 200 g

Acor AsG-2901
gripy
materiál eVA pena, hmotnosť 82 g

Point 649 AD3
gripy
materiál plast

Point no twist
gripy
materiál plast

Point Vise i
gripy
materiál plast

Point Vise iii
gripy
materiál plast

Point Vise iV
gripy
materiál plast

kód rozmery, farba  cena
101144 130 mm, hnedé  7,90 €

pôvodná cena 11,90 €

kód rozmery, farba  cena
101175 128 mm, strieborné  8,90 €
101176 128 mm, zelené  8,90 €
101177 128 mm, zlaté  8,90 €

kód rozmery, farba  cena
101795 128 mm, modré  9,90 €
101796 128 mm, červené  9,90 €
101797 128 mm, strieborné  9,90 €
101798 128 mm, čierne  9,90 €

kód rozmery, farba  cena
101002 134,5 mm, hnedo-béžové  10,90 €

kód rozmery, farba  cena
101007 135 mm, biele  11,90 €
101008 135 mm, červené  11,90 €
101009 135 mm, zelené  11,90 €
101328 135 mm, modré  11,90 €

kód rozmery, farba  cena
101152 130 mm, červené  11,90 €

pôvodná cena 15,90 €

kód rozmery, farba  cena
101801 128 mm, čierno-strieborné  11,90 €

kód rozmery, farba  cena
101327 134,5 mm, hnedé  14,90 €

kód rozmery, farba  cena
101799 129 mm, drevo  14,90 €
101800 129 mm, žlté  14,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102431 135 mm, čierno-sivé #090 178 01 7,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102133 35x130 mm, čierno-sivé #292 560 01 8,60 €

kód rozmery, farba sKP cena
102132 31,5x130 mm, čierno-sivé #292 560 01 7,10 €

kód rozmery, farba sKP cena
102352 32x130 mm, čierno-sivé #090 173 01 7,10 €

kód rozmery, farba sKP cena
102349 32x130 mm, čierno-sivé #090 174 01 7,10 €

7,90 € 7,90 € 8,60 €

7,10 € 7,10 € 7,10 €

8,90 € 9,90 €

10,90 €

Acor AsG-2806
gripy
materiál kraton, zámok, hmotnosť 101 g

Acor AsG-2902
gripy
materiál eVA pena - korok, zámok, hmotnosť 84 g

Acor AsG-21107
gripy
materiál PP-gél, hmotnosť 108 g

Acor AsG-2404
omotávka
materiál eVA pena + gél, hmotnosť 36 g

Acor AsG-21004
omotávka
materiál eVA pena + gél, hmotnosť 70 g

Acor AsG-2501
omotávka
materiál vinyl + gél, hmotnosť 56 g

kód rozmery, farba  cena
101172 128 mm, čierne  8,90 €
101173 128 mm, modré  8,90 €
101174 128 mm, červené  8,90 €

kód rozmery, farba  cena
101148 129 mm, červené  15,90 €
101149 129 mm, biele  15,90 €
101150 129 mm, zelené  15,90 €
101151 129 mm, čierne  15,90 €

kód rozmery, farba  cena
101017 130 mm, hnedé  15,90 €
101018 130 mm, ružové  15,90 €

kód rozmery, farba  cena
101160 3x 1850 mm, čierna  8,90 €
101162 3x 1850 mm, modrá  8,90 €
101163 3x 1850 mm, červená  8,90 €
101164 3x 1850 mm, žltá  8,90 €

kód rozmery, farba  cena
101710 3x 1900 mm, drevo  9,90 €

kód rozmery, farba  cena
101165 3x 1900 mm, čierna  10,90 €
101166 3x 1900 mm, modrá  10,90 €
101167 3x 1900 mm, červená  10,90 €
101185 3x 1900 mm, biela  10,90 €

8,90 €

12,90 €

11,90 €

11,90 € 14,90 €

14,90 €

11,90 €

10,90 €8,90 € 9,90 €

15,90 €15,90 €
do

pr
ed

aj

Acor AsG-2403
gripy
materiál pena, hmotnosť 52 g

Acor AsG-21001
gripy
materiál pena, hmotnosť 14 g

kód rozmery, farba  cena
101142 125 mm, čierne  6,90 €

kód rozmery, farba  cena
101802 130 mm, drevo  6,90 €

do
pr

ed
aj

6,90 € 6,90 €

Point HooK
gripy
materiál vinyl+pena, hmotnosť 56 g
kód rozmery, farba sKP cena
102134 150 mm, čierno-sivé #292 561 01 6,90 €

6,90 €

kód rozmery, farba
101178 113 mm, čierne
101179 113 mm, modré
101180 113 mm, červené

kód rozmery, farba
101181 113 mm, zelené
101182 113 mm, zlaté
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Acor AsG-21005
omotávka
materiál mikrofiber, hmotnosť 58 g

Acor AsG-21006
omotávka
materiál mikrofiber, hmotnosť 70 g

Acor AsG-2801
omotávka
materiál eVA pena, hmotnosť 45 g

Acor AsG-2602
omotávka
materiál PU + pena, hmotnosť 76 g

Acor Abr-2711
brzdový kotúč
6 dierový, materiál nerezová oceľ, hmotnosť 128 g

Acor Abr-2711
brzdový kotúč
6 dierový, materiál nerezová oceľ, hmotnosť 145 g

Acor Abr-2711
brzdový kotúč
6 dierový, materiál nerezová oceľ, hmotnosť 200 g

Acor Abr-21101
brzdový kotúč
6 dierový, materiál nerezová oceľ, hmotnosť 112 g

Acor Abr-21101
brzdový kotúč
6 dierový, materiál nerezová oceľ, hmotnosť 120 g

Acor Abr-21101
brzdový kotúč
6 dierový, materiál nerezová oceľ, hmotnosť 120 g

Point 601 A
brzdy
predné/zadné, materiál kovaný hliník, hmotnosť 207 g

Point 600 AD2
brzdy
materiál kovaný hliník, hmotnosť 213 g

Point 7052 AD2
brzdy
materiál kovaný hliník, hmotnosť 180 g

Point 602 AD
brzdy
materiál kovaný hliník, hmotnosť 236 g

Acor Abr-2402
brzdy
predné/zadné, materiál kovaná oceľ, hmotnosť 176 g

Acor Abr-21105
brzdy
predné/zadné, materiál zliatina, hmotnosť 194 g

Point 907
brzdy
predné/zadné, materiál kovaný hliník, hmotnosť 180 g

Point n 900 A
brzdy
materiál kovaný hliník, hmotnosť 180 g

Acor Abr-21106
skrutky brzdových kotúčov
12 ks, materiál oceľ, hmotnosť 24 g/balenie

Acor AsG-21104
omotávka
materiál PU + pena, hmotnosť 79 g

Point
koncovky
materiál plast

Acor AsG-2510
koncovky
materiál plast + karbón, hmotnosť 6 g

Acor AsG-2511
koncovky
materiál karbón, hmotnosť 6 g

Acor AbZ-2102
koncovky
materiál hliník

kód rozmery, farba  cena
101711 3x 1900 mm, koža  10,90 €

kód rozmery, farba  cena
101713 3x 1900 mm, čierna  10,90 €

kód rozmery, farba  cena
101171 3x 1900 mm, čierna  11,90 €

kód rozmery, farba  cena
101168 3x 1900 mm, čierna  11,90 €
101169 3x 1900 mm, modrá  11,90 €
101170 3x 1900 mm, červená  11,90 €

pôvodná cena 14,90 €

kód rozmery, farba  cena
101544 160 mm, oceľ  9,90 €

pôvodná cena 13,90 €

kód rozmery, farba  cena
101543 180 mm, oceľ  9,90 €

pôvodná cena 15,90 €

kód rozmery, farba  cena
101542 203 mm, oceľ  11,90 €

pôvodná cena 17,90 €

kód rozmery, farba  cena
101659 160 mm, červený  20,90 €
101660 160 mm, modrý  20,90 €
101661 160 mm, zelený  20,90 €

kód rozmery, farba  cena
101662 180 mm, červený  21,90 €
101213 180 mm, modrý  21,90 €
101663 180 mm, zelený  21,90 €
101214 180 mm, fialový  21,90 €

kód rozmery, farba  cena
101664 203 mm, červený  27,90 €
101665 203 mm, modrý  27,90 €
101666 203 mm, zelený  27,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102140 20-38 mm, strieborná, zadná #292 201 00 2,90 €
102143 20-38 mm, strieborná, zadná #292 207 00 2,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102291 20-38 mm, jeans, zadná #292 562 00 2,90 €
102292 20-38 mm, wood, zadná #292 563 00 2,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102535 20-38 mm, strieborné #292 554 00 4,80 €

kód rozmery, farba sKP cena
102532 21-36 mm, strieborné, červené #292 453 00 4,80 €
102533 21-36 mm, strieborné, žlté #292 454 00 4,80 €
102534 21-36 mm, strieborné, modré #292 463 00 4,80 €

kód rozmery, farba  cena
101540 110 mm, karbónový finiš, predná  6,90 €
101541 110 mm, karbónový finiš, zadná  6,90 €

kód rozmery, farba  cena
101248 110 mm, čierne, predná  9,90 €
101249 110 mm, čierne, zadná  9,90 €

kód rozmery, farba  cena
102215 39-51 mm, čierne, predná #310 097 01 7,90 €
102216 39-51 mm, čierne, zadná #310 098 01 7,90 €

pôvodná cena 9,60 €

kód rozmery, farba  cena
102139 39-51 mm, strieborné #292 413 00 8,90 €

kód rozmery, farba
101667 m5x 10 mm, zelené
101668 m5x 10 mm, modré
101669 m5x 10 mm, zlaté
101670 m5x 10 mm, ružové

kód rozmery, farba
101671 m5x 10 mm, oranžové
101672 m5x 10 mm, čierne
101673 m5x 10 mm, strieborné
101233 m5x 10 mm, červené

kód rozmery, farba  cena
101005 3x 1900 mm, bielo-modrá  17,90 €
101006 3x 1900 mm, čierno-červená  17,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102125 20 – 23,5 mm, chróm #071 030 00 10,30 €

kód rozmery, farba  cena
101120 20 mm, čierne  1,90 €

kód rozmery, farba  cena
101159 22,2 mm, červeno-čierne  2,90 €

kód rozmery, farba  cena
101121 15,5 – 23,5 mm, čierne  7,90 €

pôvodná cena 10,90 €

10,90 € 10,90 €

17,90 € 0,30 €

11,90 €

11,90 €

do
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1,90 € 2,90 € 7,90 €
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pr

ed
aj

do
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9,90 € 10,90 € 11,90 €

20,90 € 21,90 € 27,90 €

9,90 €

5,90 € 2,90 € 2,90 €

4,80 € 4,80 €

7,90 € 8,90 €

6,90 €
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Acor Abr-21103
brzdy cestné
predné/zadné, materiál zliatina, hmotnosť 194 g

Point 288 ADV
brzdové páčky
3-prstové, ľavá/pravá, materiál hliník, hmotnosť 106 g

Point 344 ADV
brzdové páčky
3-prstové, ľavá/pravá, materiál kovaný hliník, hmotnosť 104 g

Point Ps 04 n
brzdový klátik
pár, materiál guma+oceľ

Point Ps 18
brzdový klátik
pár, materiál guma+oceľ

Point
cartidge pre brzdový klátik 739.13 a2
pár, materiál guma

Point 959 Vcr
cartidge pre brzdový klátik 959 vc
pár, materiál guma

Point 739.13 A2
brzdový klátik
pár, materiál guma+oceľ

Acor Abs-801V
brzdový klátik
pár, materiál guma+oceľ, hmotnosť 67 g

Acor Abs-2603
brzdový klátik
pár, materiál guma+oceľ, hmotnosť 78 g

Acor Abs-2804
brzdový klátik
pár, materiál 2 zložková guma+oceľ, hmotnosť 60 g

Acor Abs-2602
brzdový klátik
pár, materiál guma+oceľ, hmotnosť 60 g

Acor Abs-2601
brzdový klátik
pár, materiál guma+plast, hmotnosť 18 g

Acor Abs-2501
brzdový klátik
s leD diodou, pár, materiál guma+hliník, hmotnosť 31 g

Point 91 xc
brzdový klátik
pár, materiál guma+oceľ

Point 321 ADV
brzdové páčky
2-prstové, ľavá/pravá, materiál kovaný hliník, hmotnosť 110 g

Point 288 ADV
brzdové páčky
3-prstové, ľavá/pravá, materiál kovaný hliník, hmotnosť 98 g

Point 288 AU
brzdové páčky
3-prstové, ľavá/pravá, materiál kovaný hliník, hmotnosť 98 g

Point 344 ADV
brzdové páčky
3-prstové, ľavá/pravá, materiál kovaný hliník, hmotnosť 104 g

Acor Abl-21201
brzdové páčky
2,5-prstové, materiál kovaná oceľ, hmotnosť 168 g

Acor Abl-21101
brzdové páčky
4-prstové, materiál kraton, hmotnosť 227 g

Acor Abs-2101
brzdové obloženie
pár, materiál keramika + oceľ, hmotnosť 15 - 33 g

Point 
brzdové obloženie
pár, materiál keramika + oceľ

kód rozmery, farba  cena
101246 39-51 mm, biele, predná  32,90 €
101247 39-51 mm, biele, zadná  32,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102012 červená, pravá #292 458 00 1,90 €
102013 červená, ľavá #292 457 00 1,90 €
102014 žltá, pravá #292 456 00 1,90 €
102015 žltá, ľavá #292 455 00 1,90 €
102016 modrá, pravá #292 174 00 1,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102135 jeans, ľavá #292 566 00 2,90 €
102136 jeans, pravá #292 565 00 2,90 €
102137 wood, ľavá #292 568 00 2,90 €
102138 wood, pravá #292 567 00 2,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102167 55 mm, čierny #300 440 01 1,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102321 70 mm, čierny #292 177 01 2,10 €
102023 70 mm, čierny - 2 páry #292 182 01 3,10 €

kód rozmery, farba sKP cena
102453 72 mm, čierny, pre duralové ráfiky #300 834 01 3,90 €

pôvodná cena 4,70 €

kód rozmery, farba sKP cena
102363 72 mm, červeno-čierny #320 076 01 3,90 €

pôvodná cena 4,70 €

kód rozmery, farba sKP cena
102452 72 mm, červeno-strieborný, pre duralový ráfik #300 949 01 5,90 €

pôvodná cena 7,90 €

kód rozmery, farba  cena
novinka 73 mm, čierny  5,90 €

kód rozmery, farba  cena
101509 69 mm, číry  5,90 €

pôvodná cena 8,50 €

kód rozmery, farba  cena
101522 72 mm, červeno-čierny  6,90 €

kód rozmery, farba  cena
101526 55 mm, číry, na trial  6,90 €

kód rozmery, farba  cena
101525 55 mm, žlto-čierny, na magura Hs  7,90 €

kód rozmery, farba  cena
101508 58 mm, strieborno-čierny  7,90 €

pôvodná cena 15,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102021 70 mm, čierny, pre duralový ráfik #292 253 01 6,90 €

pôvodná cena 8,50 €

kód rozmery, farba sKP cena
102234 oranžová, pravá, detská #320 021 00 2,90 €
102235 oranžová, ľavá, detská #320 022 00 2,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102010 čierno-strieborná, pravá #292 209 00 3,30 €
102011 čierno-strieborná, ľavá #292 208 00 3,30 €

kód rozmery, farba sKP cena
102018 čierno-strieborná, pravá #292 510 00 3,90 €
102019 čierno-strieborná, ľavá #292 511 00 3,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102017 karbónová, pravá #292 569 00 3,90 €
102020 karbónová, ľavá #292 570 00 3,90 €

pôvodná cena 5,10 €

kód rozmery, farba  cena
101782 pre 22,2 mm riadítka, biele  14,90 €
101783 pre 22,2 mm riadítka, čierne  14,90 €

kód rozmery, farba  cena
101082 pre 22,2 mm riadítka, čierno-biele  15,90 €
101083 pre 22,2 mm riadítka, čierno-sivé  15,90 €

kód rozmery, farba  cena
101512 pre brzdy shimano m525  7,90 €
101513 pre brzdy shimano xt, m755  7,90 €
101514 pre brzdy shimano Deore, nexave  7,90 €

kód rozmery, farba  cena
101517 pre brzdy shimano m515, tektro Auriga  7,90 €
101518 pre brzdy Hayes mx-2, mx-3, mx-4  7,90 €
101519 pre brzdy Hayes mAG a Hxt 9  7,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102417 Ds-26 pre Hayes mx 2, mx 3, sole #300 576 01 6,90 €
102419 Ds-19 pre magura marta, marta sl #300 067 01 6,90 €
102420 Ds-10 pre shim. m515, 525, 465, 475, 495, nex. #300 574 01 6,90 €
102421 Ds-15 pre shimano m555, m555-m #300 573 01 6,90 €
102422 Ds-11 pre Avid, juice 3, mechanical #300 575 01 6,90 €
102423 Ds-09 pre shimano xt m755, m755-DH #300 569 01 6,90 €

pôvodná cena 9,60 €

32,90 € 1,90 € 2,90 € 1,90 € 2,10 € 3,90 €

3,90 € 5,90 € 5,90 €

6,90 €

2,90 € 3,30 € 3,90 €

3,90 €

do
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ed
aj

do
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ed
aj

do
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ed
aj

14,90 € 15,90 €

7,90 €6,90 €

5,90 € 6,90 €

7,90 € 7,90 €

6,90 €
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Acor Abs-2803
brzdový klátik
pár, materiál guma+oceľ, hmotnosť 56 g

Acor Abs-2803
brzdový klátik
pár, materiál guma+oceľ, hmotnosť 56 g

Acor Abs-21202
brzdový klátik
pár, materiál guma+hliník, hmotnosť 34 g

Point D-100
koncovka lanka radenia
materiál hliník

Point D-1001
koncovka lanka brzdy
materiál hliník

Point cm-002
koncovka bowdenu brzdy
materiál hliník

Point D-106
držiak bowdenu
materiál plast

Acor Acb-2102
držiak bowdenu
pre m4 a m5 bowdeny, materiál plast, hmotnosť 1 g

Point DcA 007
uchytenie hydrovedenia
sada 3 ks, materiál plast

Point cG-01 sD
uchytenie vedenia
prednej kotúčovej brzdy, materiál hliník

Point DcA 056 / DcA 053
držiak bowdenov
samolepiaci, materiál hliník

Point DcA 008
držiak hydraulického vedenia
materiál hliník

Acor Acb-21201
chránič rámu
set (3 ks radenie, 3 ks brzdy), materiál plast, hmotnosť 6 g

Point 1243 A
tektro triangel
materiál hliník, hmotnosť 24 g

Point
sada brzdových káblov
pre freestyle bmx

Acor Acb-608
koncovka lanka
500 ks, materiál hliník

Acor Acb-2901
bowden pre brzdové lanká
materiál plast + oceľ, hmotnosť 53 g/m

Acor Acb-2902
bowden pre radiace lanká
materiál plast + oceľ, hmotnosť 55 g/m

Acor Acb-2401
bowden pre brzdové lanká
materiál plast + oceľ

Acor Acb-2402
bowden pre brzdové lanká
materiál plast + oceľ

Acor Acb-2403
bowden pre brzdové lanká
materiál kevlar

Point
bowden pre brzdové lanká
materiál teflón + oceľ

Point
bowden pre brzdové lanká
materiál guma + oceľ / teflón + oceľ

kód rozmery, farba  cena
101524 72 mm, maskáčový  15,90 €

kód rozmery, farba  cena
101523 72 mm, kvetinkový  15,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102440 2,0 mm, strieborná #292 300 00 0,20 €

kód rozmery, farba sKP cena
102441 2,4 mm, strieborná #292 311 00 0,20 €

kód rozmery, farba sKP cena
102439 5,0 mm, strieborná #292 198 00 0,40 €

kód rozmery, farba sKP cena
102437 čierny #292 194 00 0,10 €

kód rozmery, farba  cena
101450 čierny, na prednú vidlicu alebo na rám  1,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102331 4,5 - 6,0 mm, čierne #250 104 01 4,90 €

pôvodná cena 6,00 €

kód rozmery, farba sKP cena
102328 čierne #250 110 01 6,70 €

kód rozmery, farba sKP cena
102128 DcA 053 pre 4,5 - 6,0 mm bowden, strieborný #320 084 01 6,90 €
102129 DcA 056 pre 4,5 - 6,0 mm bowden, strieborný #320 085 01 6,90 €

pôvodná cena 9,20 €

kód rozmery, farba sKP cena
102432 pre 4,5 - 6,0 mm bowden #300 860 01 4,90 €

pôvodná cena 6,00 €

kód rozmery, farba sKP cena
102520 340 mm, strieborná #250 040 01 3,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102026 čierna #292 434 01 16,80 €

kód rozmery, farba  cena
101781 1,6 mm  10,90 €

kód rozmery, farba
101656 5 mm x 30 m, čierny
101774 5 mm x 30 m, zelený

kód rozmery, farba
101775 1,2 / 1,8 mm, čierny
101776 1,2 / 1,8 mm, strieborný
101777 1,2 / 1,8 mm, červený

kód rozmery, farba  cena
101659 5 mm x 30 m, čierny  1,20 €/m
101660 5 mm x 30 m, zlatý  1,20 €/m
101661 5 mm x 30 m, modrý  1,20 €/m

kód rozmery, farba  cena
101467 5 mm x 30 m, čierny  29,90 €

pôvodná cena 35,90 €

kód rozmery, farba  cena
101468 5 mm x 30 m, strieborný  49,90 €

kód rozmery, farba  cena
101459 5 mm x 30 m, čierny  49,90 €

kód rozmery, farba
101689 5 mm x 30 m, zlatý
101690 5 mm x 30 m, modrý

kód rozmery, farba
101778 1,2 / 1,8 mm, modrý
101779 1,2 / 1,8 mm, zlatý
101780 1,2 / 1,8 mm, zelený

kód rozmery, farba sKP cena
102302 5 mm, čierny #300 863 00 0,49 €/m

kód rozmery, farba sKP cena
102300 guma + oceľ, 5 mm, čierny #292 269 00 0,60 €/m
102301 teflón + oceľ, 5 mm, čierny #292 275 00 0,83 €/m

15,90 € 18,90 €

0,49 €/m 0,60 €/m

15,90 €

49,90 €

109,90 €

1,20 €/m

1,20 €/m 29,90 €

do
pr

ed
aj

do
pr

ed
aj

0,20 € 0,20 €

0,40 € 0,10 €

do
pr

ed
aj

do
pr

ed
aj

1,90 €

4,90 € 6,70 €6,90 €

4,90 €

16,80 €3,90 €

5,90 €

10,90 €

kód rozmery, farba
101784 55 mm, bielo-červený
101785 55 mm, bielo-čierny
101786 55 mm, červeno-čierny

kód rozmery, farba
101787 55 mm, žlto-čierny
101788 55 mm, modro-čierny
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sedlo
materiál pena + oceľ

Point by-s6
sedlo pre jednokolku
materiál pena + oceľ

Point Gel sPort
sedlo
materiál pena + gél, hmotnosť 362 g

Point eZ 6115 e
sedlo
materiál pena + gél, hmotnosť 855 g

Point eZ 6015 e
sedlo
gélové, materiál pena + gél, hmotnosť 715 g

Acor AsD-2604
sedlo
materiál nylon + vinyl, hmotnosť 340 g

Acor AsD-21201
sedlo
materiál nylon + vinyl, hmotnosť 254 g

Acor AsD-2403
sedlo
materiál PVc + oceľ, hmotnosť 470 g

Point eZ 6049 e
sedlo
materiál pena + gél, hmotnosť 700 g

Point eZ 3134
sedlo
pánske, materiál pena + gél, hmotnosť 468 g

Point eZ 1044-9 b50
sedlo
pánske, materiál pena + gél, hmotnosť 362 g

Point eZ 6999 e
sedlo
dámske, materiál PVc + oceľ, hmotnosť 1112 g

Point Gel UniVersAl
sedlo
dámske, materiál PVc + oceľ, hmotnosť 780 g

Point cHill DownHill Pro
sedlo
dámske, materiál PVc + oceľ, hmotnosť 480 g

Acor AsD-2808
sedlo
s leD diodami, materiál PU vinyl, hmotnosť 345 / 393 g

Acor AsD-21206
sedlo
materiál PU vinyl + pena, hmotnosť 305 g

Acor AsD-21206
sedlo
materiál PU vinyl + pena, hmotnosť 305 g

Acor AsD-2503
sedlo
materiál vinyl + crmo, hmotnosť 310 g

Acor AsD-21102
sedlo
materiál PU vinyl + pena, hmotnosť 290 g

Acor AsD-2505 l/m
sedlo
materiál pena, hmotnosť 605 / 634 g

Acor AsD-2711 l/m
sedlo
materiál PU vinyl, hmotnosť 717 / 840 g

Acor AsD-21203
sedlo
materiál pena + gél, hmotnosť 240 g

Acor AsD-21203
sedlo
materiál pena + gél, hmotnosť 240 g

kód rozmery, farba  cena
101576 čierne  9,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102405 400 mm sedlovka, čierne #330 007 00 12,60 €

kód rozmery, farba sKP cena
8004334 280x150 mm, čierne #111 604 01 19,90 €

pôvodná cena 23,00 €

kód rozmery, farba sKP cena
8000604 247x215 mm, čierne #111 587 01 19,90 €

pôvodná cena 31,30 €

kód rozmery, farba sKP cena
101184 275x185 mm, čierne #330 007 00 14,40 €

kód rozmery, farba  cena
101193 270x145 mm, čierne  19,90 €

kód rozmery, farba  cena
101771 275x130 mm, čierno-biele  13,90 €
101772 275x130 mm, čierno-bielo-červené  13,90 €
101773 275x130 mm, čierno-bielo-zelené  13,90 €

kód rozmery, farba  cena
101195 260x170 mm, čierno-strieborné  19,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102185 245x205 mm, čierne #111 565 01 19,90 €

pôvodná cena 21,70 € 

kód rozmery, farba sKP cena
102186 273x170 mm, sivé, pánske #111 580 01 19,90 €

pôvodná cena 23,00 €

kód rozmery, farba sKP cena
102194 275x140 mm, čierne, pánske #111 555 01 19,90 €

pôvodná cena 24,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102559 265x220 mm, čierno-strieborné #111 559 01 19,90 €

pôvodná cena 26,00 €

kód rozmery, farba sKP cena
8004333 207x253 mm, čierno-strieborné #111 602 01 19,90 €

pôvodná cena 31,30 €

kód rozmery, farba sKP cena
102197 330x125 mm, čierno-strieborné #111 537 01 19,90 €

pôvodná cena 26,90 €

kód rozmery, farba  cena
101206 255x160 mm, čierne, dámske  29,90 €
101207 285x156 mm, čierne, pánske  29,90 €

kód rozmery, farba  cena
101843 265x140 mm, čierne  21,90 €

kód rozmery, farba  cena
101844 265x140 mm, biele  21,90 €

kód rozmery, farba  cena
101194 270x130 mm, čierno-strieborné  22,90 €

kód rozmery, farba  cena
101019 274x153 mm, hnedé  23,90 €

kód rozmery, farba  cena
101196 270x185 mm, čierno-strieborné, pánske  24,90 €
101197 245x185 mm, čierno-strieborné, dámske  24,90 €

kód rozmery, farba  cena
101201 240x210 mm, čierno-strieborné, dámske  24,90 €
101202 265x210 mm, čierno-strieborné, pánske  24,90 €

kód rozmery, farba  cena
101838 274x143 mm, bielo-modré  25,90 €

kód rozmery, farba  cena
101839 274x143 mm, bielo-ružové  25,90 €

23,90 €

21,90 €

21,90 €

19,90 € 19,90 €

19,90 €

19,90 €

19,90 € 19,90 €

19,90 €

22,90 €

24,90 €

19,90 €

13,90 €

25,90 €

9,90 € 12,60 €

19,90 €

19,90 €

14,40 €

25,90 € 25,90 €
do

pr
ed

aj

29,90 €

Acor AsD-21203
sedlo
materiál pena + gél, hmotnosť 240 g
kód rozmery, farba  cena
101840 274x143 mm, bielo-oranžové  25,90 €

25,90 €
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Acor AsD-2905
sedlo
s odkladacím priestorom, materiál PU vinyl + gél, 585 g

Acor AsD-2905
sedlo
s odkladacím priestorom, materiál PU vinyl + gél, 585 g

Acor AsD-2601
návlek na sedlo
materiál lycra + pena, hmotnosť 149 g

Acor AsD-2405
návlek na sedlo
materiál lycra + gél, hmotnosť 318 g

Acor AsD-2406
návlek na sedlo
materiál lycra + gél, hmotnosť 240 g

Acor AsD-21107
návlek na sedlo
materiál lycra + gél, hmotnosť 186 g

Acor AsD-2812
návlek na sedlo
materiál lycra + pena, hmotnosť 623 g

Acor AsD-21202
sedlo
materiál PU vinyl + gél, hmotnosť 406 g

Acor AsD-21202
sedlo
materiál PU vinyl + gél, hmotnosť 406 g

Acor AsD-2603
sedlo
materiál vinyl + karbón, hmotnosť 199 g

Acor AsD-2801
sedlo
materiál karbón, hmotnosť 115 g

kód rozmery, farba  cena
101035 255x186 mm, hnedé  29,90 €

kód rozmery, farba  cena
101034 255x186 mm, čierne  29,90 €

kód rozmery, farba  cena
101190 254/280x178/203 mm, čierny  10,90 €

kód rozmery, farba  cena
101191 254/280x178/203 mm, čierny  10,90 €

kód rozmery, farba  cena
101192 249/274x140/165 mm, čierny  11,90 €

kód rozmery, farba  cena
101036 254/269x254/203 mm, modrý  14,90 €
101037 254/269x254/203 mm, červený  14,90 €
101038 254/269x254/203 mm, oranžový  14,90 €
101329 254/269x254/203 mm, čierny  14,90 €

kód rozmery, farba  cena
101189 254-280x178-203 mm, čierny  14,90 €

kód rozmery, farba  cena
101842 265x200 mm, biele  31,90 €

kód rozmery, farba  cena
101841 265x200 mm, čierne  31,90 €

kód rozmery, farba  cena
101200 270x130 mm, čierne  31,90 €

kód rozmery, farba  cena
101199 275x135 mm, čierne  129,90 €

34,90 € 129,90 €

29,90 €

31,90 € 31,90 €

29,90 €

Acor AsD-2507
sedlo
materiál microfieber s gélom, hmotnosť 554 g
kód rozmery, farba  cena
101198 260x155 mm, čierno-biele  29,90 €

29,90 €

Point Pro lite mtb Pro
sedlo
materiál koža/titán, hmotnosť 226 g
kód rozmery, farba sKP cena
102195 272x129 mm, čierne #111 560 01 39,90 €

pôvodná cena 49,90

39,90 €

do
pr

ed
aj

do
pr

ed
aj

do
pr

ed
aj

do
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ed
aj

14,90 €

10,90 € 10,90 €

16,90 €

11,90 €

Acor AsP-2001
sedlovka
materiál hliník 6061, hmotnosť 280 g

Point 
sedlovka
materiál oceľ, hmotnosť 210 g

Point Pm 312
sedlovka
materiál hliník, hmotnosť 278 g

Point sP 200
sedlovka
materiál hliník, hmotnosť 180 g

Point jD 485
sedlovka
materiál hliník, hmotnosť 275 g

Point sP 11
sedlovka odpružená
zdvih 40 mm, materiál hliník, hmotnosť 420 g

Point Pm 780 e
sedlovka odpružená
zdvih 40 mm, materiál hliník, hmotnosť 426 g

Point 425
sedlovka odpružená
materiál hliník, hmotnosť 288 g

Point sP 02.2
sedlovka
materiál hliník, hmotnosť 260 g

Acor AsP-2305
sedlovka odpružená
zdvih 35 mm, materiál zliatina, hmot. 470 g

Acor AsP-2602
sedlovka
materiál hliník 6061, hmotnosť 290 g

Point 425
sedlovka
materiál hliník 6061, hmotnosť 290 g

kód rozmery, farba  cena
101220 27,2x400 mm, čierna  10,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102199 25,8x400 mm, strieborná #135 037 00 2,90 €
102201 28,6x400 mm, strieborná #135 052 00 2,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102177 31,8x350 mm, čierna #300 609 00 3,90 €
102178 31,4x350 mm, čierna #300 608 00 3,90 €
102180 30,0x350 mm, čierna #300 664 00 3,90 €
102181 29,6x350 mm, čierna #300 667 00 3,90 €
102182 29,4x350 mm, čierna #300 620 00 3,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102202 27,2x300 mm, strieborná #135 292 00 4,00 €
102203 25,4x300 mm, strieborná #135 284 00 4,00 €
102204 31,6x300 mm, strieborná #135 305 00 4,20 €

kód rozmery, farba sKP cena
102138 27,2x350 mm, čierna #300 867 00 6,30 €

kód rozmery, farba sKP cena
102208 27,2x350 mm, strieborná #300 867 00 12,90 €
102209 27,2x350 mm, čierna #300 867 00 12,90 €

pôvodná cena 15,70 €

kód rozmery, farba sKP cena
102316 25,4x300 mm, strieborná #300 884 00 13,90 €

pôvodná cena 15,70 €

kód rozmery, farba sKP cena
102207 27,2x350 mm, strieborná #300 684 00 13,90 €
102210 25,4x350 mm, strieborná #300 697 00 13,90 €
102211 31,6x350 mm, strieborná #300 694 00 13,90 €

pôvodná cena 16,80 €

kód rozmery, farba sKP cena
102346 27,2x400 mm, čierna #310 057 01 19,90 €

pôvodná cena 24,10 €

kód rozmery, farba  cena
101222 27,2x350 mm, čierna  13,90 €
101223 25,4x350 mm, čierna  13,90 €

kód rozmery, farba  cena
101221 27,2x350 mm, čierna  14,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102212 25,4x350 mm, čierna #300 968 00 13,90 €
102213 27,2x350 mm, čierna #300 976 00 13,90 €
102214 31,6x350 mm, čierna #300 990 00 13,90 €

pôvodná cena 16,80 – 17,50 €

13,90 €

10,90 €

14,90 €13,90 €

12,90 € 13,90 € 13,90 €

19,90 €

2,90 € 3,90 € 6,30 €4,00 €

Acor AsD-21103 l/m
sedlo
materiál microfieber s gélom, hmotnosť 402 / 448 g
kód rozmery, farba  cena
101032 280x178 mm, čierne, pánske  29,90 €
101033 262x198 mm, čierne, dámske  29,90 €

29,90 €
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Acor AsP-2301
sedlovka
materiál hliník + karbón, hmotnosť 192 g

Acor AsP-2908
sedlovka
materiál karbón, hmotnosť 188 g

Acor AsP-2601
sedlovka
materiál karbón, hmotnosť 189 g

Acor t-seP01
sedlovka
materiál titán, hmotnosť 232 g

Point
redukcia na sedlovku
materiál oceľ

Point jD-055
rýchloupínač sedlovky
materiál hliník+crmo, hmotnosť 18 g

Point jD-042
rýchloupínač sedlovky
materiál hliník+crmo, hmotnosť 23 g

Point jD-054
rýchloupínač sedlovky
materiál hliník+crmo, hmotnosť 19 g

Acor AQr-2503
rýchloupínač sedlovky
materiál hliník 6061, hmotnosť 22 g

Point jD-080
rýchloupínač sedlovky
materiál hliník+crmo, hmotnosť 41 g

Acor AQr-21101
rýchloupínač sedlovky
materiál hliník 6061, hmotnosť 50 g

Acor AQr-21101
rýchloupínač sedlovky
materiál hliník 6061, hmotnosť 50 g

Acor t-clP01
rýchloupínač sedlovky
materiál titán, hmotnosť 20 g

Point
redukcia na sedlovku
materiál oceľ

kód rozmery, farba  cena
101219 27,2x300 mm, čierna  39,90 €

kód rozmery, farba  cena
101644 27,2x350 mm, čierna  55,90 €

kód rozmery, farba  cena
101224 27,2x300 mm, čierna  99,90 €

kód rozmery, farba  cena
101602 27,2x350 mm, čierna  99,90 €

kód rozmery, farba  cena
102545 27,2 - 28,8 mm #300 910 00 2,90 €
102409 27,2 - 29,8 mm #300 914 00 2,90 €
102225 27,2 - 30,8 mm #300 918 00 2,90 €

kód rozmery, farba  cena
102399 27,2 - 31,0 mm #300 919 00 2,90 €
102410 27,2 - 31,4 mm #300 921 00 2,90 €

kód rozmery, farba  cena
102333 6x45x27 mm, strieborný #310 022 00 1,80 €

kód rozmery, farba  cena
102220 55x25 mm, strieborný #310 031 00 1,90 €
102221 65x36 mm, čierny #310 056 00 1,90 €

kód rozmery, farba  cena
102334 6x45x29 mm, strieborný #310 033 00 3,90 €

kód rozmery, farba  cena
101240 25 mm, čierny  3,50 €
101241 25 mm, strieborný  3,50 €

kód rozmery, farba  cena
102579 pre 31,8 mm, čierny #310 027 00 4,00 €
102588 pre 34,9 mm, čierny #310 028 00 4,00 €

kód rozmery, farba  cena
101688 31,8x40 mm, biely  15,90 €
101104 34,9x40 mm, biely  15,90 €

kód rozmery, farba  cena
101687 31,8x40 mm, čierny  15,90 €
101103 34,9x40 mm, čierny  15,90 €

kód rozmery, farba  cena
101600 31,8x12 mm, čierny  15,90 €
101601 34,9x12 mm, čierny  15,90 €

39,90 € 55,90 € 99,90 €

229,90 € 2,90 €

1,80 € 1,90 € 3,90 €3,90 €

4,00 € 15,90 € 15,90 € 79,90 €

2,90 €

Acor AsP-2404
sedlovka odpružená
zdvih ? mm, materiál zliatina, hmot. 420 g
kód rozmery, farba  cena
101575 27,2x300 mm, čierna  35,90 €

35,90 €
do

pr
ed

aj

do
pr

ed
aj

do
pr

ed
aj

14,90 €

36,90 €

3,90 € 4,90 €

36,90 €

Point jD-066 f
rýchloupínač kolies
materiál hliník+crmo, hmotnosť 58 g

Point jD-060 3
rýchloupínač kolies
sada 3 ks, materiál hliník+crmo, hmotnosť 98 g

Acor AQr-2801
rýchloupínač kolies
pár, materiál hliník+crmo, hmotnosť 90 g

Acor AQr-21102
rýchloupínač kolies
pár, materiál hliník+crmo, hmotnosť 45 g

Acor AQr-501 fr
rýchloupínač kolies
pár, materiál hliník+crmo, hmotnosť 80 g

Acor AQr-501 fr
rýchloupínač kolies
sada 3 ks, materiál hliník+crmo, hmotnosť 85 g

kód rozmery, farba sKP cena
102269 na predné koleso, strieborný #291 019 00 1,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102120 čierny #291 040 00 8,90 €
102121 strieborný #291 041 00 8,90 €

pôvodná cena 11,50 €

kód rozmery, farba  cena
101244 roAD 109/143 mm, čierny  11,50 €
101245 mtb 112/148 mm, čierny  11,50 €

kód rozmery, farba  cena
101242 110/145 mm, čierny  3,90 €

kód rozmery, farba  cena
101243 110/145 mm, čierny  4,90 €

1,90 €

8,90 €

kód rozmery, farba
101112 mtb 100/135 mm, čierny
101115 mtb 100/135 mm, modrý
101318 mtb 100/135 mm, zlatý

kód rozmery, farba
101319 mtb 100/135 mm, ružový
101320 mtb 100/135 mm, červený
101321 mtb 100/135 mm, strieborný

Acor AQr-21102A
rýchloupínač kolies
pár, materiál hliník+crmo, hmotnosť 45 g
kód rozmery, farba
101113 roAD 110/130 mm, zlatý
101114 roAD 110/130 mm, červený
101322 roAD 110/130 mm, čierny

kód rozmery, farba
101323 roAD 110/130 mm, modrý
101324 roAD 110/130 mm, ružový
101325 roAD 110/130 mm, strieborný

2,90 € / 4,90 € 19,90 €
do

pr
ed

aj

do
pr

ed
aj

Point Ae-601 f
náboj predný
36 dierový, materiál hliník, hmotnosť 280 g

Point Pro DP 91
náboj predný
32 dierový, kotúčový, hmotnosť 318 g

Point fm 31 r 7sP
náboj zadný
36 dierový, materiál hliník, hmotnosť 554 g

Point Pro DP 32
náboj zadný
32 dierový, kotúčový, hmotnosť 276 g

kód rozmery, farba sKP cena
102285 9,5x70x140 mm, strieborný #291 010 00 2,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102287 s rýchloupínačom, čierny #291 124 00 19,90 €

pôvodná cena 29,00 €

kód rozmery, farba sKP cena
102286 9,5x135x180 mm, strieborný #291 012 00 4,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102288 s rýchloupínačom, čierny #291 145 00 19,90 €

pôvodná cena 29,00 €
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15,90 € / 29,90 €

39,90 €

29,90 € / 39,90 € 29,90 € / 39,90 €

49,90 € / 69,90 € 69,90 € / 119,90 €

19,90 € / 69,90 €

99,90 €

do
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do
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aj

do
pr
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Point Pt 61
náboj predný
36 dierový, materiál hliník, hmotnosť 267 g

Point Dc 33 Hy
náboj zadný
32 dierový, hmotnosť 325 g

Acor AHU-21005 f
náboj predný
32 dierový, materiál hliník 7075, hmotnosť 264 g

Acor AHU-2502 f
náboj predný
36 dierový, materiál hliník 7075, hmotnosť 237 g

Acor AHU-2802 f
náboj predný
32 dierový, materiál hliník 7075, hmotnosť 237 g

Acor AHU-21004 f
náboj predný
32 dier., materiál karbón + hliník, hmot. 146 g

Acor AHU-21006 f
náboj predný
36 dierový, materiál oceľ+crmo, hmot. 256 g

Point Dc 52-n
náboj zadný
pre 1/2" a 1/8" reťaze, 10x180 oska, hmot. 540 g

Acor AHU-21005 r
náboj zadný
32 dierový, materiál hliník 7075, hmotnosť 315 g

Acor AHU-2502 r
náboj zadný
36 dierový, materiál hliník 7075, hmotnosť 411 g

Acor AHU-2802 r
náboj zadný
32 dierový, materiál hliník 7075, hmotnosť 411 g

Acor AHU-21004 r
náboj zadný
32 dier., materiál karbón + hliník, hmot. 289 g

Acor AHU-21006 r
náboj zadný
36 dierový, materiál oceľ+crmo, hmot. 546 g

Acor AHU-21001 r
náboj zadný
32 dierový, materiál hliník, hmotnosť 288 g

kód rozmery, farba sKP cena
102289 s rýchloupínačom, čierny #291 126 00 15,90 €

pôvodná cena 29,00 €

kód rozmery, farba sKP cena
102166 9,5x70x140 mm, čierny #291 164 01 39,90 €

pôvodná cena 56,00 €

kód rozmery, farba  cena
101630 m9x100 mm, čierny  29,90 €
101631 m9x100 mm, strieborný  29,90 €
101632 m9x100 mm, červený  29,90 €

kód rozmery, farba  cena
101460 m9x100/108 mm, čierny  29,90 €

pôvodná cena 36,90 €

kód rozmery, farba cena
101624 m9x100/108 mm, čierny, s rýchloupínačom 49,90 €

kód rozmery, farba cena
101626 m9x100 mm, čierny, 2 ložiská 69,90 €
101628 m9x100 mm, červený, 2 ložiská 49,90 €

kód rozmery, farba cena
101636 m9x100 mm, čierny 19,90 €
101637 m9x100 mm, strieborný 19,90 €
101638 m9x100 mm, červený 19,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102294 36 dierový, čierny #292 186 01 29,90 €
102342 32 dierový, čierny #292 181 01 29,90 €

pôvodná cena 45,80 €

kód rozmery, farba  cena
101633 m10x130 mm, čierny  39,90 €
101634 m10x130 mm, strieborný  39,90 €
101635 m10x130 mm, červený  39,90 €

kód rozmery, farba  cena
101461 m10x135/145 mm, čierny  39,90 €

pôvodná cena 47,90 €

kód rozmery, farba cena
101625 m10x135/145 mm, čierny, s rýchloupínačom 69,90 €

kód rozmery, farba cena
101627 m10x135 mm, čierny, 4 ložiská 119,90 €
101629 m10x135 mm, červený, 4 ložiská 119,90 €

kód rozmery, farba cena
101639 m10x135 mm, čierny 69,90 €
101640 m10x135 mm, strieborný 69,90 €
101641 m10x135 mm, červený 69,90 €

kód rozmery, farba cena
101658 m10x130/140 mm, čierny 99,90 €

10,90 €

5,90 €

Acor APD-2809
pedále
detské, materiál resin, oska 9/16“ crmo, hmotnosť 240 g/pár

Acor APD-2505
pedále
materiál resin, oska 9/16“ crmo, hmotnosť 294 g/pár

Acor APD-2103
pedále
materiál dural, oska 9/16“ crmo, hmotnosť 368 g/pár

kód rozmery, farba  cena
101260 110x70 mm, čierne  3,90 €

kód rozmery, farba  cena
101250 106x70 mm, čierne  5,90 €

kód rozmery, farba  cena
101251 106x65 mm, strieborné  10,90 €

3,90 €

Point lU-P16 nb
pedále
detské, materiál plast, hmotnosť 252 g/pár

Point K2
pedále
detské, materiál kraton+oceľ, hmotnosť 248 g/pár

Point treKKinG
pedále
city - trekking, materiál plast, hmotnosť 314 g/pár

Point mtb
pedále
mtb, materiál plast+oceľ, hmotnosť 315 g/pár

Point lU-c4
pedále
mtb, materiál plast + oceľ, hmotnosť 332 g/pár

Point lU-934
pedále
mtb, materiál hliník+oceľ+crmo, hmotnosť 455 g/pár

Point lU-214
pedále
city, materiál hliník+kratón, hmotnosť 542 g/pár

kód rozmery, farba sKP cena
102100 94,3x60,1x28,1 mm, čierne #260 130 00 2,10 €

kód rozmery, farba sKP cena
102442 110x62 mm, čierno-sivé #260 158 00 2,50 €

kód rozmery, farba sKP cena
102418 113x78 mm, čierne #260 165 00 2,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102408 105x67 mm, čierne #260 156 00 4,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102104 108,4x63,3x30,4 mm, čierne #090 061 00 4,70 €

kód rozmery, farba sKP cena
102106 101x82,7x31,6 mm, čierno-strieborné #090 060 00 8,10 €

kód rozmery, farba sKP cena
102107 110,3x9,5x28,9 mm, čierno-strieborné #260 004 00 9,60 €

2,10 € 2,50 € 2,90 €

4,90 €4,70 €

8,10 € 9,60 €

10,90 € 11,90 €

Acor APD-703
pedále
materiál PP + dural, oska 9/16“ cr-mo, hmotnosť 320 g/pár

Acor APD-21204
pedále
materiál polykarbonát, oska 9/16“ boron, hmotnosť 455 g/pár

kód rozmery, farba  cena
101259 109x72 mm, čierne  10,90 €

kód rozmery, farba
101827 110x100x25 mm, modrá
101828 110x100x25 mm, zelená

kód rozmery, farba
101829 110x100x25 mm, biela
101830 110x100x25 mm, žltá
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19,90 € 22,90 €

16,90 € 18,90 €

Acor APD-2502
pedále
materiál dural, oska 9/16“ crmo, hmotnosť 249 g/pár

Acor APD-2902
pedále
materiál dural, oska 9/16“ crmo, hmotnosť 238 g/pár

Acor APD-21105
pedále
materiál hliník 6061, oska 9/16“ crmo, hmotnosť 250 g/pár

Acor APD-21205
pedále
materiál Hi-impact, oska 9/16“ crmo, hmotnosť 410 g/pár

Acor APD-21107
pedále
materiál hliník 6061, oska 9/16“ crmo, hmotnosť 392 g/pár

Acor APD-2303
pedále
materiál dural, oska 9/16“ crmo, hmotnosť ? g/pár

Acor APD-2001
pedále
obojživelné, materiál dural, oska crmo, hmotnosť 390 g/pár

kód rozmery, farba  cena
101252 97x63 mm, čierno-strieborné  16,90 €
101253 97x63 mm, strieborné  16,90 €

kód rozmery, farba  cena
101158 90x64,5x27,5 mm, strieborné  18,90 €

kód rozmery, farba  cena
101584 78x59 mm, strieborné  39,90 €

kód rozmery, farba  cena
101264 90x100x58 mm, čierne  42,90 €
101265 90x100x58 mm, biele  42,90 €

kód rozmery, farba  cena
101065 87x61 mm, zlaté  39,90 €
101066 87x61 mm, sivé  39,90 €
101682 87x61 mm, červené  39,90 €

kód rozmery, farba  cena
101157 82x60x18 mm, čierne  45,90 €

kód rozmery, farba  cena
101263 101x65 mm, čierno-strieborné  49,90 €

kód rozmery, farba  cena
101067 119x92x22 mm, čierne  49,90 €
101068 119x92x22 mm, biele  49,90 €

kód rozmery, farba  cena
101255 80x60 mm, strieborné  49,90 €

kód rozmery, farba  cena
101256 103x63 mm, čierno- strieborné  55,90 €

kód rozmery, farba  cena
101262 80x65 mm, čierno-strieborné  58,90 €

kód rozmery, farba  cena
101064 91x88 mm, zlaté  69,90 €

kód rozmery, farba  cena
101258 95x94 mm, čierne  69,90 €

kód rozmery, farba  cena
101257 118x113 mm, čierne  69,90 €

kód rozmery, farba  cena
101062 98x63x23 mm, čierne  19,90 €
101063 98x63x23 mm, biele  19,90 €

kód rozmery, farba
101831 110x100x32 mm, modrá oska
101832 110x100x32 mm, zlatá oska

kód rozmery, farba
101833 110x100x32 mm, červená oska
101834 110x100x32 mm, zelená oska

kód rozmery, farba  cena
101039 100x110x25 mm, strieborné  24,90 €

kód rozmery, farba  cena
101577 ? mm, čierne  24,90 €

kód rozmery, farba  cena
62011 103x65 mm, strieborné  29,90 €

24,90 €24,90 € 29,90 €

14,90 €

Acor APD-2604
pedále
materiál dural, oska 9/16“ crmo, hmotnosť 532 g/pár
kód rozmery, farba  cena
101254 96x97 mm, čierno-strieborné  14,90 €

49,90 €

49,90 €

49,90 €

42,90 €39,90 €

45,90 €

Point lU-953
pedále
cross, bmx, materiál hliník+plast, oska crmo, hmot. 540 g/pár
kód rozmery, farba sKP cena
102108 105,7x88,3 mm, strieborné #292 418 01 17,90 €
102109 105,7x88,3 mm, čierne #260 118 01 17,90 €

pôvodná cena 19,20 €

17,90 €

Point QrD-m17c
pedále
road, materiál hliník, oska 9/16" crmo, hmotnosť 350 g/pár

Acor APD-2503
pedále
sPD, materiál dural, oska 9/16" crmo, hmotnosť 352 g/pár

Acor APD-2915
pedále
materiál dural, oska 9/16" crmo, hmotnosť 590 g/pár

Acor APD-21102
pedále
materiál hliník 6061, oska 9/16" crmo, hmotnosť 205 g/pár

Acor APD-2904
pedále
materiál dural, oska 9/16" crmo, hmotnosť 304 g/pár

Acor APD-2304
pedále
sPD, materiál dural, oska 9/16" crmo, hmotnosť 350 g/pár

Acor APD-21106
pedále
materiál hliník 6061, oska 9/16" crmo, hmotnosť 416 g/pár

Acor APD-2401
pedále
sPD, materiál dural, oska 9/16" crmo, hmotnosť 360 g/pár

Acor APD-2510
pedále
materiál dural, oska 9/16" crmo, hmotnosť 390 g/pár

Acor APD-2804
pedále
sPD, materiál dural, oska 9/16" crmo, hmotnosť 304 g/pár

Acor APD-21101
pedále
sPD, materiál hliník 6061, oska 9/16" crmo, hmotnosť 255 g/pár

Acor APD-2603
pedále
sPD, materiál magnezium, oska 9/16" crmo, hmotnosť 516 g/pár

Acor APD-2602
pedále
materiál magnezium, oska 9/16" crmo, hmotnosť 376 g/pár

Point w71
pedále
bmx, materiál hliník+crmo, oska crmo, hmotnosť 400 g/pár

Point b57
pedále
bmx, trial, cross, materiál hliník+crmo, hmotnosť 550 g/pár

kód rozmery, farba sKP cena
102443 105,7x88,3 mm, strieborno-čierne #260 179 01 39,90 €

pôvodná cena 48,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102401 104x89x20,1 mm, strieborno-čierne #260 141 00 39,90 €

pôvodná cena 49,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102110 111,5x105,8x28,4 mm, čierne #260 120 01 39,90 €

pôvodná cena 59,90 €

39,90 €

39,90 €

39,90 €39,90 €

do
pr

ed
aj

do
pr

ed
aj

69,90 €69,90 €

58,90 €

69,90 €

55,90 €
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Point s3 P2 w6 P8
prevodník
materiál poplastovaná oceľ

Point Al7-3285 sQs
prevodník
materiál kovaný hliník

Point cy-349-9
prevodník
materiál kovaný hliník

Point
reťaz
s pružinou, 112 článkov 

Point 410 n
reťaz
1-rýchlostná, 112 článkov 

Point sl 260
reťaz
7-rýchlostná, 116 článkov

Point sl 270
reťaz
7-rýchlostná, 116 článkov

Point sl 280
reťaz
8-rýchlostná, 116 článkov

Point sl 290
reťaz
9-rýchlostná, 116 článkov

Point mK 918
reťaz
1-rýchlostná, 102 článkov

Point lG 7710
reťaz
9-rýchlostná, 116 článkov

Point lG 1010–cr
reťaz
10-rýchlostná, 116 článkov

Point
zámok reťaze
pre 1-rýchlostnú reťaz 410 n

Point
zámok reťaze
pre 7-rýchlostnú reťaz sl 260 / sl 270

Point
zámok reťaze
pre 7-rýchlostnú reťaz

kód rozmery, farba sKP cena
102080 28-38-48 zubov, sivý #020 051 00 7,10 €

kód rozmery, farba sKP cena
102082 28-38-48 zubov, strieborný #020 094 00 9,90 €

pôvodná cena 12,00 €

kód rozmery, farba sKP cena
102290 22-32-44 zubov, čierny #020 504 00 19,90 €

pôvodná cena 29,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102067 1/2"x1/8", čierna #101 033 01 2,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102060 1/2"x1/8", čierna #101 002 01 3,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102066 1/2"x3/32", čierna #101 006 01 5,30 €

kód rozmery, farba sKP cena
102061 1/2"x3/32", strieborná #320 014 01 6,90 €

pôvodná cena 8,10 €

kód rozmery, farba sKP cena
102062 1/2"x3/32", strieborná #101 030 01 7,90 €

pôvodná cena 9,60 €

kód rozmery, farba sKP cena
102063 1/2"x3/32", strieborná #101 029 01 13,90 €

pôvodná cena 15,70 €

kód rozmery, farba sKP cena
102330 1/2"x1 1/8", strieborná #101 059 01 12,90 €

pôvodná cena 14,40 €

kód rozmery, farba sKP cena
102064 1/2"x1 1/128", strieborná #101 056 01 19,90 €

pôvodná cena 28,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102065 1/2"x1 1/128", strieborná #101 057 01 29,90 €

pôvodná cena 36,20 €

kód rozmery, farba sKP cena
102315 1/2"x1/8" #101 057 00 0,40 €

kód rozmery, farba sKP cena
102392 1/2"x3/32" (pre sl 270) #101 013 00 0,40 €
102393 1/2"x3/32" (pre sl 260) #101 014 00 0,40 €

kód rozmery, farba sKP cena
102389 1/2"x3/32" #101 060 00 0,90 €

4,90 € 4,90 €

11,90 € 11,90 € 11,90 €

2,40 €

Point
košíky na pedále
materiál plast, 

Acor APc-401f
košíky na pedále
pár, s odrazkami, hmotnosť 64 g/pár  

Acor APs-401
popruhy na košíky
pár, hmotnosť 52 g/pár  

Acor APD-Arc1
kufre na pedále
pár, looK kompatibilné, hmotnosť 50 g/set

Acor APD-blK1
kufre na pedále
pár, looK kompatibilné, hmotnosť 50 g/set

Acor APD-2207
kufre na pedále
pár, looK kompatibilné, hmotnosť 50 g/set

kód rozmery, farba sKP cena
102112 veľkosť m, čierne #090 062 00 4,90 €

kód rozmery, farba  cena
101261 veľkosť m, čierne  4,90 €

kód rozmery, farba  cena
101230 400 mm, čierne  4,90 €

kód rozmery, farba  cena
101272 čierne  11,90 €

kód rozmery, farba  cena
101271 červené  11,90 €

kód rozmery, farba  cena
101270 čierne  11,90 €

Acor Abb-2101
stredové zloženie
materiál dural +  crmo, farba strieborná, hmotnosť 276 g

Acor Abb-2401
stredové zloženie isis
materiál dural +  crmo, hmotnosť 291 g

Acor Abb-2301
stredové zloženie isis
materiál dural +  crmo, hmotnosť 219 g

kód rozmery, farba  cena
101566 68x110 mm, čierno-strieborné  24,90 €
101568 68x122 mm, čierno-strieborné  24,90 €

kód rozmery, farba  cena
101290 68x113 mm, čierno-strieborné  26,90 €

9,90 € 24,90 €

kód rozmery
101291 68x110 mm
101292 68x113 mm
101293 68x118 mm

kód rozmery
101294 68x122,5 mm
101295 68x127,5 mm 
101296 73x113 mm

kód rozmery
101297 73x110 mm
101298 73x118 mm
101299 73x122,5 mm

26,90 €

7,10 € 9,90 € 19,90 €

2,90 € 3,90 € 5,30 € 6,90 €

7,90 € 13,90 € 12,90 € 19,90 €

29,90 € 0,40 € 0,40 € 0,90 €

do
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do
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aj

kód rozmery, farba  cena
101069 89x99 mm, strieborné  79,90 €

kód rozmery, farba  cena
101061 120x110x18 mm, strieborné  89,90 € 
101340 120x110x18 mm, čierne  89,90 € 
101341 120x110x18 mm, červené  89,90 €

Acor APD-21104
pedále
materiál hliník, oska 9/16" crmo, hmotnosť 360 g/pár

Acor APD-21110
pedále
materiál zliatina, oska 9/16" crmo, hmotnosť 460 g/pár

89,90 €79,90 €
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5,90 €2,30 €

19,20 €14,40 € 9,90 €

Acor Aro-2501
napínacie koliesko
11 zubové, 2 ks, materiál zliatina, hmotnosť 31 g

Acor Aro-2901
napínacie koliesko
11 zubové, materiál keramika, hmotnosť 22 g

Point DKPc
rockring
pre 32 až 44 zubový prevodník, materiál Polykarbonát

Acor Aro-21101
napínacie koliesko
11 zubové, materiál zliatina 7075, hmotnosť 16 g

kód rozmery, farba  cena
101153 pre shimano (8-, 9-, 10-rýchlostné), sivé  19,90 €
101154 pre shimano (7-rýchlostné) a campagnolo (8-rýchl.), sivé  19,90 €
101155 pre campagnolo (9-, 10-rýchlostné), sivé  19,90 €
101156 pre sram (9.0, 9.0 sl, 7.0), sivé  19,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102337 104 mm, číry #020 169 01 29,90 €

pôvodná cena 46,14 €

12,90 €

19,90 €

29,90 €

29,90 €

kód rozmery, farba
101453 strieborné
101454 červené
101455 modré 

kód rozmery, farba
101676 čierne
101677 oranžové
101678 zelené 

kód rozmery, farba
101456 čierne
101457 zelené
101458 zlaté 

kód rozmery, farba
101679 červené
101680 modré
 

7,90 € 7,90 € 14,90 € 12,00 €

18,70 €

59,90 € 59,90 € 69,90 € 2,90 €

79,90 € 89,90 €

22,40 €

Acor AcA-2006
napínač reťaze
sada 2 ks, materiál zliatina, hmotnosť 62 g

Acor AcA-2007
napínač reťaze
sada 2 ks, materiál zliatina, hmotnosť 68 g

Point cH-2Gc
napínač reťaze
iscG kompatibilný, materiál hliník

Point PUl-02
napínacie koliesko
10 zubové, materiál hliník 6061

Point sinGle sPeeD 1
napínač reťaze
materiál hliník 6061

Point cH-24 cnc
napínač reťaze
iscG kompatibilný, materiál hliník

Point 19/44
napínač reťaze
materiál hliník

Acor Acc-2201
napínač reťaze
1 rolka, materiál dural, hmotnosť 790 g

Acor Aos-706
chránič
materiál neoprén, hmotnosť 15 g

Acor Aos-2601
chránič
materiál neoprén, hmotnosť 20 g

Point 001
chránič
materiál lycra + neoprén

Point
pastorok
sada podložiek, materiál crmo + hliník

Point sr-rDr31 sD
menič
28 zubov, 8 rýchlostný, materiál nerez + hliník, hmot. 262 g

Point r cnc
chránič meniča
materiál hliník 6061, hmotnosť 26 g

Point cH-23
napínač reťaze
iscG kompatibilný, materiál hliník

Acor Acc-2601
napínač reťaze
1 rolka, materiál dural, hmotnosť 800 g

Point sinGle sPeeD 2
napínač reťaze
materiál hliník 6061

Acor Acc-2005
napínač reťaze
2 rolky, materiál hliník, hmotnosť 265 g

kód rozmery, farba  cena
101470 pre m10 koncovku, čierny  7,90 €

kód rozmery, farba  cena
101471 pre m14 koncovku, čierny  7,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102355 pre 22 - 24 zubový prevodník, čierny #020 182 01 14,90 €

pôvodná cena 19,20 €

kód rozmery, farba sKP cena
102072 čierne #101 023 01 12,00 €
102318 strieborné #101 025 01 12,00 €

pôvodná cena 19,20 €

kód rozmery, farba sKP cena
102070 68 mm, čierny #101 045 01 18,70 €

kód rozmery, farba sKP cena
102336 pre 32 - 38 zubový prevodník, 104 mm, čierny #020 170 01 59,90 €
102356 pre 40 - 44 zubový prevodník, 104 mm, čierny #020 170 01 59,90 €

pôvodná cena 71,40 €

kód rozmery, farba sKP cena
102335 pre 38 - 44 zubový prevodník, čierny #020 148 01 59,90 €

pôvodná cena 79,90 €

kód rozmery, farba  cena
101282 pre 32 - 48 zubový prevodník, čierny  69,90 €
101283 pre 32 - 48 zubový prevodník, strieborný  69,90 €

pôvodná cena 79,90 €

kód rozmery, farba  cena
101451 260x80/100 mm, čierny  2,90 €

kód rozmery, farba  cena
101452 250x90/105 mm, čierny  5,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102155 260x80/100 mm, čierny #290 110 01 2,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102375 pre 42 - 50 zubový prevodník, strieborný #020 154 01 79,90 €

pôvodná cena 99,90 €

kód rozmery, farba  cena
101284 pre 38 - 44 zubový prevodník, čierny  89,90 €
101285 pre 38 - 44 zubový prevodník, strieborný  89,90 €

pôvodná cena 109,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102071 68 mm, čierny #101 058 01 18,70 €

kód rozmery, farba  cena
101280 pre 38 - 44 zubový prevodník, 14 mm, čierny  23,90 €
101281 pre 38 - 44 zubový prevodník, 14 mm, strieborný  23,90 €

23,90 €
do

pr
ed

aj

do
pr

ed
aj

kód rozmery, farba sKP cena
102550 12 zubov #020 196 01 19,20 €

kód rozmery, farba sKP cena
102150 čierno-strieborná #300 047 01 19,20 €

kód rozmery, farba sKP cena
102660 čierno-strieborná #300 325 01 9,90 €

pôvodná cena 12,00 €
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3,90 € 6,90 €

2,70 €

3,90 €

2,90 € 3,90 €

4,90 € 4,90 €

2,90 € 2,90 € 2,90 €

Acor Aos-2701
čiapočka
pre AV ventil, pár, materiál hliník, hmotnosť 6 g

Acor Aos-2701
čiapočka
pre sV ventil, pár, materiál hliník, hmotnosť 6 g

Acor Aos-21203
čiapočka
pre sV a AV ventil, pár, hmotnosť 3,5 g

Acor Aos-2801 b/f/s
čiapočka
pár, materiál resin, hmotnosť 5 - 10 g

Point toUrinG
zásterka na blatník
materiál guma, uchytenie univerzálne

Point sf 267
blatník
predný + zadný, materiál plast, uchytenie na rám a vidlicu

Point KicKbAcK
blatník
zadný, materiál plast, uchytenie na sedlovku

Acor AfD-2404
blatník
predný + zadný, materiál plast, uchytenie na rám, 290 g

Acor AfD-2405
blatník
predný + zadný, materiál plast, uchytenie na rám, 186 g

Acor AfD-2403
blatník
materiál plast, uchytenie na rám, 77 g

Acor AfD-2701
blatník
predný + zadný, materiál plast, uchytenie na rám, 310 g

Acor AfD-2502
blatník
zadný, materiál plast, uchytenie na sedlovku, 135 g

Acor AfD-2503
blatník
predný + zadný, materiál plast + kov, uchytenie na rám, 407 g

Point sw DH 1l
blatník
predný, materiál plast + kov, uchytenie na vidlicu

Point sw DH 1r
blatník
zadný, materiál plast + kov, uchytenie na sedlovku

Acor Aos-2904
čiapočka
pre AV ventil, pár, hmotnosť 8 g

Acor Aos-21001
čiapočka
pre AV ventil, pár, hmotnosť 8 g

Point
duša
AV / DV ventil, materiál guma

kód rozmery, farba  cena
101489 Aos-2801 b, medveď  3,90 €
101490 Aos-2801 s, lebka  3,90 €
101491 Aos-2801 f, kvetinka  3,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102251 čierna #136 019 00 2,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102250 pre 28" kolesá, čierna #095 008 00 3,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102281 pre 24 - 26"  kolesá, karbón #095 002 00 4,90 €

pôvodná cena 6,00 €

kód rozmery, farba  cena
101352 pre 24 - 26" kolesá, čierna  4,90 €

pôvodná cena 6,90 €

kód rozmery, farba  cena
101353 pre 24 - 26" kolesá, čierna  5,90 €

pôvodná cena 7,90 €

kód rozmery, farba  cena
101350 pre 24 - 26" kolesá, čierna  6,90 €

kód rozmery, farba  cena
101351 pre 24 - 26" kolesá, čierna + priehľadná  9,90 €

pôvodná cena 11,90 €

kód rozmery, farba  cena
101354 pre 23" kolesá, čierna  10,90 €

kód rozmery, farba  cena
101355 pre max 700x25 pneumatiky, čierna  29,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102253 pre 24 - 26" kolesá, karbón #095 014 00 9,90 €

pôvodná cena 11,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102252 pre 24 - 26" kolesá, karbón #095 014 00 9,90 €

pôvodná cena 11,90 €

kód rozmery, farba  cena
102690 26x1,75/2,125 mm, AV ventil #081 208 01 2,90 €
8004335 26x1 3/8" mm, DV ventil #081 210 01 2,70 €
102692 16x1,75 mm, DV ventil #081 201 01 2,70 €

kód rozmery, farba  cena
101472 futbalová lopta  3,90 €
101473 basketbalová lopta  3,90 €

kód rozmery, farba
101487 zelená
101488 čierna
101496 modrá

kód rozmery, farba
101499 čierna
101604 zelená
101605 modrá

kód rozmery, farba
101789 červená, pár
101790 čierna, pár
101791 modrá, pár

kód rozmery, farba
101497 červená
101498 zlatá

kód rozmery, farba
101608 červená
101609 zlatá

kód rozmery, farba
101792 strieborná, pár
101793 zelená, pár
101794 zlatá, pár

kód rozmery, farba
101741 diamant oranžový, pár
101742 diamant červený, pár

kód rozmery, farba
101743 diamant modrý, pár
101744 diamant ružový, pár

Point bnA
ventilový adaptér
redukcia z DV na AV ventil

Point b
ventilový adaptér
redukcia z sV na DV ventil

Point Pro sHocK
ventilový adaptér
pre rock shox vidlice

Point HooK
ventilový adaptér
uhlová redukcia na AV ventil

kód rozmery, farba sKP cena
102000  #130 008 00 0,70 €

kód rozmery, farba sKP cena
102001  #130 050 00 0,80 €

kód rozmery, farba sKP cena
102415  #130 132 00 1,30 €

kód rozmery, farba sKP cena
102428  #130 131 00 4,60 €

0,70 € 0,80 € 1,30 € 4,60 € DV ventil (Dunlop)
easy Pump

sV ventil (sclaverand)
french Valve

AV ventil (Auto)
American Valve

Point mirAGe
koleso predné
materiál hliníkový náboj, hliníkový ráfik, farba hliníková

Point mirAGe
koleso predné
materiál hliníkový náboj, hliníkový aero ráfik

koleso zadné
materiál hliníkový náboj, hliníkový ráfik, farba hliníková

koleso zadné
materiál hliníkový náboj, hliníkový aero ráfik

kód rozmery, špice, farba sKP cena
102350 24", pozinkované, strieborné #094 000 00 11,90 €
102601 26", pozinkované, strieborné #094 001 00 11,90 €
102602 24", pozinkované, strieborné #094 002 00 12,90 €

pôvodná cena 12,60 – 14,00 €

kód rozmery, špice, farba sKP cena
102603 26", nerezové, strieborné, s rýchloupínačom #094 007 00 17,90 €
102604 28", nerezové, strieborné, s rýchloupínačom #094 008 00 19,90 €
102605 28", nerezové, čierne, s rýchloupínačom #094 010 00 16,90 €
102606 26", nerezové, čierne #094 032 00 19,90 €
102607 28", nerezové, čierne #094 033 00 19,90 €

pôvodná cena 17,90 – 24,00 €
kód rozmery, špice, farba sKP cena
102608 24", pozinkované, strieborné, 6-7 rýchl. kazeta #094 011 00 11,90 €

pôvodná cena 13,10 € kód rozmery, špice, farba sKP cena
102611 26", nerez., strieb., s rýchloup., 7 rýchl. kazeta #094 020 00 29,90 €
102612 28", nerez., strieb., s rýchloup., 7 rýchl. kazeta #094 021 00 29,90 €
102613 28", nerez., čierne, s rýchloup., 7 rýchl. kazeta #094 025 00 29,90 €
102451 26", nerez., čierne, s rýchloup., 8-9 rýchl. kazeta #094 026 00 21,90 €
102597 26", nerez., strieb., 7 rýchl. kazeta #094 034 00 19,90 €

pôvodná cena 24,70 – 29,90 €

5,90 €

6,90 €

29,90 €9,90 € 10,90 €

9,90 € 9,90 €

6,00 €

do
pr

ed
aj

do
pr

ed
aj

do
pr

ed
aj
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14,90 €

4,90 € 4,90 €

9,90 €

3,90 €5,90 €

6,90 € 9,90 € 4,90 € 5,90 €

7,90 €

14,90 €

7,90 € 9,90 €

Acor Acl-2508
zámok
3-kódový, materiál PU + hliník, hmotnosť 668 g

Acor Acl-2509
zámok
3-kódový, materiál PVc + hliník, hmotnosť 56 g

Acor Acl-2905
zámok
2 kľúče, materiál PVc + hliník, hmotnosť 265 g

Acor Alt-2101
svetlo
predné, halogénové, 4 módy, farba čierna, hmotnosť 93 g

Acor Alt-2507
svetlo
predné + zadné, farba čierna, hmotnosť 93 / 44 g

Acor Alt-21105
svetlo
do riadítok, 1 leD, farba červená, hmotnosť 18 g

Acor Alt-2801
svetlo
zadné, 7 leD, 3 módy, farba červená, hmotnosť 27 g

Acor Alt-2508
svetlo
predné, 1 leD, 4 módy, farba čierna, hmotnosť 49 g

Acor Alt-2906
svetlo
zadné, 3 leD, 3 módy, farba čierno-červená, hmotnosť 38 g

Acor Alt-2703
svetlo
predné, 5 leD, 2 módy, farba strieborná, hmotnosť 76 g

Acor Acl-2504
zámok
4-kódový, materiál PVc + hliník, hmotnosť 668 g

Acor Acl-2504
zámok
2 kľúče, materiál látka + reťaz

Point 100
zámok
pancierový, 2 kľúče, materiál PVc + hliník

Point 4021
zámok
4-kódový, materiál PVc + oceľ, až 10.000 kombinácií!

Point 120
zámok
2 kľúče (1 s leD diodou), materiál PVc + oceľ

kód rozmery, farba  cena
101420 4,8 mm x 1,2 m, čierny  4,90 €

pôvodná cena 5,50 €

kód rozmery, farba  cena
101421 3,0 mm x 1,5 m, čierny  4,90 €

pôvodná cena 6,90 €

kód rozmery, farba  cena
101407 8,0 mm x 1,5 m, čierny  9,90 €

kód batéria  cena
101410 2x lr14 (nie sú súčasťou balenia)  3,90 €

kód batéria  cena
101411 2x c + 2x AAA  4,90 €

kód batéria  cena
101288 ?  5,90 €

kód batéria  cena
101416 2x AAA  7,90 €

kód batéria  cena
101414 3x AAA  14,90 €

kód batéria  cena
101408 2x n (Um-5)  7,90 €

kód batéria  cena
101415 2x AA  9,90 €

kód rozmery, farba  cena
101588 10,0 mm x 1,8 m, čierny  9,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102378 10,0 mm x 1,2 m, čierny #120 208 01 19,90 €

pôvodná cena 26,50 €

kód rozmery, farba sKP cena
102148 18,0 mm x 1,0 m, čierny #120 209 01 5,90 €

pôvodná cena 7,10 €

kód rozmery, farba sKP cena
102142 10,0 mm x 1,8 m, čierny #120 109 01 6,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
8004336 12,0 mm x 1,2 m, čierny #120 223 01 9,90 €

pôvodná cena 12,00 €

do
pr

ed
aj

do
pr

ed
aj

15,90 € 19,90 €

Point xl
zámok
2 bezpečnostné kľúče (1 s leD diodou), materiál PVc + oceľ
kód rozmery, farba sKP cena
8004337 18,0 mm x 1,2 m, čierny #120 220 01 15,90 €

pôvodná cena 18,70 €

2,90 € 3,90 € 3,90 €

Point 51 Gs
svetlo
zadné, na sedlovku, 5x leD

Point f 23
svetlo
zadné, 6 funkcií, 5x leD, popruh a držiak

Point
svetlo
biele alebo červené svetlo, 1x leD, aj ako prívesok

kód batérie sKP cena
102293 2x AAA (nie sú súčasťou balenia) #190 300 01 2,90 €

pôvodná cena 3,60 €

kód batérie sKP cena
102044 2x AAA (nie sú súčasťou balenia) #190 294 01 3,90 €

pôvodná cena 4,80 €

kód batérie sKP cena
102091 1x cr2032 (súčasť balenia) #190 284 01 3,90 €

pôvodná cena 5,30 €

4,90 € 4,90 €

6,90 €

Point
svetlo
predné, Hs3, 10 lux

Point jy 808-11
svetlo
predný + zadný halogén, indikátor stavu batérie

Point
svetlo
predné + zadné, 1x Hs3, indikátor stavu batérie

kód batérie sKP cena
102076 5x AAA (súčasť balenia) #190 297 01 4,90 €

pôvodná cena 5,90 €

kód batérie sKP cena
102577 4x AAA (súčasť balenia) #190 348 01 4,90 €

pôvodná cena 6,00 €

kód batérie sKP cena
102403 5x AA + 2x AAA (nie sú súčasťou balenia) #190 308 01 6,90 €

pôvodná cena 9,60 €

19,90 €

Point 10 lUx
svetlo
predné a zadné, 10 lux, 5x dióda (vzadu)
kód batérie sKP cena
102041 4x AAA + 2x AAA (súčasť balenia) #190 335 01 19,90 €

pôvodná cena 28,90 €

19,90 €

Alt-2506
svetlo na hlavu alebo na riadítka 
7 leD, 4 módy, farba čierna, hmotnosť 44 g
kód batérie  cena
101412 3x AAA  19,90 €
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Acor Alt-2907
svetlo
predné, 2 leD, solárne, farba strieborná, hmotnosť 86 g

23,90 €

kód batérie  cena
101409 2x AAA  19,90 €

0,99 €

0,99 € 0,99 €

0,99 € 1,00 €

4,90 €

1,90 €

Point clAssic 818
zvonček
materiál hliník + plast

Point
zvonček
materiál hliník + plast

Point
zvonček
materiál hliník + plast

Point
trúbka
materiál netoxický mäkký vinyl

Point wj 168
spätné zrkadlo
panoramatické zrkadlo odolné voči poškrabaniu

Point
zrkadlo
panoramatické zrkadlo odolné voči poškrabaniu

Point br 12
rádio
s mP3 pripojením, leD lampa, integrovaná anténa

Point
zvonček
materiál hliník + plast

Point b 415 AP
zvonček
materiál hliník + plast

Point birDie
zvonček
materiál hliník + plast

Acor Abe-2101
zvonček
materiál plast, hmotnosť 20 g

Acor Abe-2201
zvonček
materiál plast, hmotnosť 32 g

Acor Abe-2705
zvonček
na brzdu, rmateriál kov+plast, hmotnosť 35 g

Acor Abe-2704
zvonček
dámsky, so zrkadlom, materiál kov+plast, hmotnosť 51 g

Acor Abe-21202
zvonček
materiál kov+plast, hmotnosť 33 g

Acor Abe-21201
zvonček
materiál kov+plast, hmotnosť 37 g

Acor Abe-2706
zvonček
s hodinkami, materiál kov+plast, hmotnosť 47 g

kód rozmer, farba sKP cena
102284 55 mm, čierny #160 081 00 0,99 €

kód rozmer, farba sKP cena
102282 55 mm, čierny #160 035 00 0,99 €

kód rozmer, farba sKP cena
102283 35 mm, ? #160 079 00 0,99 €

kód  sKP cena
102051 pes Dalmatínec #160 115 01 2,90 €
102057 kačica #160 184 01 2,90 €
102059 slon #160 168 01 2,90 €

kód farba sKP cena
102255 čierne #220 013 00 3,30 €

kód farba sKP cena
8004341 čierne #220 011 00 3,90 €

kód farba sKP cena
102650 čierne #140 003 01 21,70 €

kód rozmer, farba sKP cena
102144 55 mm, čierny #160 031 00 0,99 €

kód rozmer, farba sKP cena
102055 35 mm, čierny #160 127 00 1,00 €
102056 35 mm, strieborný #160 128 00 1,00 €

kód rozmer, farba sKP cena
102053 35 mm, čierny #160 067 00 4,90 €

kód rozmer, farba  cena
101423 22,2 mm, zelená žaba  1,90 €
101424 22,2 mm, modré prasiatko  1,90 €

kód rozmer, farba  cena
101427 22,2 mm, zelená lienka  3,90 €
101428 22,2 mm, žltá lienka  3,90 €
101429 22,2 mm, červená lienka  3,90 €

kód rozmer, farba  cena
101426 22,2 mm, strieborno-čierna  3,90 €

kód rozmer, farba  cena
101422 22,2 mm, čierny  3,90 €

kód rozmer, farba  cena
101419 22,2 mm, strieborno-čierna  14,90 €
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14,90 € 2,90 €

3,30 € 3,90 € 21,70 €

3,90 €

5,90 €

3,90 €3,90 €

3,90 €

kód rozmery, farba
? 22,2 mm, červený
? 22,2 mm, zelený
? 22,2 mm, modrý

kód rozmery, farba
? 22,2 mm, purpúrový
? 22,2 mm, oranžový

kód rozmery, farba
? 22,2 mm, biely
? 22,2 mm, žltý
? 22,2 mm, čierny

kód rozmery, farba
? 22,2 mm, modrý
? 22,2 mm, striebroný

Point cl-wb 1
držiak košíka na fľašu
uchytenie na sedlovku 25,0 - 31,8 mm, materiál hliník

Point 02 A
držiak košíka na fľašu
uchytenie na riadítka 25,0 - 31,8 mm, materiál hliník

Acor Abc-21206
držiak košíka na fľašu
na riadítka 22,2 - 25,4 mm, materiál zliatina, hmotnosť 39 g

3,90 € 3,90 € 3,90 €

kód farba sKP cena
102241 hliník #300 839 00 3,90 €

kód farba sKP cena
102582 hliník #300 278 01 3,90 €

kód farba  cena
novinka čierny  3,90 €

do
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do
pr

ed
aj

Acor Abc-21207
držiak košíka na fľašu
uchytenie na riadítka, materiál zliatina, hmotnosť 40 g

Acor Abc-21107
držiak 2 košíkov na fľašu
uchytenie na sedadlo, materiál zliatina, hmotnosť 122 g

5,90 € 9,90 €

kód farba  cena
101770 čierny  5,90 €

kód farba  cena
101276 čierny  9,90 €
101277 strieborný  9,90 €

Point cb 1427
košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál plast

1,90 €

kód farba sKP cena
102240 čierny #300 206 00 1,90 €
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5,90 €

8,90 €

8,90 €

6,90 €

6,90 € 6,90 €

5,90 € 6,90 €

22,90 €

36,90 € 39,90 € 39,90 €

2,90 €

2,90 € 2,90 €

3,90 €

19,90 €

Point 105 c
košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál plast

Acor Abc-2901
košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál nylon, hmotnosť 37 g

Acor Abc-2702
košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál hliník, hmotnosť 46 g

Acor Abc-2503
košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál hliník 5 mm rúrky, hmotnosť 54 g

Acor Abc-21104
košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál hliník, hmotnosť 60 g

Acor Abc-21304
košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál hliník, hmotnosť 60 g

Acor Abc-2904
košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál hliník, hmotnosť 43 g

Acor Abc-2601
košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál hliník, hmotnosť 44 g

Acor Abc-21005
košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál hliník, hmotnosť 40 g

Acor Abc-21101
košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál hliník + koža, hmotnosť 78 g

Acor Abc-2903
košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál karbón, hmotnosť 23 g

Acor Abc-21003
košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál karbón, hmotnosť 18 g

acor abc-21004
košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál karbón, hmotnosť 16 g

Acor Awb-2502
fľaša
objem 650 ml, materiál plast, hmotnosť 62 g

Point
fľaša
objem 680 ml, materiál plast, pre nápoje od -20 do +120  °c

Point
fľaša s košíkom
objem 750 ml, odolná voči ovocným kyselinám, alkoholu a izotonickým nápojom, materiál kov (držiak) + plast (fľaša), hmotnosť 190 g

Acor Awb-2402
fľaša
objem 680 ml, materiál lDPe plast, hmotnosť 91 g

Acor Awb-2703
fľaša
objem 600 ml, materiál plast, hmotnosť 58 g

Acor Awb-21201
fľaša
termo, objem 500 ml, materiál thermo lDPe, hmotnosť 136 g

Acor Awb-2803
fľaša
termo, objem 450 ml, materiál thermo lDPe, hmotnosť 144 g

Acor Awb-2101
fľaša
objem 680 ml, materiál hliník, hmotnosť 144 g

Point tecH 503
košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál karbón, hmotnosť 29 g

Acor Abc-21102
košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál hliník, hmotnosť 42 g

5,10 €2,90 €

kód farba sKP cena
8004342 čierny #300 223 01 5,10 €

kód farba  cena
101376 žltý  2,90 €
101377 červený  2,90 €
101378 modrý  2,90 €
101379 čierny  2,90 €

kód farba  cena
101384 čierny  5,90 €
101386 strieborný  5,90 €

kód farba  cena
101380 čierny  5,90 €
101381 strieborný  5,90 €

kód rozmery, farba
101116 čierny
101117 biely
101342 červený

kód farba  cena
101813 čierny  6,90 €
101814 strieborný  6,90 €

kód rozmery, farba
101208 čierny
101209 strieborný
101210 červený

kód rozmery, farba
101343 zlatý
101344 modrý
101345 strieborný

kód rozmery, farba
101211 modrý
101212 titánový

kód farba  cena
101382 čierny  6,90 €
101383 strieborný  6,90 €

kód farba  cena
101757 strieborný  8,90 €
101758 biely  8,90 €

kód farba  cena
101205 čierno-hnedý  22,90 €

kód farba  cena
101375 čierny  36,90 €

kód farba  cena
101645 čierny  39,90 €

kód farba  cena
101646 čierny  39,90 €

kód farba  cena
101360 číra  2,90 €

kód farba sKP cena
102398 červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, čierna #300 282 00 2,90 €

pôvodná cena 4,30 €

kód farba sKP cena
102230 strieborná #300 207 00 2,90 €
102231 čierna #300 208 00 2,90 €

kód farba sKP cena
102232 červená #300 209 00 2,90 €
102233 modrá #300 210 00 2,90 €

pôvodná cena 4,00 €

kód farba  cena
101362 strieborná  3,90 €

kód farba  cena
101368 pastelovo-modrá  4,90 €
101369 pastelovo-zelená  4,90 €
101370 pastelovo-sivá  4,90 €

kód farba  cena
101862 sivo-červená  6,90 €

kód farba  cena
101372 biela  5,90 €

kód farba  cena
101363 čierna  15,90 €
101364 strieborná  15,90 €
101365 modrá  15,90 €
101366 červená  15,90 €

kód farba sKP cena
102242 čierny #300 212 01 19,90 €

pôvodná cena 38,60 €

kód rozmery, farba
101118 čierny
101119 strieborný
101133 červený

kód rozmery, farba
101134 zlatý
101135 modrý

4,90 €

6,90 €5,90 € 15,90 €
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12,90 €11,90 €
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59,90 € 69,90 €

Point
náhradná noha na stojan
materiál guma

Point
stojan
zadný, pre 28" bicykle, materiál hliník

Point 105
stojan
zadný, pre 26 - 28" bicykle, materiál hliník

Point
stojan
zadný, pre 28" bicykle, materiál hliník

Acor AKs-2403
stojan
stredový, pre 24"-28" bicykle, materiál hliník, hmotnosť 210 g

Point 10
nosič
uchytenie na rám, materiál 6,5 mm, nosnosť 25 kg

Point by-305
nosič
uchytenie na rám, nosnosť 25 kg

Point 93
nosič
uchytenie na rám, materiál oceľ, nosnosť 20 kg

Point 330 c
nosič
uchytenie na rám, materiál hliník, nosnosť 25 kg

Point 2 HooKs
remeň na uchytenie
s kovovými 2 háčikmi na konci, materiál guma+nylon

Point
remeň na uchytenie
s kovovými 2 háčikmi na konci, materiál guma+nylon

Point 3 HooKs
remeň na uchytenie
s kovovými 3 háčikmi na konci, materiál guma+nylon

Acor Acr-2506
nosič
uchytenie na rám, materiál hliník, nosnosť 10 kg

Acor Acr-2401
nosič
uchytenie na sedlovku, materiál hliník + plast, nosnosť 10 kg

Acor Acr-502
nosič
uchytenie na rám, materiál hliník, nosnosť 25 kg

Acor Acr-2402
nosič
uchytenie na rám, materiál hliník, nosnosť 25 kg

Acor Acr-2505
nosič
uchytenie na rám, materiál hliník, nosnosť 25 kg

Acor Acr-21103
nosič
uchytenie na sedlovku, materiál hliník, nosnosť 10 kg

Point box
box na nosič
uzamykateľný, odoberateľný, objem 10 l

Acor AKs-2602
stojan
zadný, pre 22"-28" bicykle, materiál hliník, hmotnosť 349 g

Acor AKs-2502
stojan
stredový, pre 26"-28" bicykle, materiál hliník, hmotnosť 546 g

Acor AKs-2001
stojan
zadný, pre 24"-28" bicykle, materiál hliník, hmotnosť 339 g

Acor Aws-21101
stojan
výstavný, pre 18"-28" bicykle, materiál hliník, hmotnosť 560 g

kód rozmery, farba sKP cena
102645 čierna #240 016 00 0,40 €

kód farba sKP cena
102068 čierny #300 408 00 2,90 €

kód farba sKP cena
102295 čierny #240 047 00 11,20 €

kód farba sKP cena
102581 čierny #240 074 00 13,90 €

kód farba  cena
101335 strieborný  7,90 €
101336 čierny  7,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102035 pre 20" bicykel, plocha 130x300 mm, čierny #050 145 00 4,90 €
102036 pre 24" bicykel, plocha 130x300 mm, čierny #050 146 00 4,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102029 pre 26" bicykel, plocha 125x330 mm, čierny #050 137 00 6,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102032 pre 28" bicykel, plocha 125x330 mm, čierny #050 126 00 9,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102032 pre 24-28" bicykel, plocha 130x330 mm, čierny #050 219 00 13,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102025 8 mm x 500 mm #052 003 000 0,70 €

kód rozmery, farba sKP cena
102030 4 elastické popruhy, 450 mm, čierny #052 002 000 1,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102027 10 mm x 700 mm #052 007 000 1,90 €

kód rozmery, farba  cena
101311 pre 26-28" bicykel, strieborný  19,90 €
101312 pre 26-28" bicykel, čierny  19,90 €

kód rozmery, farba  cena
101310 sedlovka 25,4 - 32,0 mm, čierny  19,90 €

kód rozmery, farba  cena
101313 pre 24-28" bicykel, čierny  23,90 €
101314 pre 24-28" bicykel, strieborný  23,90 €

kód rozmery, farba  cena
101315 pre 25-28" bicykel, čierny  29,90 €
101316 pre 25-28" bicykel, strieborný  29,90 €

kód rozmery, farba  cena
101585 pre 25-28" bicykel, čierny  35,90 €

kód rozmery, farba  cena
101081 čierny  59,90 €

kód farba sKP cena
102385 karbón #051 055 01 69,90 €

kód farba  cena
101330 čierny  11,90 €

kód farba  cena
101333 čierny  12,90 €
101334 strieborný  12,90 €

kód farba  cena
101331 čierny  16,90 €
101332 strieborný  16,90 €

kód farba  cena
101289 čierny  22,90 €

0,40 € 2,90 €

11,20 €

13,90 €

7,90 €

4,90 € 6,90 € 9,90 €

13,90 €

0,70 € 1,90 €1,90 €
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49,90 € 49,90 € 49,90 €

10,90 €

8,90 €

Point
košík
uchytenie na riadítka, materiál oceľ

Point
košík
uchytenie na nosič, materiál oceľ

Point
košík
uchytenie na držiak, materiál oceľ

Point
košík
detský, uchytenie na riadítka, materiál plast

Point
taška
umiestnenie na rám, materiál nylon

Point
taška
umiestnenie na riadítka alebo na plece, materiál nylon

Acor AbK-21101
košík
s taškou, materiál oceľ, hmotnosť 1005 g

Acor AbK-2701
košík
predný, materiál oceľ, nosnosť max. 15 kg, hmotnosť 1250 g

Acor AbG-2902
taška
na fľašu, upevnenie na riadítka, materiál nylon, hmot. 73 g

Acor AbG-2705
taška
upevnenie na sedadlo, materiál polyester, hmotnosť 123 g

Acor AbG-2706
taška
upevnenie pod sedlo, materiál polyester, hmotnosť 138 g

Acor AbG-2707
taška
upevnenie pod sedlo, materiál polyester, hmotnosť 137 g

Acor AbG-2704
taška
upevnenie pod sedlo, materiál polyester, hmotnosť 192 g

Acor AbG-21002
taška
upevnenie pod sedlo, materiál polyester, hmotnosť 90 g

Acor AbG-2703
taška
upevnenie do rámu, materiál polyester, hmotnosť 145 g

Acor AbK-21201
košík
predný, materiál oceľ, nosnosť max. 15 kg, hmotnosť 870 g

Acor AbK-21302
košík
zadný, materiál oceľ+PU, nosnosť max. 15 kg, hmotnosť 970 g

Acor AbK-21304
košík
zadný, materiál oceľ+PU, nosnosť max. 15 kg, hmotnosť 870 g

kód rozmery, farba sKP cena
8002966 260x160x160 mm, ružový #051 077 00 2,90 €
8002967 260x160x160 mm, červený #051 076 00 2,90 €
8004169 260x160x160 mm, fialový #051 078 00 2,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
8002965 450x260x180 mm, strieborný #051 007 00 3,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102586 340x250x270 mm, strieborný #051 002 00 5,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102369 "winnie the Pooh" #170 079 00 6,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102593 čierna #051 015 00 1,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102592 čierna #051 013 00 7,90 €

kód rozmery, farba  cena
101300 345x225x250 mm, čierny  39,90 €

kód rozmery, farba  cena
101389 380x280x265 mm, hnedý  44,90 €

kód rozmery, farba  cena
101535 76x115 mm, čierna  44,90 €

kód rozmery, farba  cena
101527 82x124x63 mm, čierna  10,90 €

kód rozmery, farba  cena
101528 107x142x75 mm, čierna  11,90 €

kód rozmery, farba  cena
101529 94x185x102 mm, čierna  13,90 €

kód rozmery, farba  cena
101532 105x170x90/150 mm, čierna  13,90 €

kód rozmery, farba  cena
novinka 170x85x90 mm, ružovo-čierna  13,90 €

kód rozmery, farba  cena
101531 277x105x145 mm, čierna  13,90 €

kód rozmery, farba  cena
novinka 370x250x260 mm, biely  49,90 €

kód rozmery, farba  cena
101815 čierny  49,90 €
101816 hnedý  49,90 €

kód rozmery, farba  cena
101817 čierny  49,90 €
101818 biely  49,90 €
101819 hnedý  49,90 €

2,90 € 3,90 € 5,90 €

6,90 €

1,90 € 7,90 €

39,90 € 44,90 €
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13,90 €13,90 € 13,90 €

11,90 € 13,90 €

Point
taška
multifunkčná, umiestnenie na nosič, materiál nylon

Acor AbG-2702
taška
upevnenie pod sedlo/riadítka, materiál polyester, hmot. 327 g

Acor AbG-21106
taška
upevnenie na riadítka, materiál nylon, hmotnosť 330 g

kód rozmery, farba sKP cena
102590 čierna #051 012 00 39,90 €

kód rozmery, farba  cena
101530 277x105x145 mm, čierna  24,90 €

kód rozmery, farba  cena
101547 100x45x150 mm, čierna  38,90 €

39,90 €
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38,90 €24,90 €
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69,90 € 69,90 €

49,90 €

17,90 €

3,90 € 3,90 € 4,90 €

69,90 €

Acor AbG-21104
taška
upevnenie na sedlovku, materiál nylon, hmotnosť 390 g

Acor AbG-21103
taška
multifunkčná, materiál nylon, hmotnosť 1078 g

Acor AbG-21105
taška
nákupná, upevnenie na Acr-21103, materiál nylon, 940 g

Acor Awb-2810
čistiaca sada pre vak na vodu
materiál nerezová oceľ + nylon, hmotnosť 121 g

Point K-100
počítač
4 funkcie, 

Point Zone-5
počítač
vodeodolný, 5 funkcií 

Point Zone-12
počítač
vodeodolný, 12 funkcií 

Point Zone-12 w
počítač
vodeodolný, bez káblový, 12 funkcií 

Point oPAl 400
snímač frekvencie srdca

Point
držiak
na počítač, svetlo…, upevnenie na riadítka, materiál plast

Point ADP-24
držiak
na počítač, svetlo…, upevnenie na predstavec, materiál hliník

Acor Acm-21101 A
počítač
12 funkcií, batéria 1x cr2032, hmotnosť 18 g

Acor sAtUrn 100
gps navigácia
12 funkcií, vodeodolná, batéria 1x li-ion, hmotnosť 76 g

Acor Acm-2501
počítač
11-funkčný, batéria 1x cr2032, hmotnosť 25 g

Acor Acm-2601
počítač
11-funkčný, batéria 1x cr2032, hmotnosť 20 g

Acor AbG-2801
vak na vodu
2 bočné vrecká na fľaše, sieťka na prilbu, materiál nylon, hmotnosť 840 g

kód rozmery, farba  cena
101080 208x120x180 mm, čierno-sivá  69,90 €

kód rozmery, farba  cena
101548 355x254x190 mm, čierno-sivá  69,90 €

kód rozmery, farba  cena
101549 380x305x115 mm, čierna  69,90 €

kód rozmery, farba  cena
101371 380x305x115 mm, čierna  17,90 €

kód rozmery, farba  cena
102267 maskáčový #140 208 01 3,90 €

kód rozmery, farba  cena
102265 strieborný #140 200 01 5,90 €

pôvodná cena 6,90 €

kód rozmery, farba  cena
102266 strieborný #140 201 01 9,90 €

pôvodná cena 14,90 €

kód rozmery, farba  cena
102268 strieborný #140 301 01 29,90 €

pôvodná cena 39,90 €

kód rozmery, farba  cena
102270 strieborný #140 101 01 9,90 €

kód farba sKP cena
102404 čierny #190 306 01 3,50 €

kód farba sKP cena
102093 čierny #190 323 01 7,10 €

kód rozmery, farba  cena
101694 32x52x17 mm, čierny  19,90 €
101695 32x52x17 mm, biely  19,90 €

kód rozmery, farba  cena
101358 91x46x24 mm, čierny  99,90 €

pôvodná cena 129,90 €

kód rozmery, farba  cena
101440 53x44x20 mm, strieborný  3,90 €

kód rozmery, farba  cena
101442 43x43x18 mm, strieborný  4,90 €

kód rozmery, farba  cena
101533 457x292x114 mm  49,90 €

5,90 € 9,90 € 29,90 €

9,90 €

3,50 € 7,10 €

19,90 € 99,90 €
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3,50 €

Point
držiak
na počítač, svetlo…, upevnenie na vidlicu, materiál plast
kód farba sKP cena
102092 čierny #190 305 01 3,50 €

Acor AbG-2901
taška
upevnenie na riadítka, materiál nylon, hmotnosť 1490 g

Acor AbG-21102
taška
upevnenie pod sedlo, materiál kravská koža, hmotnosť 200 g

Acor AbG-21101
taška
upevnenie pod sedlo, materiál kravská koža, hmotnosť 327 g

kód rozmery, farba  cena
101534 320x200x220 mm, čierna  59,90 €

kód rozmery, farba  cena
101546 180x55x100 mm, hnedá  59,90 €

kód rozmery, farba  cena
101545 180x55x100 mm, hnedá  69,90 €

59,90 €59,90 € 69,90 €
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29,90 €

39,90 €

24,90 € 2,80 €26,90 €

19,90 € 19,90 € 19,90 € 19,90 €

19,90 €

19,90 € 19,90 €

20,90 €

39,90 € 34,90 €

29,90 € 29,90 € 31,30 €

Acor AmP-2702
pumpa
DV/AV/sV, materiál hliník+plast, max. tlak 140 psi, hmot. 244 g

Acor AmP-2602
pumpa
AV/sV, materiál resin+plast, max. tlak 120 psi, hmot. 798 g

Acor AmP-2501
pumpa
AV/sV, materiál oceľ+plast, hmotnosť 1607 g

Acor AmP-902
pumpa
vidlice, materiál dural, hmotnosť 191 g

Acor AmP-21101
pumpa
AV/sV, materiál hliník+drevo, max. tlak 180 psi, hmot. 1146 g

Acor AmP-21201
pumpa
materiál oceľ+plast, max. tlak 160 psi, hmotnosť 1462 g

Point Gs-01
pumpa
AV/vidlice, materiál hliník 6063, max. tlak 300 psi

Point Gf-52
pumpa
DV/AV/sV, materiál hliník 6063, max. tlak 160 psi

Acor AmP-21103
pumpa
AV/sV, materiál hliník+plast, max. tlak 120 psi, hmotnosť 84 g

Acor AmP-2401
pumpa
materiál hliník+plast, max. tlak 180 psi, hmotnosť 854 g

Acor AmP-21102
pumpa
AV, materiál hliník+plast, max. tlak 120 psi, hmotnosť 182 g

Acor AGV-2801
rukavice
materiál gél+lycra, hmotnosť 42 g/pár

Acor Awr-2904
návlek 
na nohy, termo, materiál lycra

Acor Awr-2908
návlek 
na topánky, termo, vodeodolný, materiál neoprén+lycra 

Point 2311
reflexný pásik
univerzálne použite, na suchý zips

Acor AGV-2801
rukavice
materiál gél+lycra, hmotnosť 42 g/pár

Acor AGV-2801
rukavice
materiál gél+lycra, hmotnosť 42 g/pár

Acor AmP-2901
pumpa
AV, materiál karbón, max. tlak 100 psi, hmotnosť 114 g

kód rozmery, farba  cena
101395 342 mm, strieborná  19,90 €

kód rozmery, farba  cena
101398 605 mm, čierna, manometer  20,90 €

kód rozmery, farba  cena
101589 660 mm, strieborná, manometer  39,90 €

kód rozmery, farba  cena
101396 strieborná, manometer  34,90 €

kód rozmery, farba  cena
101079 635 mm, strieborná, manometer  39,90 €

kód rozmery, farba  cena
101835 620 mm, strieborná, manometer  29,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102008 strieborná, manometer #130 121 01 29,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102009 strieborná, manometer #130 134 01 31,10 €

kód rozmery, farba  cena
101078 342 mm, strieborno-sivá  19,90 €

kód rozmery, farba  cena
101394 600 mm, strieborno-čierna, manometer  26,90 €

kód rozmery, farba  cena
101077 342 mm, strieborno-čierna  19,90 €

kód rozmery, farba  cena
101610 xl, čierno-sivo-biela  19,90 €
101611 l, čierno-sivo-biela  19,90 €
101612 m, čierno-sivo-biela  19,90 €

kód rozmery, farba  cena
101650 m (190x90x580 mm), čierna  19,90 €
101651 l (210x95x640 mm), čierna  19,90 €
101652 xl (210x95x68 mm), čierna  19,90 €

kód rozmery, farba  cena
101654 m (42-45), čierna, zips s reflexnými prvkami  24,90 €
101655 l (46-49), čierna , zips s reflexnými prvkami  24,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102395 25 x 420 mm, žltá #190 289 01 2,80 €

kód rozmery, farba  cena
101399 160 mm, strieborno-čierna  29,90 €

do
pr

ed
aj

do
pr

ed
aj

kód rozmery, farba
101618 xl, čierno-sivo-červená
101619 l, čierno-sivo-červená

kód rozmery, farba
101614 xl, čierno-sivo-modrá
101615 l, čierno-sivo-modrá
101616 m, čierno-sivo-modrá

kód rozmery, farba
101620 m, čierno-sivo-červená
101621 s, čierno-sivo-červená

kód rozmery, farba
101617 s, čierno-sivo-modrá
101623 xs, čierno-sivo-modrá

5,90 € 7,90 € 14,90 €

16,90 €

Acor AmP-601
pumpa
AV/sV, materiál nylon, max. tlak 120 psi, hmotnosť 118 g

Acor AmP-2706
pumpa
AV/sV, materiál nylon, max. tlak 80 psi, hmotnosť 112 g

Acor AmP-2301
pumpa
DV/AV/sV, materiál hliník+plast, max. tlak 120 psi, hmot. 198 g

Acor AmP-2603
pumpa
DV/AV/sV, materiál dural+plast, max. tlak 120 psi, hmot. 184 g

Acor AmP-2902
pumpa
DV/AV/sV, materiál hliník+plast, max. tlak 100 psi, hmot. 108 g

Acor AmP-2402
pumpa
DV/AV/sV, materiál hliník+plast, max. tlak 160 psi, hmot. 198 g

kód rozmery, farba  cena
101390 258 mm, čierna  5,90 €

kód rozmery, farba  cena
101397 240 mm, čierna  7,90 €

kód rozmery, farba  cena
101392 230 mm, strieborno-čierna  14,90 €

kód rozmery, farba  cena
101391 245 mm, strieborno-čierna  16,90 €

kód rozmery, farba  cena
101400 160 mm, strieborno-čierna  16,90 €

kód rozmery, farba  cena
101393 342 mm, strieborno-čierna  16,90 €

19,90 €19,90 €
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4,70 € 8,90 €

5,90 € 9,90 € 9,90 €

19,90 € 4,90 € 6,90 €

9,90 €

9,90 € 9,90 € 9,90 € 15,90 €

Point
vlajočka
farba fluorescenčná oranžová

Point
zakrývacia fólia
rozmer 240x100 cm, s očkami, gumové šnúry, háky na zaistenie

Point
držiak bicykla
uchytenie na stenu, max. nosnosť 30 kg, materiál nerez

Point
držiak bicykla
uchytenie na stenu, materiál oceľ

Point
držiak bicykla
sklápací, uchytenie na stenu, max. nosnosť 20 kg, materiál oceľ

Point
držiak bicykla
uchytenie na strop, max. nosnosť 25 kg, materiál oceľ

Acor Atl-21202
skrutky
na brzdové páčky, sada 2 ks, hmotnosť 6 g

Acor Atl-21204
skrutky
na prevodník, sada 4 / 5 ks, hmotnosť 6 g

Acor Atl-2619
náradie
malá fľaša na náradie, hmotnosť 47 g

Acor Atl-2618
náradie
malá fľaša na náradie, hmotnosť 62 g

Acor Atl-2803
náradie
mierka na reťaze, hmotnosť 36 g

Acor Atl-2710
náradie
ergonomický thorx kľúč, materiál crmo, hmotnosť 32 g

Acor Atl-2604
náradie
imbusový l kľúč 8 mm, hmotnosť 111 g

Acor Atl-2609
náradie
multikľúč, 8/10 mm, hmotnosť 20 g

Point
vak
outdoor, nepremokavý

Acor Atl-21108
mazivo
olej na ochranu pred koróziou

Acor Atl-21111
mazivo
expresný odmasťovač reťaze

Acor Atl-21109
mazivo
čistič bŕzd a dielov

Acor Atl-21110
mazivo
omc2 závodné reťazové mazivo

kód rozmery, farba sKP cena
102547 180 cm,  #136 005 01 4,70 €
102189 180 cm, dvojdielna #136 012 01 5,50 €

kód rozmery, farba sKP cena
102260 240x100 cm, modrá #400 021 01 8,90 €

pôvodná cena 10,30 €

kód rozmery, farba sKP cena
102298 strieborný #136 000 01 5,90 €

pôvodná cena 7,60 €

kód rozmery, farba sKP cena
102542 čierny #136 026 01 9,90 €

pôvodná cena 12,50 €

kód rozmery, farba sKP cena
102543 čierny #136 024 01 9,90 €

pôvodná cena 14,40 €

kód rozmery, farba sKP cena
102540 čierny #136 030 01 19,90 €

pôvodná cena 38,60 €

kód rozmery, farba  cena
101824 m5x18 mm, červené  4,90 €
101825 m5x18 mm, modré  4,90 €
101826 m5x18 mm, zlaté  4,90 €

kód rozmery, farba  cena
101820 m8x0,75x8,5 mm, červené  6,90 €
101821 m8x0,75x8,5 mm, modré  6,90 €
101822 m8x0,75x8,5 mm, zelené  6,90 €
101823 m8x0,75x8,5 mm, zlaté  6,90 €

kód rozmery, farba  cena
101563 135 mm, zelená  2,90 €

kód rozmery, farba  cena
101562 190 mm, zelená  2,90 €

kód rozmery, farba  cena
101465 140x48 mm, strieborná  3,90 €

kód rozmery, farba  cena
101444 25x100 mm, strieborno-zelená  3,90 €

kód rozmery, farba  cena
101441 8x200 mm, čierno-zelená  3,90 €

kód rozmery, farba  cena
101417 80 mm, čierno-zelená  3,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102594 čierna #051 017 01 9,90 €

pôvodná cena 12,00 €

kód objem  cena
101236 600 ml  9,90 €

kód objem  cena
101239 600 ml  9,90 €

kód objem  cena
101237 600 ml  9,90 €

kód objem  cena
101238 300 ml  15,90 €

3,90 €2,90 € 3,90 €

3,90 € 3,90 € 3,90 €

2,90 € 4,70 € 7,90 €

2,50 € 6,90 €6,00 €

Point 2310
reflexný pásik
univerzálne použite, na suchý zips

Point 2309
reflexný pásik
univerzálne použite, na suchý zips

Point
reflexný pásik
univerzálne použite, na suchý zips

Point
reflexný pásik
univerzálne použite

Acor Atl-21115
reflexný pásik
univerzálne použite, na suchý zips

Acor Atl-21115
reflexný pásik
sada 8 ks, osadenie na špice kolies

kód rozmery, farba sKP cena
102640 25 x 420 mm, strieborná #190 287 01 2,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102446 40 x 420 mm, žltá #190 285 01 4,70 €

kód rozmery, farba sKP cena
102447 žltá, s leD svetielkom, výdrž cca 50 hod.  #190 290 01 7,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102639 strieborná  #190 292 01 2,50 €

kód rozmery, farba  cena
101301 žltá, fluoreskujúca so 4 leD svetielkami  6,90 €

kód rozmery, farba sKP cena
102387 žltá, fluoreskujúca so 4 leD svetielkami #190 324 01 6,00 €
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Point
náradie
račňový/vidlicový kľúč, materiál crmo, protišmykový krúžok

Point
náradie
mierka reťaze, pre štandardné reťaze bicyklov

Point
náradie
čistiaca sada, kefa na pneumatiky a na ráfiky, okrúhla kefa

Point
náradie
magnetická misa

Point
náradie
magnetická misa

Acor Atl-21102
náradie
multikľúč, 15 mm kľúč, kľúč na špice 3,2/3,5 mm, hmot. 108 g

Acor Atl-2620
náradie
sťahovák isis, pre shimano, hmotnosť 307 g

kód rozmery, farba sKP cena
102577 8 mm, strieborná #292 683 01 9,60 €
102578 10 mm, strieborná #292 684 01 9,60 €

kód rozmery, farba sKP cena
8000588 strieborná #292 736 01 9,60 €

kód rozmery, farba sKP cena
102565 strieborná #292 669 01 13,10 €

kód rozmery, farba sKP cena
8000577 250x140x40 mm, strieborná #292 709 01 14,40 €

kód rozmery, farba sKP cena
102689 150x40 mm, strieborná #292 708 01 9,60 €

kód rozmery, farba sKP cena
101235 165 mm, strieborno-čierne #292 708 01 9,60 €

kód rozmery, farba  cena
101561 242 mm, strieborno-zelená  9,90 €

9,60 € 9,60 €

13,10 €

14,40 €

9,60 € 9,90 €

10,90 €

13,90 € 13,90 €

9,90 €

9,90 €

Acor Atl-2712
náradie
kľúč na kotúčové brzdy, hmotnosť 223 g

Acor Atl-2709
náradie
11 v 1, 7x imbusové, plochý, krížový, t25, kľúč na reťaz

Acor Atl-2901
náradie
15 v 1, 7x imbusové, krížový, plochý, nožík, kľúč na špice

Acor Atl-2713
náradie
kľúč na stredy shimano Hollowtech 2, hmotnosť 242 g

Acor Atl-2621
náradie
9 v 1, 9x imbusové l kľúče, s držiakom, hmotnosť 323 g

Acor Atl-2612
náradie
umývačka reťazí, hmotnosť 267 g

Acor Atl-2623
náradie
12 v 1, záplaty, imbusové, plochý a krížový

Acor Atl-2509
náradie
11 v 1, 

Acor Atl-21113
náradie
11 v 1, imbusové 2/3/4/5/6/8, plochý, krížový, t25

Acor Atl-2802
náradie
11 v 1, 6x imbusové, plochý, krížový, t25, kľúč na reťaze a špice

kód rozmery, farba  cena
101447 248 mm, strieborno-zelené  10,90 €

kód rozmery, farba  cena
101464 imbus 2/2,5/3/4/5/6/8, strieborno-zelené  9,90 €

kód rozmery, farba  cena
101403 imbus 2/2,5/3/4/5/6/8, strieborno-čierne  10,90 €
101404 imbus 2/2,5/3/4/5/6/8, strieborné  10,90 €
101405 imbus 2/2,5/3/4/5/6/8, strieborno-zelené  10,90 €
101406 imbus 2/2,5/3/4/5/6/8, strieborno-červené  10,90 €

kód rozmery, farba  cena
101448 252 mm, strieborno-zelené  10,90 €

kód rozmery, farba  cena
101434 imbus 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10, strieborno-zelené  10,90 €

kód rozmery, farba  cena
101433 188x113x40 mm, strieborno-zelené  10,90 €

kód rozmery, farba  cena
101436 čierne  13,90 €

kód rozmery, farba  cena
101590 strieborné  14,90 €

10,90 €10,90 €

Acor Atl-2702
náradie
nitovačka reťazí, hmotnosť 89 g
kód rozmery, farba  cena
101443 150x52 mm, čierna  8,90 €

8,90 €

10,90 €

15,90 €14,90 € 15,90 €

kód rozmery, farba
101227 červené
101228 modré
101229 zelené

kód rozmery, farba
101231 oranžové
101402 čierne

kód rozmery, farba  cena
101446 imbus 2/2,5/3/4/5/6, strieborné  15,90 €

Acor Atl-2607
náradie
3 v 1, imbusový kľúč 4/5/6 mm, hmotnosť 70 g

Acor Atl-2608
náradie
3 v 1, nastrčkový kľúč 8/9/10 mm, hmotnosť 82 g

Acor Atl-2611
náradie
kefa na čistenie reťaze, meniča a pod., hmotnosť 31 g

Acor Atl-222
náradie
14/15 mm kľúč, hmotnosť 197 g

Acor Atl-2601
náradie
nitovačka reťazí, hmotnosť 30 g

kód rozmery, farba  cena
101445 122x122 mm, strieborno-zelená  3,90 €

kód rozmery, farba  cena
101439 strieborno-zelená  4,90 €

kód rozmery, farba  cena
101418 čierna  4,90 €

kód rozmery, farba  cena
101430 227 mm, strieborno-zelená  7,90 €

kód rozmery, farba  cena
101435 čierna  8,90 €

4,90 € 4,90 €3,90 €

7,90 € 8,90 €

Acor Atl-2708
náradie
10 v 1, 7x imbusové, plochý, krížový a t25
kód rozmery, farba  cena
101437 imbus 2/2,5/3/4/5/6/8, strieborno-zelené  7,90 €

7,90 €
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69,90 € 109,90 €

49,90 € 53,90 €

67,60 €

Acor Atl-21107
náradie
odvzdušňovacia sada hydraulických systémov

Acor Atl-2001
náradie
19 v 1, v kufríku, hmotnosť 2.800 g

Acor Atl-21106
náradie
kliešte hydraulických hadíc, zabraňuje deformáciám, 433 g

Acor Atl-2804
náradie
7 v 1, v kufríku, momentový+bity+t25, hmotnosť 620 g

Acor Atl-21302
náradie
sada na stredové zloženia, v kufríku, hmotnosť ? g

Point
náradie
momentový profikľúč, uťahovací moment 6-30 nm, 

kód   cena
101216 pre magura, Hayes, Hope, formula  37,90 €

kód   cena
101432 pre magura, Hayes, Hope, formula  49,90 €

kód   cena
101215 pre magura, Hayes, Hope, formula  53,90 €

kód   cena
101466 momentový kľúč (2-24 nm), bity 3/4/5/6/8/10  69,90 €

kód   cena
101861 ?  109,90 €

kód  sKP cena
102697 strieborno-čierne #292 707 01 67,60 €

37,90 €

Acor Atl-2621 c
náradie
9 v 1, imbusové 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm

Acor Atl-2716
náradie
nitovačka reťazí

Acor Atl-21101
náradie
sada náradia

Acor Atl-2510
náradie
8 v 1, 8x imbusové kľúče s t rukoväťou, stojan

Acor Atl-2621 c
náradie
magnetická lišta na náradie, možnosť rozšírenia

Acor Atl-21112
náradie
17 v 1, 7x imbus., plochý, krížový, t25, na reťaze a špice, 8/10 kľúč

kód   cena
101681   16,90 €

kód   cena
101449 107x160 mm, strieborno-zelené  20,90 €

kód   cena
101234 220x55x70 mm, strieborno-zelené  24,90 €

kód   cena
101431 2/2,5/3/4/5/6/8/10, strieborno-zelené  29,90 €

kód rozmer, farba sKP cena
102705 500 mm, čierne #292 737 01 19,20 €

16,90 €

kód rozmery, farba
101218 červené
101225 zelené
101226 oranžové

kód rozmery, farba
101361 modré
101401 čierne

16,90 € 19,20 €

24,90 €20,90 € 29,90 €
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PytHon
detská a juniorská prilba
farba:  veľkosť  U (52-58 cm)
0511 surf (modro-sivá)    50075
0501 flame (bielo-modrá)    50553
0503 Girl (kvietinková)    50552
0510 surf (červeno-strieborná)    50549
0510 červená   50073
0513 surf (antracit-sivá)    50551
0514 surf (modrá)    50550
0561 Hibiskus (bielo-ružová)    50322
0518 Angel (bielo-modrá)    50314
0540 skull (bielo-čierna)    50326

39,90 €

0561 Hibiscus0510 červená 0518 Angel0513 surf

0540 skull

0510 surf0501 flame0511 surf 0514 surf

0503 Girl

G2 GenerAtion
detská a juniorská prilba
farba: veľkosť  s (50-56 cm) m (57-60 cm)
1817 bielo-strieborná   -- 50119
1802 čierno-biela   -- 50118

49,90 €

1891 limetková1802 čierna1817 biela

1861 purpurová

1810 červená

0902 čierna

1814 buddy

1815 eagle

0904 modrá

GenerAtion 2 jUnior
detská a juniorská prilba
farba:  veľkosť U (48-56 cm)
1810 červená    50087
0904 modrá    50039
1813 ružová    50528
0902 čierna    50040
1814 buddy (modrá)    50535
1815 eagle (biela)    50089

39,90 €

1813 ružová

follow me ii
detská a juniorská prilba
farba: veľkosť  s (47-52 cm) m (53-57 cm)
0318 motýle (farebná)   50226 50268
0340 lebkúň (čierno-biela)   50309 50316

39,90 €

0340 lebkúň

0318 motýlePri technológii monocoquetm inmold je škrupina a jadro spojené v jeden celok. 
takto vznikne ľahký a extrémne pevný materiál pre najväčšie zaťaženia bez 
akýchkoľvek vnútorných vzduchových bublín. monocoquetm inmold Plus naviac 
ponúka uzavretú ochranu celej spodnej časti prilby pre maximálnu bočnú 
tuhosť a tlmenie nárazov.

cAsco prilby, ktoré majú označenie „monocoquetm inmold“, majú tepelnú 
odolnosť až do 100 °c.

Prívod vzduchu do jadra prilby zabezpečuje sofistikovaný ventilačný systém. 
Počet otvorov je potom druhoradý.

2 v 1 plus: integrovaný výmenný mechanizmus k používaniu prilby s a bez štítu.

3-bodové bezpečnostné upínanie sa dá jednoducho a rýchlo nastaviť vďaka Drop-locktm s fixáciou 
pozície. elegantné nové remienky sa dajú, bez toho aby sa prilba sňala z hlavy, napnúť a povoliť.

integrovaný hliníkový oblúk, prenáša nárazovú energiu na väčšiu plochu 
tlmiaceho jadra. na hlavu pôsobiaca nárazová sila sa takto podstatne redukuje.

cAsco Disk-fit-systemtm: hlavová páska s kolieskom pre plynulé 
prispôsobenie veľkosti hlavy jednou rukou. Disk-fit-comfort-
systemtm je maximálne komfortný systém, výškovo prestaviteľný 
a optimálne ergonický spracovaný.

inteligentný polykarbonátový rám pre maximalnú bezpečnosť zaručí, že 
energia nárazu sa rozdelí na vačšiu plochu a takto sa jadro prilby nerozpadne 
ani pri viacnásobných nárazoch.

rUn
detská a juniorská prilba
farba: veľkosť s (47-52 cm) m (53-57 cm) l (57-61 cm)
0300 flame (čierno-červená)  50051 50050 --
0300 Koníky (červená)  50053 50052 --
0304 Koníky (modrá)  50055 -- 50056

34,90 €

0300 flame0304 Koníky modré

0300 Koníky červené

0200 bee

follow me i
detská a juniorská prilba
farba: veľkosť  s (47-52 cm) m (53-57 cm)
0200 bee (žlto-čierna)   50031 50030
0201 marie (červeno-čierna)   50033 50032
0209 teddy (bielo-ružová)   50102 50548
0208 fm (olivovo-oranžová)   50537 50516
0203 big 3 (červeno-strieborná)   50041 50034
0204 flame (ružovo-biela)   -- 50028
0202 jUmPy (modrá)   50029 50037
0206 fm (bielo-modrá)   50100 50517
0207 fm (bielo-červená)  50560 50515
0261 chrobák (ružovo-biela s motívom)   50315 50323
0214 Dino (belaso-sivá s motívom)   50327 50219

29,90 €

0201 marie 0209 teddy

0204 flame

0208 fm

0202 jumpy

0207 fm

0203 big3

fm bielo-modrá

0261 chrobák 0214 Dino

otváranie klapiek umožňuje 
odsávanie teplého vzduchu z prilby.
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tecrife
sport mtb prilba
farba: veľkosť  m (52-57 cm) l (58-62 cm)
0802 strieborná  50133 50132
0801 červeno-čierno-strieborná  50131 50130
0800 čierna  50137 50136
0803 modrá  50135 50134

GenerAtion 2

sPort mtb PrilbA
farba: veľkosť  l (57-60 cm) m (50-56 cm)
44234500 biela  50069 50065
44225000 červená  50068 --
44224600 čierna  -- 50066
44225600 piesková  50067 --

PAssion sPort
sport mtb prilba
farba: veľkosť s (47-52 cm) m (52-57 cm) l (58-62 cm)
1120 maskáčová -- 50509 --
1121 race modrá dopredaj -- 50510 50540
1104 modrá -- 50195 50196
1103 sivá dopredaj 50064 50189 --

49,90 €

29,90 €

79,90 €

0802 strieborná 0801 červeno-čierno-strieb. 0800 čierna

0803 modrá

biela červená čierna

44224600 piesková

1120 maskáčová 1104 modrá 1103 sivá

1121 race modrá

rebellA
sport mtb prilba
farba:  veľkosť  U (55-59 cm)
2113 biela dopredaj   50080
2115 ružová dopredaj   50074
2107 tyrkysová dopredaj   50646
2102 čierna dopredaj   50645

2172 fw oranžová2101 modrá 2100 lion čierna 2104 lion antracit zlatá 

2103 lion biela

rebell
sport mtb prilba
farba:  veľkosť  U (55-59 cm)
2101 modrá dopredaj  -- 50581
2172 fw oranžová dopredaj  -- 50115
2103 lion biela dopredaj  -- 50644
2100 lion čierna dopredaj  -- 50647
2104 lion antracit zlatá dopredaj  50629 --

69,90 €69,90 €

2113 biela 2107 tyrkysová 2102 čierna

2115 ružová

Ventec
sport mtb prilba
farba:  veľkosť  U (55-61 cm)
0707 strieborno-antracitová   50557
0711 modro-biela    50555
0712 sivo-karbónová   50556
0710 červeno-biela   50554
0730 karbón-comp   50213
0717 karbón-biela   50223
0752 graffity-červená   50221
0708 graffity-modrá   50220

39,90 €
0707 strieb-antracit

0730 karbón-comp0712 sivo-karbónová 0717 karbón-biela 0752 graffity-červená0710 červeno-biela 0708 graffity-modrá

0711 modro-biela

sKAte biKe
detská a juniorská prilba
farba:  veľkosť  m (53-57 cm)
44234100 červená    50096

19,90 €

červená

mini Pro
detská a juniorská prilba
farba: veľkosť  s (50-55 cm) xs (44-50 cm)
2351 flash (červeno-biela)   50103 --
2309 flash (modro-biela)   50104 --
2330 jungle tour (žlto-oranžová)   50076 --
2333 sunny (modrá)   50076 50049
2317 motýľ (biela)   50214 --
2352 racer 3 (červená)   50632 --

49,90 €

2309 flash2351 flash

2333 sunny 2317 motýľ

2330 jungle tour 2352 racer3
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sKiller
freeride prilba
farba: veľkosť  m (53-57 cm) l (58-62 cm)
0412 camo sivá  50570 50568
0414 rock Drop  50572 50573
0400 čierna matná  50042 50043
0401 military  50527 50545
0404 olivová  -- 50547
0403 maui čierna  50546 --
0410 camo čierna  50566 50318
0417 camo biela  50319 --
0435 safari  50224 --

49,90 €

0412 camo sivá 0400 čierna 0401 military 0404 olivová

0414 rock Drop

0403 maui čierna 0410 camo čierna 0417camo biela 0435 safari

wArP iii cArbon
sport road prilba
farba: veľkosť  m (52-57 cm) l (58-62 cm)
1501 bielo-čierna  50062 50063

259,90 €

1501

1901 modro-biela

Ares roAD
sport road prilba
farba: veľkosť  m (52-57 cm) l (58-62 cm)
1117 biela  -- 50321
1905 competition  50242 50320
1900 čierna  50236 --
1901 modro-biela  50237 50238
1902 červeno-biela dopredaj  50239 --

169,90 €

1905 competition

1900 čierna

1117 biela1902 červeno-biela

DAimor roAD
sport road prilba
farba: veľkosť  m (55-59 cm) l (59-63 cm)
2004 metalovo-zelená  50026 50617
1030 competition  50597 50117
1009 xr modro-modrá dopredaj  -- 50116
1015 biela matná  50569 50574

89,90 €

2004 metalovo-zelená 1009 xr modro-modrá 1015 biela matná

1030 competition

PAssion
sport road prilba
farba: veľkosť  m (57-60 cm) l (60-63 cm)
1105 červená  50197 50198
1100 modrá  50190 50191
1101 piesková dopredaj  -- 50193
1102 strieborná  50194 50187

69,90 €

1105 červená 1100 modrá 1102 strieborná

1101 piesková

DAimor moUntAin
sport mtb prilba
farba: veľkosť  m (55-59 cm) l (59-63 cm)
2010 čierna  50101 50098
2012 červená  50587 50097
2013 bielo-modrá  50584 50588
2014 strieborná  50586 50046
2002 flight čierna  -- 50325
2021 xm gobi bielo-piesková matná  50630 50324
2008 xm bielo-modrá matná dopredaj 50618 --
2030 comp matná  50643 50317

89,90 €

2010 čierna 2012 červená 2013 bielo-modrá 2014 strieborná 2002 flight čierna

2008 xm bielo-modrá

2021 xm gobi 2030 comp 2015 xm bielo-strieborná

Ares moUntAin
sport mtb prilba
farba: veľkosť  m (52-57 cm) l (58-62 cm)
1912 červená  50232 50602
1915 competition  50078 50603
1910 čierna  50082 50083
1916 biela  50084 50085

179,90 €

1912 červená

1910 čierna

1916 biela1617 biela

cUDA
sport mtb prilba
farba: veľkosť  m (52-58 cm) l (58-62 cm)
1617 biela matná  50648 50657
1602 čierna matná  50659 50107
1630 comp  50658 50108
1618 limited titánovo-biela dopredaj  50631 50670

129,90 €

1602 čierna matná

1630 comp

1618 limited

1915 competition
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sPortiV tc
lifestyle prilba
farba: veľkosť m (52-58 cm) l (58-62 cm)
1717 biela  * *
1702 čierna  * *

ActiV tc
lifestyle prilba
farba: veľkosť  s (50-56 cm) m (56-59 cm)
0817 biela matná  * *
0802 čierna matná  * *

89,90 €

59,90 €

no
vi

nk
a

no
vi

nk
a

AlPen
lifestyle prilba
farba: veľkosť  m (54-57 cm) l (58-62 cm)
0610 antracit  50558 --
0603 biela dopredaj  50564 --
0601 čierno-sivá  50093 50092
060? modrá-biela  50562 50563
0600 modrá  50091 50090
0603 strieborná  50522 50538

29,90 €

0610 antracit 0603 biela 0601 modro-biela 0603 strieborná0601 čierno-sivá

ViPer mx KomPlet
freeride prilba
farba:  veľkosť  m (52-57 cm) l (58-62 cm)
1402 červená  50170 50173
1400 čierna  50270 50269
1403 modrá  50171 50172
1401 olivová dopredaj  -- 50016

149,90 €

1400 čierna

1401 olivová1403 modrá1402 červená

ViPer
freeride prilba
farba: veľkosť  m (52-57 cm) l (58-62 cm)
1003 bielo-strieborno-olivová  50154 50155
1000 modro-strieborná  50150 50151
1001 strieborno-oranžová  50152 50153

69,90 €

1003 bielo-strieb.-olivová 1000 modro-strieborná

1001 strieb.-oranžová

ViPer mx - chránič čeluste

freeride prilba
farba:
1502 červená   50596
1005 team   50301
1400 čierna matná   50595
1435 safari   50623

59,90 €

1502 červená 1414 čierna matná1435 safari

1005 team

1414 čierna

ViPer mx
freeride prilba
farba: veľkosť  m (52-57 cm) l (58-62 cm)
1415 červeno-biela  50593 50594
1414 čierna  50592 50591
1401 retro-olivová  50178 --
1412 oranžovo-sivá dopredaj  50179 --
1440 skull (čierna s lebkami) dopredaj 50622 --
1435 safari (čierno-biela zebra) dopredaj 50621 --

99,90 €

1401 retro olivová1415 červeno-biela 1412 oranžovo-sivá 1440 skull 1435 safari

0600 modrá

0802 čierna matná

1702 čierna matná

0817 biela matná

1717 biela matná

UrbAn tc
lifestyle prilba
farba: veľkosť s (50-56 cm) m (56-59 cm) l (59-63 cm)
0917 biela matná * * *
0902 čierna matná * * *

89,90 €

no
vi

nk
a

0917 biela matná

0902 čierna matná
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e-motion crUiser
lifestyle prilba
farba: veľkosť  m (52-57 cm) l (58-62 cm)
2503 star (čierna matná)  áno áno
2508 cruiser 89 (modro-oranžová)  áno áno 
2518 cruiser 89 (biela matná)  áno áno

139,90 €

e.motion Air control
lifestyle prilba
farba: veľkosť s (52-54 cm) m (54-58 cm) l (58-62 cm)
2602 čierna áno áno áno
2617 biela matná áno áno áno

109,90 €

2602 čierna matná

2617 biela matná

2508 cruiser 89

2518 cruiser 89

2503 star

AttAcK
lifestyle prilba
farba:  veľkosť  U (54-59 cm)
1300 čierno-titánová   50590 

246,90 €

VAUtron
lifestyle prilba
farba: veľkosť  m (57-60 cm) l (61-64 cm)
1203 bronzovo-modrá  50204 50205
1204 červená  50207 --
1210 čierna  50508 50542
1207 modrá  50505 --
1202 modro-oranžová  50202 50203
1208 oranžová  50506 50541
1201 piesková  50201 50208
1209 strieborná  50507 50498
1200 strieborno-čierna  50199 50200
1206 žltá  50504 50539

89,90 €

1203 bronzovo-modrá 1208 oranžová1204 červená 1210 čierna 1201 piesková1207 modrá

1200 strieborno-čierna

1202 modro-oranžová 1209 strieborná

1206 žltá

ciAo
lifestyle prilba
farba: veľkosť  m (52-58 cm) l (58-62 cm)
1717 biela matná dopredaj  50654 50058

Atc
lifestyle prilba
farba: veľkosť  m (52-58 cm) l (58-62 cm)
1792 Petrol dopredaj  50653 50106

UrbAn tc PlUs
lifestyle prilba
PlU: veľkosť s (50-56 cm) m (56-59 cm) l (59-63 cm)
0923 čierno-HneDá mAtná áno áno áno

89,90 €79,90 €

119,90 €

1717 biela1292 Petrol

no
vi

nk
a

bliKAčKA
na prilbu
1000 PlU: 50021

7,90 €

1000

0923 čierno-hnedá matná
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inteligentné sklá
VAUtron®– sklá: jedinečný optický polymérový mate-
riál, ktorý sa odlišuje od všetkých ostatných. Pôvodne 
vyvinuté špeciálne pre vojenské účely, ponúkajú tieto 
sklá športovcovi veľa jedinečných funkcií, vynikajúce 
technické vlastnosti a ešte nikdy nepoznaný komfort.

automatické prispôsobenie

Vysokovýkonná fototrop fukcia umožňuje 
najrýchlejšie prispôsobenie sa rozličným 
svetelným podmienkam.

krištáľovo čisté videnie

VAUtron®– sklá ponúkajú špičkovú 
optickú ostrosť redukovaním vnútorného 
napätia.

zosilnenie kontrastov

VAUtron®– sklá zvyšujú vizuálny kontrast.

samočistiace

samočistiaci povlak zabraňuje priľnavosti 
vode a dokonca aj olejom.

veľmi ľahké

Veľmi nízka hmotnosť – VAUtron® je o 
cca 16 % ľahší ako cr-39® a 10 % ľahší 
ako Polykarbonát.

vynikajúca kvalita povrchu

VAUtron® sklá sú vybavené 
vynikajúcim antistatickým povlakom, 
ktorý je zároveň odolný voči 
poškrabaniu. 

dlhá životnosť

VAUtron® jediné sklá, ktoré majú v 
sebe integrované fototrop pigmenty, 
ktoré zabezpečujú dlhú životnosť.

dopredaj dopredaj

dopredaj dopredaj

9,90 € 9,90 €

9,90 € 9,90 €

Point miAmi
sklá strieborné, UV 400, púzdro, šnúrka

Point PAmir
sklá modré reflexné, UV 400, púzdro, šnúrka

Point sAn DieGo
sklá červené, UV 400, púzdro, šnúrka

Point sAmbesi
sklá strieborné + reflexné, UV 400, púzdro, šnúrka

kód farba sKP cena
102348  matná červené #263 013 01 9,90 €

pôvodná cena 13,00 €

kód farba sKP cena
102276  matná strieborné #263 007 01 9,90 €

pôvodná cena 13,00 €

kód farba sKP cena
102347  kryštáľovo-biele #263 011 01 9,90 €

pôvodná cena 13,00 €

kód farba sKP cena
102275  matná čierne #263 008 01 9,90 €

pôvodná cena 13,00 €

9,90 € 9,90 €

9,90 €

10,90 €

Point GlissADo
sklá dymové + číre + žlté, UV 400, púzdro, šnúrka

Point tUAreG
sklá dymové + číre + žlté, UV 400, púzdro, šnúrka

Point Gobi
sklá dymové + číre + žlté, UV 400, púzdro, šnúrka

Point inDiAnoPolis
sklá dymové + číre, UV 400, púzdro, šnúrka

kód farba sKP cena
102277  modré metalické #263 000 01 9,90 €

pôvodná cena 14,40 €

kód farba sKP cena
102278  čierno-strieborné #263 004 01 9,90 €

pôvodná cena 15,10 €

kód farba sKP cena
102279  strieborné #263 005 01 9,90 €

pôvodná cena 15,10 €

kód farba sKP cena
102309  červené matné #263 012 01 10,90 €

pôvodná cena 16,80 €

10,90 €

11,90 € 11,90 €

Acor AGs-2802
UV 100, materiál Pc+nylon, hmotnosť 22 g

Acor AGs-2901
UV 100, materiál Pc+nylon, hmotnosť 27 g

Acor AGs-2902
UV 100, materiál Pc+nylon, hmotnosť 24 g

kód farba cena
101482  strieborné   10,90 €

kód farba cena
101479  červené   11,90 €

kód farba cena
101478  zelené   11,90 €

12,90 €

Point Key west
sklá dymové + číre, UV 400, púzdro, šnúrka

kód farba sKP cena
102310  sivé matné #263 014 01 12,90 €

pôvodná cena 17,80 €

12,90 €

14,90 €

Point lUnA
sklá oranžové + číre + žlté, UV 400, púzdro, šnúrka

Point DenVer
sklá rose + žlté, UV 400, púzdro, šnúrka

kód farba sKP cena
102280  matné zlaté #263 009 01 12,90 €

pôvodná cena 18,90 €

kód farba sKP cena
102305  matné čierne #263 010 01 14,90 €

pôvodná cena 18,90 €

14,90 €

16,90 €14,90 €

Acor AGs-2804
UV 100, materiál Pc+nylon, hmotnosť 24 g

Acor AGs-21302
UV 400, materiál Pc+nylon, hmotnosť ? g

Acor AGs-21103
UV 400, materiál Pc+nylon, hmotnosť 32 g

kód farba cena
101483  čierne   16,90 €
101484  červené   16,90 €

kód farba cena
101855  čierno-zlaté   14,90 €
101856  čierno-strieborné   14,90 €

kód farba cena
101267  bielo-červené   14,90 €
101268  bielo-modré   14,90 €
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cAsco sx 10
výbava obal na okuliare a športové púzdro

cAsco sx 11
výbava obal na okuliare a športové púzdro

cAsco sx 20
výbava obal na okuliare a športové púzdro, 2 sADy sKiel

cAsco sx 30
výbava obal na okuliare a športové púzdro

cAsco sx 60
výbava obal na okuliare a športové púzdro

cAsco sx 21 tronic
výbava obal na okuliare a športové púzdro

cAsco sx 50
výbava obal na okuliare a športové púzdro

cAsco Profile
výbava obal na okuliare a športové púzdro

29,90 € 29,90 €

39,90 €

59,90 €

do
pr

ed
aj

kód farba cena
50247 žlté tigrované 29,90 €
50248 hnedé tigrované 29,90 €
50249 strieborné 29,90 €
50250 čierne 29,90 €
50257 číre 29,90 €

kód farba cena
50607 čierne 29,90 €
50275 biele 29,90 €

kód farba cena
50165 čierne 39,90 €
50276 biele 39,90 €

kód farba cena
50209 competition 59,90 €
50259 čierne 59,90 €
50613 biele 59,90 €

kód farba cena
50608 biele 59,90 €
50609 čierne 59,90 €

kód farba cena
50168 čierne 59,90 €
50169 Alpin biele 59,90 €

kód farba cena
50610 purpúrové 59,90 €
50611 hnedé 59,90 €
50612 biele 59,90 €
50149 čierne 59,90 €

kód farba cena
50271 čierne 69,90 €
50272 biele 69,90 €
50273 strieborné 69,90 €
50274 hnedé 69,90 €

59,90 € 59,90 €

59,90 €

do
pr

ed
aj

69,90 €

49,90 €

do
pr

ed
aj

cAsco sx 20 PolAriZoVAné
výbava obal na okuliare a športové púzdro

cAsco sx 62 PolAriZoVAné
výbava obal na okuliare a športové púzdro

cAsco sx 63 PolAriZoVAné
výbava obal na okuliare a športové púzdro

cAsco sx 70 PolAriZoVAné
výbava obal na okuliare a športové púzdro

cAsco sx 40 PHotomAtic
výbava obal na okuliare a športové púzdro, sada na okuliare

cAsco sx 41 PHotomAtic
výbava obal na okuliare a športové púzdro

cAsco sx 20 PHotomAtic
výbava obal na okuliare a šport. púzdro, + sADA sKiel

cAsco sx 70 VAUtron
výbava obal na okuliare a športové púzdro

cAsco PúZDro
na okuliare

kód farba cena
50125 hnedé tigrované 69,90 €
50126 čierne 69,90 €

kód farba cena
50122  biele 69,90 €
50123  čierne 69,90 €
50124  hnedé tigrované 69,90 €

kód farba cena
50664  čierne 69,90 €
50665  antracit 69,90 €

kód farba cena
50279  čierne 79,90 €
50662  biele 79,90 €

kód farba cena
50280  čierne 79,90 €

kód farba cena
50210  competition   89,90 €

kód farba cena
50664  čierne 99,90 €
x  oranžové 99,90 €
50665  titánové 99,90 €
x  limetkové 99,90 €

kód farba cena
50161 Alpin biele 49,90 €
50162 Gobi hnedé 49,90 €
50211 čierne 49,90 €

69,90 € 69,90 €

69,90 € 79,90 €

do
pr

ed
aj

79,90 €

99,90 €

89,90 €

17,90 €

Acor AGs-2801
UV 400, materiál Pc+nylon, hmotnosť 26 g

kód farba cena
101481  strieborno-červené   17,90 €
101485  strieborno-modré + žlté sklá 17,90 €
101486  strieborno-modré + číre sklá 17,90 €

29,90 € 29,90 €

29,90 €

32,90 €

cAsco b1
výbava obal na okuliare a športové púzdro

cAsco r2
výbava obal na okuliare a športové púzdro

cAsco s1
výbava obal na okuliare a športové púzdro

cAsco b2
výbava obal na okuliare a športové púzdro

kód farba cena
50251  strieborné 29,90 €
50252  červené 29,90 €

kód farba cena
50261  strieborné 29,90 €

kód farba cena
50264  sivé 32,90 €
50265  čierne 32,90 €

kód farba cena
50253  strieborné 29,90 €
50255  čierne 29,90 €
50256  červené 29,90 €

99,90 € 99,90 €

cAsco sx 61 VAUtron
výbava obal na okuliare a športové púzdro

cAsco sx 63 VAUtron
výbava obal na okuliare a športové púzdro

kód farba cena
50127  biele 99,90 €
50663  čierne 99,90 €

kód farba cena
50122  biele 99,90 €
50123  čierne 99,90 €
50124  hnedé tigrované 99,90 €

19,90 €

kód farba cena
x  čierne 19,90 €
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elite
cestná topánka 2011
podrážka roAD nanocarbon, hmotnosť 268 g
87677 biela dopredaj veľkosť 42
87678 biela dopredaj veľkosť 43
87679 biela dopredaj veľkosť 44
87680 biela dopredaj veľkosť 45
87673 čierna dopredaj veľkosť 42
87674 čierna dopredaj veľkosť 43
87675 čierna dopredaj veľkosť 44
87676 čierna dopredaj veľkosť 45

69,90 €čierna

biela

podrážka nanocarbon

elite
cestná topánka 2006
podrážka roAD nylon, hmotnosť 285 g
87163 čierno-červená dopredaj veľkosť 44
87175 strieb.-čierno-modrá dopredaj veľkosť 37
87176 strieb.-čierno-modrá dopredaj veľkosť 38
87177 strieb.-čierno-modrá dopredaj veľkosť 39
87178 strieb.-čierno-modrá dopredaj veľkosť 40
87173 strieb.-čierno-modrá dopredaj veľkosť 44

49,90 €čierno-červená

strieborno-čierno-modrá

podrážka nylon

noVA 2
cestná topánka 2012
podrážka roAD nylon, hmotnosť 322 g
87659 biela novinka veľkosť 42
87660 biela novinka veľkosť 43
87661 biela novinka veľkosť 44
87662 biela novinka veľkosť 45
87655 čierna novinka veľkosť 42
87656 čierna novinka veľkosť 43
87657 čierna novinka veľkosť 44
87658 čierna novinka veľkosť 45

noVA
cestná topánka 2007
podrážka roAD nylon, hmotnosť 322 g
87585 strieborná dopredaj veľkosť 42

119,00 €

69,00 €

biela

strieborná

podrážka nylon

odolné remienky na suchý zips
Zaručujú efektívne upevnenie: odolnosť voči extrémnym teplotám 
od -60 do +100 °c, odolnosť voči pretrhnutiu 14-10 n/cm2.

pákový uzáver
Upevnený za kotviacu skrutku, 
ktorá umožňuje reguláciu 
mikrometrického 
uzáveru.

vystužená špička
Pre kompletnú ochranu nohy. 
Vetracie otvory pre vnútornú 
cirkuláciu vzduchu.

stielka
Vnútorná stielka obuvi je vyrobená z odolného 
materiálu s otvorenými pórmi, ktorými absorbuje 
pot z nôh, je perforovaná pri vetracích otvoroch pre 
maximálny odvod vlhkosti.

vetracie otvory
Pre neustálu cirkuláciu vzduchu 
v podrážke počas pedálovania.

ventilovaná
pätová opierka
Vystužená pätová opierka pre 
zabránenie neželaného vykĺbenia, 
zaručuje správne vyváženie nohy. 

hubovitá 
tkanina 

s vysokou 
hustotou

Anatomicky tvarovaná 
tak, aby obopínala 

a priliehala 
k vášmu členku.

čierna

karbónová podrážka

Výsledky sofistikovaných pracovných 
postupov a štúdií nám umožnilo vytvoriť 
novú cct podrážku (chain carbon 
technology). Vďaka minimálnej hrúbke 
kostry a jej štruktúry, cct zaručuje 
kombináciu ľahkosti a tuhosti. štúdia o 
umiestnení pedálového klipu zlepšila 
vyváženie nohy a osi pedálov, ktorá 
spolu so širokými vstupnými vetracími 
otvormi na podrážke dáva komfort aj v 
extrémnych pretekoch.

mtb podrážka

testy prevedené na naších topánkach s 
podrážkou mtb nám dovolili posunúť 
naše podrážky na novú úroveň, kde 
sa mieša šarm a aerodynamický 
dizajn s technológiou. modifikovaním 
upevňovacieho sedla klipu sme docielili 
zaručenie viacnásobného spojenia a 
regulácie s ohľadom na uspokojenie 
potrieb širokého rozsahu atlétov, dávajúc 
im pevný povrch, na ktorý je aplikovaný 
prenos celej pedálovej sily.

freeride podrážka

ľahká a spoľahlivá obuv navrhnutá pre 
tých, ktorí milujú byť pri bicyklovaní 
v kontakte s prírodou. táto obuv 
kombinuje komfort charakteristický 
pre voľnočasovú obuv s vlastnosťami 
technologickej obuvi: rýchle upevnenie, 
primeranú tuhosť vďaka dvojzložkovej 
podrážke pre zaručenie záberu a 
prenosu sily, a polyuretánovej strednej 
časti podrážky pre zaručenie pevnosti a 
nízkej hmotnosti.
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noVA Pro toUr
cestná topánka 2012
podrážka roAD nylon, hmotnosť 322 g
87650 bielo-červená novinka veľkosť 41
87651 bielo-červená novinka veľkosť 42
87652 bielo-červená novinka veľkosť 43
87653 bielo-červená novinka veľkosť 44
87654 bielo-červená novinka veľkosť 45
87646 bielo-modrá novinka veľkosť 42
87647 bielo-modrá novinka veľkosť 43
87648 bielo-modrá novinka veľkosť 44
87649 bielo-modrá novinka veľkosť 45
87640 červená novinka veľkosť 41
87641 červená novinka veľkosť 42
87642 červená novinka veľkosť 43
87643 červená novinka veľkosť 44
87644 červená novinka veľkosť 45

noVA Pro toUr
cestná topánka 2012
podrážka roAD carbon, hmotnosť 293 g
87631 červená novinka veľkosť 43
87632 červená novinka veľkosť 44
87630 červená novinka veľkosť 45
87712 bielo-červená novinka veľkosť 43
87713 bielo-červená novinka veľkosť 44
87714 bielo-červená novinka veľkosť 45
87715 bielo-modrá novinka veľkosť 43
87716 bielo-modrá novinka veľkosť 44
87717 bielo-modrá novinka veľkosť 45

119,00 €

179,00 €

bielo-červená

bielo-modrá

čierna

červená

biela

fAst
cestná topánka 2012
podrážka roAD carbon, hmotnosť 263 g
87638 biela novinka veľkosť 43
87639 biela novinka veľkosť 44
87611 biela novinka veľkosť 45
87612 biela novinka veľkosť 46
87721 čierna novinka veľkosť 43
87722 čierna novinka veľkosť 44
87723 čierna novinka veľkosť 45
87724 čierna novinka veľkosť 46

209,00 €

scAtto
cestná topánka 2005
podrážka roAD nylon, hmotnosť 335 g
87181 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 42

49,90 €

podrážka nylon

podrážka nylon

scAtto
cestná topánka 2005
podrážka roAD carbon, hmotnosť 305 g
87281 strieborno-modrá dopredaj veľkosť 42

69,90 €

podrážka carbon

podrážka carbon

strieborno-čierna

strieborno-modrá

ProximA
cestná topánka 2006
podrážka roAD nylon, hmotnosť 285 g
87201 bronzová dopredaj veľkosť 42
87221 strieborno-modrá dopredaj veľkosť 42

59,90 €

ProximA
cestná topánka 2005
podrážka roAD carbon, hmotnosť 255 g
87311 strieborno-modrá dopredaj veľkosť 42

79,90 €

bronzová strieborno-modrá

podrážka nylon

podrážka carbon

VUeltA
cestná topánka 2005
podrážka roAD carbon, hmotnosť 295 g
87341 biela dopredaj veľkosť 42

VUeltA
cestná topánka 2005
podrážka roAD nylon, hmotnosť 322 g
87251 biela dopredaj veľkosť 42
87261 bronzová dopredaj veľkosť 42
87231 strieborno-červená dopredaj veľkosť 42

79,90 €

59,90 €biela bronzová

strieborno-červená

podrážka nylon

podrážka carbon

HAwAy
cestná topánka 2006
podrážka roAD nylon, hmotnosť 264 g
87361 biela dopredaj veľkosť 40
87151 biela dopredaj veľkosť 42

59,90 €

biela

HAwAy
cestná topánka 2012
podrážka roAD carbon, hmotnosť 236 g
87633 biela novinka veľkosť 44
87634 biela novinka veľkosť 45

159,00 €

podrážka nylon podrážka carbon

podrážka carbon

mAGic Pro
cestná topánka 2012
podrážka roAD nylon, hmotnosť 284 g
87663 biela novinka veľkosť 41
87664 biela novinka veľkosť 42
87665 biela novinka veľkosť 43
87666 biela novinka veľkosť 44
87667 biela novinka veľkosť 45
87668 čierna novinka veľkosť 41
87669 čierna novinka veľkosť 42
87670 čierna novinka veľkosť 43
87671 čierna novinka veľkosť 44
87672 čierna novinka veľkosť 45

mAGic Pro
cestná topánka 2012
podrážka roAD carbon, hmotnosť 256 g
87636 biela novinka veľkosť 43
87635 biela novinka veľkosť 44
87637 biela novinka veľkosť 45
87718 čierna novinka veľkosť 43
87719 čierna novinka veľkosť 44
87720 čierna novinka veľkosť 45

99,00 €

169,00 €biela

čierna

podrážka nylon podrážka carbon
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streAm
mtb topánka 2008
podrážka nylon 2008, hmotnosť 268 g
87068 čierna dopredaj veľkosť 40
87069 čierna dopredaj veľkosť 41
87070 čierna dopredaj veľkosť 42
87072 čierna dopredaj veľkosť 44
87073 čierna dopredaj veľkosť 45
87074 čierna dopredaj veľkosť 46
87075 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 40
87076 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 41
87077 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 42
87078 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 43
87079 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 45
87080 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 46

streAm
mtb topánka 2006
podrážka nylon 2006, hmotnosť 268 g
87372 čierna dopredaj veľkosť 42

69,90 €

39,90 €červeno-čierna

strieborno-čierna

čierna

čierna

čierna

podrážka mtb nylon 2008podrážka mtb nylon 2006

streAm
mtb topánka 2011
podrážka nanocarbon, hmotnosť 268 g
87708 biela dopredaj veľkosť 42
87709 biela dopredaj veľkosť 43
87710 biela dopredaj veľkosť 44
87711 biela dopredaj veľkosť 45
87703 čierna dopredaj veľkosť 41
87704 čierna dopredaj veľkosť 42
87705 čierna dopredaj veľkosť 43
87706 čierna dopredaj veľkosť 44
87707 čierna dopredaj veľkosť 45

89,90 €
biela

podrážka mtb nanocarbon 2011

comPAct
mtb topánka 2009
podrážka mtb nylon, hmotnosť 284 g
87205 čierna dopredaj veľkosť 42
87206 čierna dopredaj veľkosť 43
87207 čierna dopredaj veľkosť 44
87210 strieborna dopredaj veľkosť 41
87212 strieborna dopredaj veľkosť 42
87213 strieborna dopredaj veľkosť 43
87214 strieborna dopredaj veľkosť 44
87215 strieborna dopredaj veľkosť 45
87216 strieborna dopredaj veľkosť 46

69,90 €strieborna

podrážka mtb nylon

strieborná

podrážka mtb nylon

biela

čierna

leADer
mtb topánka 2008
podrážka mtb nylon, hmotnosť 312 g
87628 čierna dopredaj veľkosť 45
87629 čierna dopredaj veľkosť 46

leADer
mtb topánka 2007
podrážka mtb nylon, hmotnosť 312 g
87552 čierna dopredaj veľkosť 40
87607 čierno-červená dopredaj veľkosť 43
87610 čierno-červená dopredaj veľkosť 46
87620 strieborná dopredaj veľkosť 46

comPAct Pro
mtb topánka 2012
podrážka mtb nylon, hmotnosť 284 g
87698 čierna novinka veľkosť 41
87699 čierna novinka veľkosť 42
87700 čierna novinka veľkosť 43
87701 čierna novinka veľkosť 44
87702 čierna novinka veľkosť 45

79,90 €

69,90 €

99,90 €

čierna 2008/2007

čierno-červená 2007

podrážka mtb nylon

leADer
mtb topánka 2009
podrážka nylon, hmotnosť 312 g
87192 čierna dopredaj veľkosť 39
87196 čierna dopredaj veľkosť 43
87197 strieborná dopredaj veľkosť 40
87198 strieborná dopredaj veľkosť 41
87200 strieborná dopredaj veľkosť 43
87202 strieborná dopredaj veľkosť 44

leADer 2
mtb topánka 2012
podrážka mtb nylon, hmotnosť 312 g
87686 biela novinka veľkosť 42
87687 biela novinka veľkosť 43
87688 biela novinka veľkosť 44
87689 biela novinka veľkosť 45
87681 čierna novinka veľkosť 41
87682 čierna novinka veľkosť 42
87683 čierna novinka veľkosť 43
87684 čierna novinka veľkosť 44
87685 čierna novinka veľkosť 45
87690 čierno-červená novinka veľkosť 42
87691 čierno-červená novinka veľkosť 43
87692 čierno-červená novinka veľkosť 44
87693 čierno-červená novinka veľkosť 45
87694 strieborná novinka veľkosť 42
87695 strieborná novinka veľkosť 43
87696 strieborná novinka veľkosť 44
87697 strieborná novinka veľkosť 45

89,90 €

129,90 €

čierna 2009

podrážka mtb nylon

strieborná

strieborná

čierna

podrážka mtb nylon

biela

strieborná

čierno-červená
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ADVentUre 
mtb topánka 2007
podrážka nylon, hmotnosť 309 g
87595 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 43
87596 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 45
87597 strieborno-modrá dopredaj veľkosť 43
87598 strieborno-modrá dopredaj veľkosť 45

ADVentUre 
mtb topánka 2006
podrážka nylon, hmotnosť 309 g
87042 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 43

59,90 €

49,90 €strieb-modrá 2007

strieb-modrá 2006

podrážka mtb nylon 2007 podrážka mtb nylon 2006

strieborno-červená

Arrow
mtb topánka
podrážka nylon, hmotnosť 309 g
87126 strieborno-červená dopredaj veľkosť 41
87125 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 46 

59,90 €strieborno-čierna

podrážka mtb nylon

ProximA
mtb topánka 2006
podrážka nylon, hmotnosť 321 g
87085 bronzová dopredaj veľkosť 45
87101 strieborno-modrá dopredaj veľkosť 42

59,90 €strieborno-modrá

podrážka mtb nylon

strieborno-čierna

strieborno-červená

bronzová

cHAllenGe
freeride topánka 2006
podrážka freeride, hmotnosť 445 g
87026 čierno-sivá dopredaj veľkosť 40
87022 čierno-sivá dopredaj veľkosť 44 
87024 čierno-sivá dopredaj veľkosť 45

29,90 €

podrážka freeride

podrážka freeride

podrážka freeride

čierno-sivá

fUn
freeride topánka 2008
podrážka freeride, hmotnosť 445 g
87002 čierno-sivá dopredaj veľkosť 39
87003 čierno-sivá dopredaj veľkosť 40
87008 čierno-sivá dopredaj veľkosť 43

eAsy sPin
freeride topánka 2008
podrážka freeride, hmotnosť 445 g
87013 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 40
87015 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 41
87016 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 43
87017 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 44
87018 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 45
87019 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 46
87023 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 47

39,90 €

39,90 €

náVleK
návlek na topánky
87521 biela veľkosť 41
87524 biela veľkosť 44

26,90 €
náVleK winDtex
návlek na topánky
87501 čierna veľkosť 41
87502 čierna veľkosť 42
87503 čierna veľkosť 43
87505 čierna veľkosť 45

36,90 €

ArticA
zimná mtb topánka 2008
podrážka mtb nylon, hmotnosť 406 g
87135 strieborno/čierna dopredaj veľkosť 38
87136 strieborno/čierna dopredaj veľkosť 39
87137 strieborno/čierna dopredaj veľkosť 40
87138 strieborno/čierna dopredaj veľkosť 41
87139 strieborno/čierna dopredaj veľkosť 42
87140 strieborno/čierna dopredaj veľkosť 43

99,90 €

podrážka mtb nylon
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spoľahlivosť
Komponenty magura sú legendárne spoľahlivé. Už roky sú naše výrobky chválené odborným publikom. 
od roku 1998 zvolilo takmer 25.000 čitateľov odborného časopisu „mountain bike“ desaťkrát za sebou 
značku magura ako „best brand“ v kategórií bŕzd.

know-how
mAGUrA je pionierom v oblasti hydraulických bŕzd pre bicykle a to už od roku 1987. Vedomosti z 50 
ročnej histórie v oblasti vývoja bŕzd pre motorky bmw umožnila tento technologický transfér. sú dobré 
vidlice a dobré brzdy. Pri ich vzájomnej kombinácií to však nie je vždy optimálne. nie však pri vidliciach 
magura, ktoré boli koncipované hlavne pre nasadenie s kotúčovými brzdami.

záruka
magura poskytuje jedinečnú 5-ročnú záruku na tesnosť brzdovej páčky, piestiku a telesa všetkých bŕzd, 
ak sa po kúpe zaregistrujete na magura.com a pri reklamácii predložíte doklad o kúpe z autorizovanej 
siete predajcov na slovensku.

29,90 €

popis   akciová cena
predná, čierna 29,90*€
zadná, čierna 29,90*€
*bez kotúča a adaptéru

pôvodná cena 49,00 €

mAGUrA jUlie
spomalenie (100 n ručná sila, Din 79100) 7,9 ms-1,  
priemer piestiku v páčke / telesa 13 mm / 2 x 28 mm,  
hmotnosť od 420 g/ks, vrátane brzd. kotúča

39,90 €

popis   akciová cena
predná, čierna 39,90*€
zadná, čierna 39,90*€
*bez kotúča a adaptéru

pôvodná cena 69,00 €

mAGUrA jUlie HP
spomalenie 5,8 m.s-2 so 160 mm, 6,3 m.s-2 so 180 mm a 6,8 m.s-2 s 203 mm 
kotúčom, priemer piestiku v rukoväti / telese 11 mm / 2 x 22 mm,  
hmotnosť od 420 g/ks, vrátane brzd. kotúča

79,90 €

popis   akciová cena
predná  79,90*€
zadná  79,90*€
*bez kotúča a adaptéru

pôvodná cena 119,00 €

mAGUrA mArtA
spomalenie 6,0/6,8 m.s-2 pri kotúčoch s priemerom 160/180 mm, 
priemer piestiku v rukoväti / telese 11 mm / 2 x 22 mm,  
hmotnosť od 445 g/ kus, vrátane brzdového kotúča Ventidisc

89,90 €

popis   akciová cena
predná, čierna 59,90*€
zadná, čierna 59,90*€
predná, strieborná 59,90*€
zadná, strieborná 59,90*€

pôvodná cena 89,00 €
pár, ružová 109,90*€
*bez kotúča a adaptéru

pôvodná cena 179,00 €

mAGUrA loUise bAt
spomalenie 6,2/6,8/7,2 m.s-2 pri kotúčoch s priemerom 160/180/203 mm, 
priemer piestiku v rukoväti / telese 11 mm / 2 x 22 mm,  
hmotnosť od 445 g/ kus, vrátane brzdového kotúča Ventidisc

59,90 €

popis   akciová cena
predná  59,90*€
zadná  59,90*€
*bez kotúča a adaptéru

pôvodná cena 79,00 €

mAGUrA loUise fr
spomalenie 6,2/6,8/7,2 m.s-2 pri kotúčoch s priemerom 160/180/190/210 mm,  
priemer piestiku v rukoväti / telese 11 mm / 2 x 22 mm,  
hmotnosť od 445 g/ kus, vrátane brzdového kotúča Ventidisc

99,90 €

popis   akciová cena
predná  99,90*€
zadná  99,90*€
*bez kotúča a adaptéru

pôvodná cena 129,00 €

mAGUrA loUise cArbon
spomalenie 6,2/6,8/7,2 m.s-2 pri kotúčoch s priemerom 160/180/203 mm,  
priemer piestiku v rukoväti / telese 11 mm / 2 x 22 mm,  
hmotnosť od 439 g/kus, vrátane brzd. kotúča Ventidisc

119,90 €

popis   akciová cena
predná  119,90*€
zadná  119,90*€
*bez kotúča a adaptéru

pôvodná cena 159,00 €

mAGUrA mArtA sl
spomalenie 6,0/6,8 m.s-2 pri kotúčoch s priemerom 160/180 mm, 
priemer piestiku v rukoväti / telese 11 mm / 2 x 22 mm,  
hmotnosť od 445 g/ kus, vrátane brzdového kotúča Ventidisc

79,90 €

popis   akciová cena
pár  79,90 €
*bez kotúča a adaptéru

novinka

mAGUrA mt2
spomalenie 7,2/6,8/6,2/ m.s-2 pri kotúčoch s priemerom 203/180/160 mm, 
hmotnosť od 279 g/ kus, vrátane 160 mm brzdového kotúča storm

179,90 €

popis   akciová cena
pár  179,90 €
*bez kotúča a adaptéru

novinka

mAGUrA mt6
spomalenie 7,2/6,8/6,2/ m.s-2 pri kotúčoch s priemerom 203/180/160 mm, 
hmotnosť od 310 g/ kus, vrátane 160 mm brzdového kotúča storm sl

129,90 €

popis   akciová cena
pár  129,90 €
*bez kotúča a adaptéru

novinka

mAGUrA mt4
spomalenie 7,2/6,8/6,2/ m.s-2 pri kotúčoch s priemerom 203/180/160 mm, 
hmotnosť od 330 g/ kus, vrátane 160 mm brzdového kotúča storm

149,90 €

popis   akciová cena
pár, biela  149,90*€
*bez kotúča a adaptéru

pôvodná cena 249,00 €

mAGUrA loUise 10tH AnniVersAry
spomalenie 6,8 m.s-2,  
priemer piestiku v rukoväti / telese 11 mm / 2 x 22 mm,  
hmotnosť od 420 g/ks, vrátane brzd. kotúča
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DAD  Double Arch Design

all TORX T25

DAD Do

integrated reservoir

CARBO LAY ®  clamp

CARBO TECTURE SL ®  master body

EBT Easy Bleed Technology

HPT Hollow Pivot Technology

ROYAL BLOOD

CARBO LAY ®  lever

FEEL SAFE  ergonomics

FLIP-FLOP design

EPR easy pad 
replacement

RHR
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239,90 €

39,00 €

239,90 € 239,90 €

popis   akciová cena
pár  239,90 €
*bez kotúča a adaptéru

NOVINKA

popis   akciová cena
čierny  39,00 €

popis   akciová cena
predné  89,00 €
zadné  149,00 €

popis   akciová cena
predné  119,00 €
zadné  159,00 €

magura mt8
spomalenie 7,2/6,8/6,2/ m.s-2 pri kotúčoch s priemerom 203/180/160 mm, 
hmotnosť od 310 g/ kus, vrátane 160 mm brzdového kotúča Storm SL

mAGUrA comP (Dt onyx)
predný náboj, 32 dierový,
pre All mountain, x-country

mAGUrA fr
koleso, kotúčový náboj, 32 dierový

mAGUrA Pro
koleso, kotúčový náboj

229,90 €

popis   akciová cena
pár + sedlo, 10Anni 399,90 €
predná  229,90 €

mAGUrA GUstAV m
spomalenie 7,9/7,5 m.s-2 pri kotúčoch s priemerom 210/190 mm,  
priemer piestiku v rukoväti / telese 10,5 mm / 2 x 18 mm,  
hmotnosť od 640 g PK, od 580 g ZK, vrátane brzdového kotúča sl

399,90 €

popis   akciová cena
pár  399,90*€
*bez kotúča a adaptéru

pôvodná cena 490,00 €

mAGUrA mArtA sl mAGnesiUm
spomalenie 6,0 m.s-2 pri kotúčoch s priemerom 160 mm,  
priemer piestiku v rukoväti / telese 11 mm / 2 x 22 mm,  
hmotnosť od 295 g/ kus, vrátane brzdového kotúča sl

58,90 € 79,00 €

popis   akciová cena
predná  58,90 €
pár  119,90*€

popis   akciová cena
predná, strieborná 79,00 €
zadná, strieborná 79,00 €
pár, 20 th Anni 129,90 €
pár, Herzblut 129,90 €
pár, strieborná 129,90 €

mAGUrA Hs11
spomalenie 3,9 m.s-2, 
priemer piestiku v rukoväti / telese – 16 mm / 2 x 14 mm,
hmotnosť od 360 g/ks

mAGUrA Hs33
spomalenie 4,2 m.s-2,  
priemer piestiku v rukoväti / telese 14 mm / 2 x 14 mm,  
hmotnosť od 395 g/ks

easy bleed technology 
Pre rýchle a jednoduché odvzdušnenie. sériovo pri všetkých 
modeloch marta, louise a julie HP.

Quickfit 
superrýchla montáž a demontáž brzdovej rukoväte iba jednou 
skrutkou, bez demontáže gripov a riadiacich páčiek. sériovo pri 
všetkých modeloch louise a Gustav m.

ventidisc 
Kompatibilný so všetkými modelmi marta, louise a julie HP. K 
dispozícii do vypredania zásob.

one piece design
V roku 1997 mAGUrA ako prvá zaviedla brzdové teleso len 
z jedného kusa. supertuhé a ľahšie. K dispozícii u modelov 
Gustav m a u všetkych modelov marta.

heat eater
nastavenie pripojenia hydraulického vedenia bez náradia. 
(45° oblasť nastavenia) na brzdovom telese. integrovaný 
chladič sa stará o chladné podmienky aj pri najhorúcejších 
brzdových situáciach. sériovo pri všetkých modeloch louise 
a julie HP.

dual docking
montáž radiacich páčok trigger vľavo alebo vpravo. sériovo pri 
všetkých modeloch marta, louise a julie HP.

bite adjust technology
individuálne nastavenie bodu záberu. K dispozícii u modeloch louise carbon 
a louise bAt.
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popis  pôvodná cena cena
adaptér Qm1, julie PK, ZK, 203 mm kotúč 16,90 12,90 €
adaptér Qm10, louise, ZK, 180 mm kotúč 16,90 12,90 €
adaptér Qm11, louise, ZK, 160 a 203 mm kotúč 16,90 12,90 €
adaptér Qm12, louise, ZK, 180 a 160 mm kotúč 16,90 12,90 €
adaptér Qm14, julie, 213 mm kotúč PK, 160 mm kotúč ZK 16,90 12,90 €
adaptér Qm5, louise, 6", 203 mm kotúč 16,90 12,90 €
adaptér Qm6, louise, PK, na vidlicu, 180 mm kotúč 16,90 12,90 €
adaptér Qm7, louise, PK, na vidlicu, 203 mm kotúč 16,90 12,90 €
adaptér Qm8, z Pm na rs boxxer, 203 mm kotúč 16,90 12,90 €
adaptér Qm9, z Pm na is, 203 mm kotúč louise 16,90 12,90 €
adaptér pre 210 mm kotúč, louise fr na fox 40  99,00 €

popis  pôvodná cena cena
brzdová guma, čierna  19,50 €
brzdová guma, sivá  19,50 €
brzdová guma, Green frog  23,50 €
brzdová guma, Kool stop  23,50 €

popis  pôvodná cena cena
brzdový kotúč sl, 160 mm, marta sl 55,00 39,90 €
brzdový kotúč sl, 180 mm, pre martu, PK & ZK 55,00 39,90 €
brzdový kotúč sl, 190 mm, Gustav m/louise fr 39,90 39,90 €
brzdový kotúč sl, 203 mm, louise 55,00 39,90 €
brzdový kotúč sl, 203 mm, pre martu, 6 dier 55,00 39,90 €

popis  pôvodná cena cena
brzdový kotúč storm sl, 160 mm, 6 dierový 59,00 39,90 €
brzdový kotúč storm sl, 180 mm, 6 dierový 59,00 39,90 €

popis  pôvodná cena cena
brzdový kotúč storm, 160 mm, 6 dierový 55,00 29,90 €
brzdový kotúč storm, 180 mm, 6 dierový 55,00 29,90 €

popis  pôvodná cena cena
Ventidisc 160 mm, červený, centerlock 70,00 49,90 €
Ventidisc 160 mm, 6 dierový 65,00 39,90 €
Ventidisc 160 mm, čierny, 6 dierový 65,00 39,90 €
Ventidisc 160 mm, čierny, centerlock 70,00 49,90 €
Ventidisc 180 mm, centerlock 70,00 49,90 €
Ventidisc 180 mm, 6 dierový 65,00 39,90 €
Ventidisc 180 mm, čierny, 6 dierový 65,00 39,90 €
Ventidisc 180 mm, čierny, centerlock 70,00 49,90 €
Ventidisc 203 mm, centerlock 70,00 49,90 €
Ventidisc 203 mm, 6 dierový 65,00 39,90 €
Ventidisc 203 mm, čierny, 6 dierový 65,00 39,90 €
Ventidisc 203 mm, čierny, centerlock 70,00 49,90 €

popis  pôvodná cena cena
centerlock adaptér 25,00 19,90 €
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popis  pôvodná cena cena
brzdová kvapalina, Royal Blood, 50 ml 6,50 4,90 €
brzdová kvapalina, Royal Blood, 250 ml 17,50 14,90 €
brzdová kvapalina, Royal Blood, 1.000 ml 33,50 29,90 €

popis  pôvodná cena cena
olej do vidlíc Vidar/Asgard 0,5 l  13,90 €
olej do vidlíc Vidar/Asgard 10 ml  0,30 €

popis  pôvodná cena cena
olej, Shock oil, SAE 5, Phaon, 10 ml  0,30 €
olej, Shock oil, SAE 5, Phaon, 500 ml  13,90 €

popis  pôvodná cena cena
olej, Suspension Blood Typ 1, SAE 2,5, Ronin, 500 ml  13,90 €
olej, Suspension Blood Typ 1, SAE 2,5, Ronin, 10 ml  0,30 €
olej, Suspension Blood Typ 5, SAE 2,5, 500 ml  19,90 €
olej, Suspension Blood Typ 5, SAE 2,5, 10 ml  0,50 €
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záhradná a komunálna

technika20
12

TrAkTOrY
TErÉNNE VOZIdLÁ
POWEr TrAkY
kOSAčkY
VErTIkUTÁTOrY
rOTAVÁTOrY
rEŤAZOVÉ PÍLY
BrÚSkY rEŤAZÍ
VYŽÍNAčE
krOVINOrEZY
PLOTOSTrIHY
drTIčE
VYSÁVAčE
VYSOkOTLAkOVÉ čISTIčE
kOMPrESOrY
čErPAdLÁ
dOMÁCE VOdÁrNE
ŠTIEPAčkY
ZEMNÉ VrTÁkY
OHrIEVAčE
GENErÁTOrY
ZVÁrAčkY
NOŽNICE
SNEŽNÉ FrÉZY
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roDi freewAy09

mtb/city koleso
špice čierne poplastované, stD; ráfik 36 dierový,  
náboj predný fm 21 Qr, zadný fm 31 Qr, fm 32 Qr
farba čierna, hmotnosť od 1.010 g

VmUDrocK07

mtb disc koleso
špice čierne oceľové, x-Air; ráfik 24 dierový
náboj predný rm 40, m 495, zadný rm 40
farba čierna; hmotnosť od 1.009 g

roDi excAlibUr DH09

mtb disc koleso
špice čierne oceľové, stD; ráfik 32 dierový 
náboj predný DHDc 91, zadný Dc 32, 
farba čierna, žltá, biela; hmotnosť od 1.150 g

roDi trAcKs xc07

mtb koleso
špice pozinkované oceľové, stD; ráfik 36 dierový 
náboj predný fm 21;  
farba strieborná, hmotnosť 934 g

roDi trAcKs ft09

cross koleso
špice čierne poplastované oceľové, stD; ráfik 36 dierový 
náboj predný fm 21 Qr, zadné fm 32 Qr, fm 32 Qr; 
farba strieborná, hmotnosť od 1.008 g

kód   cena
64900   19,90 €
predné, 24", náboj fm 21 Qr, 36 dierový ráfik
65138 pôvodná cena 69,90 €  59,90 €
predné + zadné, 26", náboj fm 21 Qr + fm 32 Qr, 32 dierový ráfik, hmotnosť 2.278 g
65111 pôvodná cena 64,90 €   59,90 €
predné + zadné, 28", náboj fm 21 Qr + fm 32 Qr, 32 dierový ráfik, hmotnosť 2.458 g
64901   29,90 €
zadné, 24", náboj fm 31 Qr, 36 dierový ráfik, hmotnosť 1.130 g
64902   30,90 €
zadné, 24", náboj fm 32 Qr, 36 dierový ráfik, hmotnosť 1.268 g

kód   cena
65000   59,90 €
predné, 26", náboj m 495, 24 dierový ráfik
65014   49,90 €
predné, 26", náboj rm 40, 24 dierový ráfik, hmotnosť 1.009 g
65015   59,90 €
zadné, 26", náboj rm 40, 24 dierový ráfik, hmotnosť 1.254 g

kód   cena
65485   79,90 €
predné, 26", náboj DHDc 91, 32 dierový ráfik, biele, hmotnosť 1.150 g
65055 pôvodná cena 199,90 €  139,90 €
predné + zadné, 26", náboj DHDc 91 / Dc 32, 32 dierový ráfik, žlté, hmotnosť 2.528 g
65056 pôvodná cena 199,90 €  139,90 €
predné + zadné, 26", náboj DHDc 91 / Dc 32, 32 dierový ráfik, čierne, hmotnosť 2.528 g

kód   cena
65016   15,90 €
predné, 26", náboj fm 21, 36 dierový ráfik, strieborné, hmotnosť 934 g

kód   cena
65106   15,90 €
predné, 28", náboj fm 21 Qr, 36 dierový ráfik, strieborné, hmotnosť 1.008 g
65107   16,90 €
zadné, 28", náboj fm 31 Qr, 36 dierový ráfik, strieborné, hmotnosť 1.128 g
65108   21,90 €
zadné, 28", náboj fm 32 Qr, 36 dierový ráfik, strieborné, hmotnosť 1.266 g

ČIERNE ČIERNE ČIERNE ŽLTÉ BIELE
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roDi excAlibUr fr09

mtb disc koleso
špice čierne oceľové, stD; ráfik 32 dierový,  
náboj predný Dc 91, zadný Dc 32,
farba čierna, biela, žltá; hmotnosť od 1.047 g
kód   cena
65008   69,90 €
predné, 26", náboj Dc 91, 32 dierový ráfik, biele, hmotnosť 1.047 g
65009   69,90 €
predné, 26", náboj Dc 91, 32 dierový ráfik, čierne, hmotnosť 1.047 g
65010   69,90 €
predné, 26", náboj Dc 91, 32 dierový ráfik, žlté, hmotnosť 1.047 g
65013   59,90 €
zadné, 26", náboj Dc 32, 32 dierový ráfik, žlté, hmotnosť 1.287 g

ČIERNE ŽLTÉ BIELE

roDi rAweDGe07

mtb disc koleso
špice čierne 2x stenčované, x-Air; ráfik 32 dierový;
náboj predný rb 31, zadný rb 32; 
farba čierna; hmotnosť 2.154 g
kód   cena
65053     49,90 €
zadné + predné, 26", náboj rb 31 / rb 32, 28 dierový ráfik, hmotnosť 1.255 g

ČIERNE

od 19,90 € od 79,90 €od 59,90 €

49,90 €

od 49,90 €

15,90 €

od 15,90 €

roDi stylUs09

road koleso
špice čierne 2x stenčované, x-Air; ráfik 28 dierový
náboj zadný rb 32; 
farba čierna; hmotnosť 1.255 g

ČIERNE

kód   cena
65105   49,90 €
zadné, 28", náboj rb 32, 28 dierový ráfik, čierne, hmotnosť 1.255 g

blAcK jAcK fr 42011

mtb disc koleso
26" 559x21, špice čierne, 2x stenčované, stD; ráfik 32 dierový
náboj Dc 91, DHDc 91 (20 mm oska);
farba čierna, biela; hmotnosť od 859 g
kód   cena
65021  pôvodná cena 119,90 € 79,90 €
predné, náboj Dc 91, 32 dierový ráfik, biele, hmotnosť 859 g
65484  pôvodná cena 109,90 € 49,90 €
predné, náboj DHDc 91 (20 mm oska), 32 dierový ráfik, čierne, hmotnosť 897 g

ČIERNE BIELE

49,90 € od 49,90 €

roDi x-rAmbler09

cross koleso
špice nerezové, ploché, čierne, x-Air; ráfik 24 dierový
náboj predný fm 21 Qr, rm 40 Qr, zadný fm 32 Qr, rm 40 Qr;
farba čierna; hmotnosť od 1.127 g
kód   cena
65100   39,90 €
predné, 28", náboj fm 21 Qr, 24 dierový ráfik, čierne, hmotnosť 1.127 g
65101   49,90 €
zadné, 28", náboj fm 32 Qr, 24 dierový ráfik, čierne, hmotnosť 1.385 g
65109  pôvodná cena 99,90 € 69,90 €
predné + zadné, 26", náboj rm 40 Qr, 24 dierový ráfik, čierne, hmotnosť 2.199 g
65110  pôvodná cena 99,90 € 69,90 €
predné + zadné, 28", náboj rm 40 Qr, 24 dierový ráfik, čierne, hmotnosť 2.335 g

ČIERNE

od 39,90 €
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blAcK jAcK sKyPPer10

road koleso
28" 622x13, špice čierne, 2x stenčované; bezdúšové, rAD/stD;  
ráfik 20/24 dierový; náboj predný rb 91, zadný rb 35; 
farba čierna, biela; hmotnosť 1.617 g

blAcK jAcK sniPer fr sts10

mtb disc koleso
26" 559x21, špice čierne, 2x stenčované; bezdúšové, stD;  
ráfik 24/28 dierový; náboj predný sD 51, zadný sD 52; 
farba biela; hmotnosť 1.885 g

blAcK jAcK DH 56011

mtb disc koleso
26" 559x25, špice čierne, 2x stenčované, stD; ráfik 32 dierový; 
náboj predný DHDc 91 (20 mm oska), zadný DHG 150; 
farba biela; hmotnosť 2.070 g

roDi Airline 410

road koleso
špice čierne 2x stenčované, ráfik predný 20, zadný 28 dierový;
náboj predný rb 31, zadný rb 32;
farba čierna, biela; hmotnosť 2.154 g

roDi Airline eVo09

road koleso
špice čierne ploché, ráfik predný 20, zadný 24 dierový;
náboj predný rb 91 Qr, zadný rb 35 Qr;
farba čierna, biela; hmotnosť 2.154 g

kód  cena
65143  pôvodná cena 129,90 € 99,90 €
predné + zadné, 28", náboj rb 31 / rb 32, 20 / 28 dier. ráfik, biele, hmotnosť 2.154 g
65144 pre kazetu campagnolo pôvodná cena 129,90 € 109,90 €
predné + zadné, 28", náboj rb 31 / rb 32, 20 / 28 dier. ráfik, čierne, hmotnosť 2.175 g

kód   cena
6514012 pôvodná cena 219,90 €  179,90 €
predné + zadné, 28", rb 91 Qr / rb 35 Qr, 20 / 24 dier. ráfik, čierne, hmotnosť 2.075 g

kód   cena
65046  pôvodná cena 299,90 € 199,90 €
predné + zadné, náboj rb 91 / rb 32, 20 / 24 dierový ráfik, čierne, hmotnosť 1.617 g
65045  pôvodná cena 309,90 € 239,90 €
predné + zadné, náboj rb 91 / rb 32, 20 / 24 dierový ráfik, biele, hmotnosť 1.617 g

kód   cena
65051 pôvodná cena 339,90 €  269,90 €
predné + zadné, náboj sD 51 / sD 52, 24 / 28 dierový ráfik, biela, hmotnosť 1.885 g

kód   cena
65041 pôvodná cena 339,90 €  299,90 €
predné + zadné, náboj DHDc 91 / DHG 150, 32 dierový ráfik, biele, hmotnosť 2.070 g

ČIERNE

ČIERNE

ČIERNEBIELE

BIELE

BIELE BIELE

BIELE

blAcK jAcK m 38011

mtb disc koleso
26" 559x21, špice čierne, 2x stenčované, stD; ráfik 32 dierový
náboj predný Dc 91, zadný Dc 32; 
farba biela; hmotnosť 1.844 g

blAcK jAcK xc 40011

mtb disc koleso
26" 559x21, špice čierne, 2x stenčované, stD; ráfik 32 dierový
náboj predný Dc 91, zadný Dc 32;
farba biela; hmotnosť 1.820 g

blAcK jAcK sniPer DH sts10

mtb disc koleso
26" 559x25, špice čierne, 2x stenčované, stD; ráfik 32 dierový
náboj predný DHs 95, zadný DHs 150;
farba biela; hmotnosť 2.069 g

blAcK jAcK tUbeless10

mtb disc koleso
26" 559x17, špice čierne, 2x stenčované, bezdúšové, stD; 
ráfik 24/28 dierový, náboj predný sD 51, zadný sD 52;
farba čierna; hmotnosť 1.885 g

kód   cena
65043  pôvodná cena 209,90 € 169,90 €
predné + zadné, náboj Dc 91 / Dc 32, 32 dierový ráfik, biele, hmotnosť 1.844 g

kód   cena
65044 pôvodná cena 209,90 €  179,90 €
predné + zadné, náboj Dc 91 / Dc 32, 32 dierový ráfik, biele, hmotnosť 1.820 g

kód   cena
65050  pôvodná cena 399,90 € 339,90 €
predné + zadné, náboj DHs 95 / DHs 150, 32 dierový ráfik, biele, hmotnosť 2.069 g

kód   cena
65473  pôvodná cena 499,90 € 399,90 €
predné + zadné, náboj sD 51 / sD 52, 24/28 dierový ráfik, biele, hmotnosť 1.885 g

ČIERNE

BIELE

BIELE

BIELEBIELE

od 99,90 €

179,90 €

179,90 € 269,90 €

299,90 €169,90 € 339,90 € 399,90 €

od 199,90 €

roDi m 38009

mtb disc koleso
špice čierne nerezové, stD; ráfik 32 dierový,  
náboj predný Dc 91 Qr, zadný Dc 32 Qr,
farba čierna, biela; hmotnosť 2.006 g
kód   cena
65131 pôvodná cena 199,90 €  139,90 €
predné + zadné, 26", náboj Dc 91 Qr / Dc 32 Qr, 32 dier. ráfik, čierne, hmotnosť 2.006 g
65132 pôvodná cena 199,90 €  139,90 €
predné + zadné, 26", náboj Dc 91 Qr / Dc 32 Qr, 32 dier. ráfik, biele, hmotnosť 2.006 g

ČIERNE BIELE

139,90 €

roDi excAlibUr fr08

mtb disc koleso
špice čierne oceľové, stD; ráfik 32 dierový,  
náboj predný Dc 91, zadný Dc 32,
farba čierna, biela, žltá; hmotnosť 2.282 g
kód   cena
65057  pôvodná cena 159,90 € 129,90 €
predné + zadné, 26", náboj Dc 91 / Dc 32, 32 dierový ráfik, biele, hmotnosť 2.282 g
65058  pôvodná cena 159,90 € 129,90 €
predné + zadné, 26", náboj Dc 91 / Dc 32, 32 dierový ráfik, čierne, hmotnosť 2.282 g
65059  pôvodná cena 159,90 € 129,90 €
predné + zadné, 26", náboj Dc 91 / Dc 32, 32 dierový ráfik, žlté, hmotnosť 2.282 g
65060  pôvodná cena 169,90 € 129,90 €
predné + zadné, 26", náboj m 495, 32 dierový ráfik, čierne, hmotnosť 2.282 g

ČIERNE ŽLTÉ BIELE

129,90 €

roDi excAlibUr Db09

mtb disc koleso
špice čierne oceľové, stD; ráfik 32 dierový 
náboj predný Dc 19, zadný Dc 22, 
farba biela; hmotnosť 2.192 g
kód   cena
65054 pôvodná cena 109,90 €  89,90 €
predné + zadné, 26", náboj Dc 19 / Dc 22, 32 dierový ráfik, biele, hmotnosť 2.192 g

BIELE

89,90 €
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roDi tyPHoon
cross ráfik
28" 622x19, hmotnosť 710 g

roDi Airline 1
cross ráfik
28" 622x19, hmotnosť 669 g

roDi scoUt 4
cross ráfik
28" 622x21, hmotnosť 538 g

roDi freewAy
cross ráfik
28" 622x19, hmotnosť 552 g
  
65305 36 dierový ráfik, čierna farba 12,95 €

  
65304 36 dierový ráfik, čierna farba 12,95 €

  
65243 36 dierový ráfik, prírodná farba 6,95 €

  
65239 36 dierový ráfik, čierna farba 13,30 €

  
65306 36 dierový ráfik, strieborná farba 5,95 €

  
65136 32 dierový ráfik, biela farba 15,95 €
65137 32 dierový ráfik, čierna farba 15,95 €

  
65203 32 dierový ráfik, čierna farba 13,90 €
65214 36 dierový ráfik, čierna farba 13,90 €

  
65234 32 dierový ráfik, žltá farba 17,90 €
65235 32 dierový ráfik, biela farba 17,90 €
65236 32 dierový ráfik, čierna farba 17,90 €
65029 36 dierový ráfik, biela farba 17,90 €
65037 36 dierový ráfik, čierna farba 17,90 €
65061 29" 622x19, 32 dier. ráfik, biela farba 17,90 €
65062 29" 622x19, 32 dier. ráfik, čierna farba 17,90 €

  
65217 36 dierový ráfik, strieborná farba 10,30 €
65218 36 dierový ráfik, čierna farba 12,60 €

  
65215 36 dierový ráfik, čierna farba 14,70 €

  
65216 36 dierový ráfik, čierna farba 14,90 €

  
65133 36 dierový ráfik, čierna farba 14,95 €
65134 32 dierový ráfik, čierna farba 14,95 €
65135 36 dierový ráfik, biela farba 14,95 €

  
65228 32 dierový ráfik, žltá farba 16,90 €
65229 32 dierový ráfik, biela farba 16,90 €
65230 32 dierový ráfik, čierna farba 16,90 €

  
65210 36 dierový ráfik, biela farba 16,90 € 
65211 36 dierový ráfik, žltá farba 16,90 € 
65212 36 dierový ráfik, čierna farba 16,90 €
65213 36 dierový ráfik, oranžová farba 16,90 € 
65231 36 dierový ráfik, žltá farba 16,90 €
65233 36 dierový ráfik, čierna farba 16,90 €

  
65202 32 dierový ráfik, čierna farba 18,90 €
65222 32 dierový ráfik, žltá farba 18,90 €
65223 32 dierový ráfik, biela farba 18,90 €
65224 32 dierový ráfik, čierna farba 18,90 €

  
65208 36 dierový ráfik, žltá farba 18,90 €
65209 36 dierový ráfik, čierna farba 16,90 €
65227 36 dierový ráfik, čierna farba 18,90 €
65244 36 dierový ráfik, biela farba 16,90 €

  
65245 36 dierový ráfik, biela farba 16,90 €
65246 36 dierový ráfik, čierna farba 16,90 €

  
65038 24 dierový ráfik, čierna farba 19,95 €
65040 36 dierový ráfik, čierna farba 19,95 €
65238 32 dierový ráfik, biela farba 19,95 €

  
65302 36 dierový ráfik, čierna farba 15,95 €

  
65221 36 dierový ráfik, biela farba 21,30 €
65303 36 dierový ráfik, čierna farba 21,30 €

  
65139 16", 20 dierový ráfik, prírodná farba 4,95 €
65240 20", 36 dierový ráfik, prírodná farba 5,95 €

  
65241 24", 36 dierový ráfik, prírodná farba 7,50 €
65219 24", 36 dierový ráfik, strieborná farba 8,10 €
65220 26", 36 dierový ráfik, strieborná farba 7,65 €
65242 26", 36 dierový ráfik, prírodná farba 8,40 €

ČIERNE

ČIERNE

ČIERNE

ČIERNEČIERNE ČIERNE

ČIERNE

ČIERNEBIELE

BIELE

BIELE

BIELE

roDi Vr 17
cross ráfik
28" 622x17, hmotnosť 611 g

roDi excAlibUr fr
mtb disc ráfik
26" 559x21, hmotnosť 564 g

roDi excAlibUr fr
mtb disc ráfik
26" 559x21, hmotnosť 564 g

roDi excAlibUr xc
mtb disc ráfik
26" 559x19, hmotnosť 542 g

roDi Airline 1
mtb ráfik
26" 559x19, hmotnosť 601 g

roDi excAlibUr DH
mtb disc ráfik
26" 559x27, hmotnosť 655 g

roDi excAlibUr DH
mtb disc ráfik
26" 559x27, hmotnosť 655 g

roDi excAlibUr Db
mtb disc ráfik
26" 559x27, hmotnosť 655 g

roDi m 380
mtb ráfik
26" 559x17, hmotnosť 399 g

roDi stylUs
road ráfik
28" 622x13, hmotnosť 619 g

roDi Airline 4
road ráfik
28" 622x13, hmotnosť 615 g

roDi trAcKs
cross ráfik
28" 622x19, hmotnosť 475 g

roDi rAweDGe
mtb disc ráfik
26" 559x19, hmotnosť 610 g

roDi scoUt 2
mtb ráfik
16" 305x21, 20" 406x21, hmotnosť 563 g

roDi scoUt 2
mtb ráfik
24" 507x21, 26" 559x25, hmotnosť 563 g

STRIE-
BORNÉ

STRIE-
BORNÉ

ŽLTÉ

ČIERNE ČIERNE

ČIERNEČIERNEČIERNE

ČIERNE

ČIERNE

ČIERNE

BIELE BIELE

BIELEBIELEBIELE

BIELE

ŽLTÉ ŽLTÉ

ŽLTÉŽLTÉ

PRÍ-
RODNÉ

PRÍ-
RODNÉ

ČIERNE ČIERNE ČIERNE

roDi Vision
mtb ráfik
26" 559x19, hmotnosť 566 g

roDi box 17
mtb ráfik
26" 559x17, hmotnosť 399 g

roDi Vr 17
mtb ráfik
26" 559x17, hmotnosť 549 g

STRIE-
BORNÉ

12,95 € 12,95 €

6,95 €

13,30 €

5,95 € 15,95 €

13,90 €

17,90 €

16,90 € 16,90 €

18,90 €16,90 €

4,95 € 7,50 €

10,30 €

14,70 € 14,90 € 14,95 €

16,90 €

19,95 €

15,95 €

21,30 €

blAcK jAcK fr 420
mtb disc ráfik
26" 559x21, lepený, hmotnosť 452 g

blAcK jAcK m 380
mtb ráfik
26" 559x17, lepený, hmotnosť 399 g  

65033 32 dierový ráfik, biela farba 25,90 €
65034 36 dierový ráfik, biela farba 25,90 €

  
65237 32 dierový ráfik, čierna farba 25,90 €

ČIERNEBIELE

25,90 € 25,90 €
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blAcK jAcK xc 400
mtb disc ráfik
26" 559x17, lepený, hmotnosť 388 g

blAcK jAcK sniPer DH
mtb disc ráfik
26" 559x25, zváraný, hmotnosť 480 g

blAcK jAcK sniPer fr
mtb disc ráfik
26" 559x21, zváraný, hmotnosť 452 g

blAcK jAcK wArm UP
mtb ráfik
26" 559x17, zváraný, hmotnosť 399 g

blAcK jAcK xc 29
mtb ráfik
28" 622x17, zváraný, hmotnosť ? g

biely
65476

čierny
65030

blAcK jAcK sniPer xc
mtb disc ráfik
26" 559x17, zváraný, hmotnosť 388 g

ko
le

sá
rá

fi
ky

  
65039 32 dierový ráfik, biela farba 49,90 €
65047 36 dierový ráfik, čierna farba 49,90 €

  
65477 32 dierový ráfik, čierna farba 49,90 €
65478 32 dierový ráfik, biela farba 49,90 €

  
65030 32 dierový ráfik, čierna farba 49,90 €
65476 32 dierový ráfik, biela farba 49,90 €

  
65048 32 dierový ráfik, biela farba 26,90 €
65049 32 dierový ráfik, čierna farba 26,90 €

  
65035 32 dierový ráfik, biela farba 25,90 €
65036 36 dierový ráfik, čierna farba 25,90 €
65495 32 dierový ráfik, čierna farba 25,90 €

  
65031 32 dierový ráfik, čierna farba 49,90 €
65480 32 dierový ráfik, biela farba 49,90 €

ČIERNE

ČIERNEČIERNE ČIERNE ČIERNE

ČIERNEBIELE

BIELEBIELE BIELE BIELE

BIELE

špice
65126 2.0 x 262, anodizované, čierne, stainless 0,37 €
65119 2.0 x 262, oceľ stainless 18 x 10 0,20 €
65112 2.0 x 262, poplastované, čierne 0,10 €
65127 2.0 x 264, anodizované, čierne, stainless 0,37 €
65120 2.0 x 264, oceľ stainless 18 x 10 0,20 €
65113 2.0 x 264, poplastované, čierne 0,10 €
65128 2.0 x 266, anodizované, čierne, stainless 0,37 €
65121 2.0 x 266, oceľ stainless 18 x 10 0,20 €
65114 2.0 x 266, poplastované, čierne 0,10 €
65129 2.0 x 286, anodizované, čierne, stainless 0,37 €
65122 2.0 x 286, oceľ stainless 18 x 10 0,20 €
65115 2.0 x 286, poplastované, čierne 0,10 €
65123 2.0 x 290, oceľ stainless 18 x 10 0,20 €
65116 2.0 x 290, poplastované, čierne 0,10 €
65124 2.0 x 292, oceľ stainless 18 x 10 0,20 €
65117 2.0 x 292, poplastované, čierne 0,10 €
65125 2.0 x 294, oceľ stainless 18 x 10 0,20 €
65118 2.0 x 294, poplastované, čierne 0,10 €

niple
65130 2.0 x 14, 1 ks 0,05 €

zvárané ráfiky
Aby sme získali 100% vzduchotesné (uzavreté) ráfiky, 
investovali sme do najmodernejších technológií zvárania 
ráfikov. Do ráfiku sa vloží malý medzikus, ktorý sa spolu 
s oboma koncami ráfiku zohreje, až sa materiál nataví a 
tlakom sa spojí. následne sa do absolútnej dokonalosti 
obrusia zvary.

Posledná generácia ložiskových 
nábojov, ktoré sú ľahšie a 
podstatne efektívnejšie.

lepené ráfiky
sú alternatívou k zváraným 
ráfikom. ráfiky sú spojené s 
hliníkovými vložkami a zlepené 
so špeciálnym lepidlom.  
mimoriadne odolný spoj,  
ktorý umožňuje výrobu  
ľahkého a pevného ráfiku.

25,90 €

49,90 €49,90 € 49,90 € 49,90 €

26,90 €

  
65204 32 dierový ráfik, čierna farba 35,90 €
65205 32 dierový ráfik, žltá farba 35,90 €

  
65206 32 dierový ráfik, žltá farba 35,90 €
65207 32 dierový ráfik, biela farba 35,90 €

roDi sniPer fr
mtb disc ráfik
26" 559x19, hmotnosť 425 g

roDi sniPer DH
mtb disc ráfik
26" 559x25, hmotnosť 480 g

ČIERNE BIELEŽLTÉ ŽLTÉ

35,90 € 35,90 €

For the perfect trial ride.  

Refined for maximum control.  

Grippy TrailStar triple compound.  

SnakeSkin. Tubeless ready. 26 x 2.35

Enjoy the Flow.

Ralf Bohle GmbH, 51580 Reichshof, Germany

Anz_Hans Dampf_210x297_with adress_BOH_GB_RZ.indd   1 15.06.2011   12:06:49 Uhr
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199,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61820 54 cm 199,00 €

pôvodná cena 431,18 €

wHeeler Pl 2600 m06 21 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst 791 t6, zdvih 50 mm, brzdy wheeler, radenie shimano 
Acera, st-ef 50, prešmýkač shimano fD-m 330, menič shimano Acera, rD-m 340, 
prevodník shimano fc-mc 08, 42x32x22

269,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61040 56 cm 269,00 €

pôvodná cena 364,80 €

wHeeler cross 26 m07 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst 777 t7 zdvih 50 mm, brzdy tektro, radenie shimano 
st-ef 50, prešmýkač shimano c 051, menič shimano Alivio, rD-m 410 sGs, 
prevodník shimano fc-tx 71, 48x38x28

259,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61889 52 cm 259,00 €

pôvodná cena 330,00 €

wHeeler Pl 1600 m09 21 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst sofi t9, zdvih 50 mm, brzdy tektro , radenie shimano 
st-ef 50, prešmýkač shimano c 050, fD-c 051, menič shimano Acera, rD-m 340, 
prevodník shimano fc-m 151, 48x38x28

199,00 €

kód veľkosť  akciová cena
100853 54 cm 199,00 €

pôvodná cena 299,00 €

UniVeGA cr 710008 21 rýchlostí

rám duralový, 6061 PG, vidlica suntour sf-m 2010, brzdy tektro 845 Al, radenie 
shimano sl-rs 31, prešmýkač shimano fD-tZ 31, menič shimano rD-m 340, 
prevodník lasco 3P-4A41P, 48x38x28
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299,00 € 299,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61651 44 cm 299,00 €

pôvodná cena 430,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61653 56 cm 299,00 €

pôvodná cena 430,00 €

wHeeler cross 6.3 l09 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst 777 t, zdvih 50 mm, brzdy tektro 855 Al, radenie 
shimano Alivio, sl-m410, prešmýkač shimano c 050, fD-c051 m3, menič 
shimano Alivio, rD-m410 sGs, prevodník shimano fc-m 191, 48 x 38 x 28

wHeeler cross 6.3 m09 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst 777 t, zdvih 50 mm, brzdy tektro 855 Al, radenie 
shimano Alivio, sl-m410, prešmýkač shimano c 050, fD-c051 m3, menič 
shimano Alivio, rD-m410 sGs, prevodník shimano fc-m 191, 48 x 38 x 28

299,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61823 52 cm 299,00 €

pôvodná cena 299,00 €

wHeeler cross 6.2 m10 21 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst-777 t, zdvih 50 mm, brzdy Promax, radenie shimano, 
c-050, prešmýkač shimano, c 050, fD-c051 m3, menič shimano, Altus, prevodník 
shimano fc-m 191, 48x38x28

279,00 €

kód veľkosť  akciová cena
60578 48 cm 279,00 €

pôvodná cena 464,38 €

wHeeler cross 6.3 m08 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst 777 t8, zdvih 50 mm, brzdy tektro 855 Al, radenie 
shimano Alivio, st-m 410, prešmýkač shimano c 050, fD-c051 m3, menič 
shimano Deore, rD-m 531, prevodník shimano fc-191, 48x38x28

299,00 €

kód veľkosť  akciová cena
100859 55 cm 299,00 €

pôvodná cena 399,00 €

UniVeGA cr 730008 24 rýchlostí

rám duralový, 6061 PG, vidlica suntour sf-nex 4610, brzdy tektro 845 Al, radenie 
shimano Acera, st-ef 60, prešmýkač shimano fD-c 102, menič shimano Deore 
rD-m 530, prevodník suntour 7-xcc-208 PbG

299,00 €

kód veľkosť  akciová cena
100862 48 cm 299,00 €

pôvodná cena 399,00 €

UniVeGA cr 730008 24 rýchlostí

rám duralový, 6061 PG, vidlica suntour sf-nex 4610, brzdy tektro 845 Al, radenie 
shimano Acera, st-ef 60, prešmýkač shimano fD-c 102, menič shimano Deore 
rD-m 530, prevodník suntour 7-xcc-208 PbG

269,90 € 269,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61671 48 cm 269,90 €

pôvodná cena 349,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61672 48 cm 269,90 €
61673 52 cm 269,90 €

pôvodná cena 349,00 €

wHeeler cross 6.1 l11 21 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst 777 t, 700c, zdvih 50 mm, brzdy lee chi, tx-117l, 
radenie shimano, stef51, prešmýkač shimano, fD-tx51, menič shimano Altus, 
rDm310, prevodník suntour, cw9-xr178-AbiG, 48x38x28

wHeeler cross 6.1 m11 21 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst 777 t, 700c, zdvih 50 mm, brzdy lee chi, tx-117l, 
radenie shimano, stef51, prešmýkač shimano, fD-tx51, menič shimano Altus, 
rDm310, prevodník suntour, cw9-xr178-AbiG, 48x38x28

cross bicykle
Kombinácia horského a cestného bicykla, ktorá umožnuje nasadenie na spevnených 
komunikáciách a ľahkom teréne. Väčšina moderných crossových bicyklov je už vybavená 
odpruženou vidlicou so zdvihom do 70 mm.

299,90 € 299,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103055 17" 299,90 €

pôvodná cena 399,00 €

kód veľkosť  akciová cena
103056 21" 299,90 €

pôvodná cena 399,00 €

fUji sUnfire 3.0 l10 24 rýchlostí

rám fuji Altair 1 Aluminum, vidlica sr suntour sf9-nex4110 V2, zdvih 50 mm, 
brzdy Promax, radenie shimano st-ef50, prešmýkač shimano fD-m191, menič 
shimano Acera rD-m360, prevodník sr suntour xcc-t208, 48x38x28

fUji sUnfire 3.010 24 rýchlostí

rám fuji Altair 1 Aluminum, vidlica sr suntour sf9-nex4110 V2, zdvih 50 mm, 
brzdy Promax, radenie shimano st-ef50, prešmýkač shimano fD-m191, menič 
shimano Acera rD-m360, prevodník sr suntour xcc-t208, 48x38x28
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499,00 €

kód veľkosť  akciová cena
100813 50 cm 499,00 €

pôvodná cena 630,00 €

UniVeGA  terreno 40008 27 rýchlostí

rám 28" Univega cross, vidlica Univega Verso, kotúčové brzdy shimano m485, 
radenie shimano Deore, prešmýkač shimano Deore lx, menič shimano Deore lx, 
prevodník fsA Dyna-Drive, 48x36x26

399,90 €

399,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103020 19" 399,90 €
103047 21" 399,90 €

pôvodná cena 599,00 €

kód veľkosť  akciová cena
103023 17" 399,90 €

pôvodná cena 599,00 €

fUji sUnfire 3.011 24 rýchlostí

rám fuji A2-sl Aluminum, vidlica sr suntour nex 4610 V2, zdvih 50 mm, brzdy 
shimano fc-m 422, radenie shimano Acera, prešmýkač shimano fD-m191, menič 
shimano Alivio rD-m 410, prevodník shimano fc-m 311, 48x38x28

fUji sUnfire 3.0 l11 24 rýchlostí

rám fuji A2-sl Aluminum, vidlica sr suntour nex 4610 V2, zdvih 50 mm, brzdy 
shimano fc-m 422, radenie shimano Acera, prešmýkač shimano fD-m191, menič 
shimano Alivio rD-m 410, prevodník shimano fc-m 311, 48x38x28

399,00 €

399,00 €

kód akciová  pôvodná cena
61775 44 cm 399,00 €
61776 48 cm 399,00 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
61777 48 cm 399,00 €
61778 52 cm 399,00 €
61906 52 cm 399,00 €
61779 56 cm 399,00 €
61780 60 cm 399,00 €

novinka

wHeeler cross 6.2 l12 24 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica sr suntour nex-4110, zdvih 63 mm, brzdy tektro 
836Al, radenie shimano st-m310-l-2, prešmýkač shimano fD-m191-3, menič 
shimano Acera rD-m360-l, prevodník shimano fc-m171, 48x36x26

wHeeler cross 6.2 m12 24 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica sr suntour nex-4110, zdvih 63 mm, brzdy tektro 
836Al, radenie shimano st-m310-l-2, prešmýkač shimano fD-m191-3, menič 
shimano Acera rD-m360-l, prevodník shimano fc-m171, 48x36x26

399,00 €

kód veľkosť  akciová cena
100804 55 cm 399,00 €

pôvodná cena 497,00 €

UniVeGA  terreno 30008 24 rýchlostí

rám 28" Univega cross, vidlica Univega Verso, brzdy shimano m421, radenie 
shimano Alivio sti, prešmýkač shimano Deore xt, menič shimano Deore xt, 
prevodník shimano Alivio, 48x38x28

369,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61679 48 cm 369,90 €
61704 52 cm 369,90 €

pôvodná cena 499,00 €

wHeeler cross 6.3 m11 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica suntour, sf-11-nex-4610-V2-mlo, zdvih 63 mm, brzdy 
shimano, br-m422, radenie shimano Alivio, sl-m430, prešmýkač shimano Alivio, fD-
m431, menič shimano Alivio, rD-m430sGs, prevodník shimano, fc-m431, 48x36x26

349,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61771 48 cm 349,00 €
61772 52 cm 349,00 €
61904 52 cm 349,00 €

novinka

wHeeler cross 6.1 m12 24 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica sr suntour m3010Al-A, zdvih 63 mm, brzdy lee chi 
tx-117l, radenie shimano st-ef51-l, prešmýkač shimano fD-tx51-3, menič 
shimano Altus rD-m310-l, prevodník suntour cw9-xr178-Pb, 48x38x28

349,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103038 17" 349,90 €

pôvodná cena 399,00 €

fUji sUnfire 2.0 l09 2x rýchlostí

rám fuji A2-sl Aluminum, vidlica sr suntour sf 11 nex 4610 V2, lo, zdvih 63 
mm, brzdy tektro Draco, radenie shimano, prešmýkač shimano, menič shimano, 
prevodník shimano fc-m 4331, 48x36x26

349,00 €

kód akciová  pôvodná cena
61769 44 cm 349,00 €
61770 48 cm 349,00 €
61903 48 cm 349,00 €

novinka

wHeeler cross 6.1 l12 24 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica sr suntour m3010Al-A, zdvih 63 mm, brzdy lee chi 
tx-117l, radenie shimano st-ef51-l, prešmýkač shimano fD-tx51-3, menič 
shimano Altus rD-m310-l, prevodník suntour cw9-xr178-Pb, 48x38x28

349,90 € 349,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103022 17" 349,90 €
103043 19" 349,90 €

pôvodná cena 499,00 €

kód veľkosť  akciová cena
103019 19" 349,90 €
103065 20,5" 349,90 €

pôvodná cena 499,00 €

fUji sUnfire 4.0 l11 24 rýchlostí

rám fuji A1-sl Aluminum, vidlica sr suntour nex 4110 V2, zdvih 50 mm, brzdy 
Promax, radenie shimano st-ef 51 eZ, prešmýkač shimano fD-m191, menič 
shimano Acera rD-m 360, prevodník shimano fc-m 131, 48x38x28

fUji sUnfire 4.011 24 rýchlostí

rám fuji A1-sl Aluminum, vidlica sr suntour nex 4110 V2, zdvih 50 mm, brzdy 
Promax, radenie shimano st-ef 51 eZ, prešmýkač shimano fD-m191, menič 
shimano Acera rD-m 360, prevodník shimano fc-m 131, 48x38x28

329,90 € 329,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61674 44 cm 329,90 €
61707 48 cm 329,90 €

pôvodná cena 449,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61675 48 cm 329,90 €
61721 52 cm 329,90 €

pôvodná cena 449,00 €

wHeeler cross 6.2 l11 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica suntour, sf-11-nex-4610-V2-mlo, zdvih 63 mm, brzdy 
Promax, tx-117l, radenie shimano, st-ef51-8, prešmýkač shimano, fD-m190 l6, 
menič shimano Acera, rD-m360sGs, prevodník shimano, fc-m171, 48x36x26

wHeeler cross 6.2 m11 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica suntour, sf-11-nex-4610-V2-mlo, zdvih 63 mm, brzdy 
Promax, tx-117l, radenie shimano, st-ef51-8, prešmýkač shimano, fD-m190 l6, 
menič shimano Acera, rD-m360sGs, prevodník shimano, fc-m171, 48x36x26

499,00 € 499,00 €

kód akciová  pôvodná cena
61782 44 cm 499,00 €
61781 48 cm 499,00 €
61908 48 cm 499,00 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
61784 52 cm 499,00 €
61924 52 cm 499,00 €
61786 60 cm 499,00 €

novinka

wHeeler cross 6.3 l12 27 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica sr suntour nex-4610, zdvih 63 mm, kotúčové brzdy 
tektro Draco, radenie shimano Acera sl-m390, prešmýkač shimano Acera 
fD-m390, menič shimano Alivio rD-m430 sGs, prevodník shimano Acera fc-
m391-s, 48x36x26

wHeeler cross 6.3 m12 27 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica sr suntour nex-4610, zdvih 63 mm, kotúčové brzdy 
tektro Draco, radenie shimano Acera sl-m390, prešmýkač shimano Acera 
fD-m390, menič shimano Alivio rD-m430 sGs, prevodník shimano Acera fc-
m391-s, 48x36x26
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999,00 €

899,00 €

599,00 € 899,00 €

kód akciová  pôvodná cena
61574 48 cm 999,00 €
61575 52 cm 999,00 €
61576 56 cm 999,00 €

novinka

kód akciová  pôvodná cena
61568 44 cm 899,00 €
61569 48 cm 899,00 €

novinka

kód akciová  pôvodná cena
61787 44 cm 599,00 €
61788 48 cm 599,00 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
61570 48 cm 899,00 €
61571 52 cm 899,00 €
61572 56 cm 899,00 €

novinka

wHeeler cross 6.6 m12 30 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica sr suntour nrx, zdvih 75 mm, kotúčové brzdy shimano 
br-m575, radenie shimano slx sl-m660-10, prešmýkač shimano slx fD-m660-
10, menič shimano slx rD-m660 sGs, prevodník shimano fc-m552-s, 42x32x24

wHeeler cross 6.5 l12 30 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica sr suntour nrx, zdvih 75 mm, kotúčové brzdy shimano 
br-m446, radenie shimano Deore sl-m590, prešmýkač shimano Deore fD-m590-
10, menič shimano xt rD-m780 sGs, prevodník shimano fc-m522-s, 42x32x24

wHeeler cross 6.4 l12 27 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica sr suntour nex-4610, zdvih 63 mm, kotúčové brzdy 
shimano br-m446, radenie shimano Alivio sl-m430, prešmýkač shimano 
Acera fD-m390, menič shimano Deore rD-m591 sGs, prevodník shimano Alivio 
fc-m431, 48x36x26

wHeeler cross 6.5 m12 30 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica sr suntour nrx, zdvih 75 mm, kotúčové brzdy shimano 
br-m446, radenie shimano Deore sl-m590, prešmýkač shimano Deore fD-m590-
10, menič shimano xt rD-m780 sGs, prevodník shimano fc-m522-s, 42x32x24

739,90 € 739,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61688 44 cm 739,90 €

pôvodná cena 999,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61689 48 cm 739,90 €

pôvodná cena 999,00 €

wHeeler cross 6.6 l11 30 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica sr suntour, nrx-D, lo, zdvih 75 mm, kotúčové brzdy 
shimano, br-m575, radenie shimano slx, sl-m660-10, prešmýkač shimano slx, 
fD-m660-10 l6, menič shimano xt, rD-m773 sGs, prevodník shimano new, 
fc-m552, 42x32x24

wHeeler cross 6.6 m11 30 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica sr suntour, nrx-D, lo, zdvih 75 mm, kotúčové brzdy 
shimano, br-m575, radenie shimano slx, sl-m660-10, prešmýkač shimano slx, 
fD-m660-10 l6, menič shimano xt, rD-m773 sGs, prevodník shimano new, 
fc-m552, 42x32x24

899,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61037 52 cm 899,00 €

pôvodná cena 1.493,39 €

wHeeler cross 6.7 m08 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica suntour ncx-D lo, zdvih 63 mm, kotúčové brzdy shimano 
xt, br-m 775, radenie shimano xt, st-m 770, prešmýkač shimano xt, fD-m 772 
m3, menič shimano xt, rD-m 771, prevodník shimano xt, fc-m 771, 48x36x26

699,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61152 52 cm 699,00 €

 

wHeeler cross 66 m07 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica suntour ncx-D, lo, zdvih 63 mm, kotúčové brzdy shimano 
lx, br-m 585, radenie shimano lx, bl-m 585, prešmýkač shimano lx, fD-m 581 
m3, menič shimano xt, rD-m 761 sGs, prevodník shimano lx, fc-m 540, 48x36x26

599,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61564 48 cm 599,00 €
61565 52 cm 599,00 €
61566 56 cm 599,00 € 

novinka

wHeeler cross 6.4 m12 27 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica sr suntour nex-4610, zdvih 63 mm, kotúčové brzdy 
shimano br-m446, radenie shimano Alivio sl-m430, prešmýkač shimano 
Acera fD-m390, menič shimano Deore rD-m591 sGs, prevodník shimano Alivio 
fc-m431, 48x36x26

599,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103021 19" 599,90 €

pôvodná cena 799,00 €

fUji sUnfire 2.011 27 rýchlostí

rám fuji A2-sl Aluminum, vidlica sr suntour sf 11 nex 4610 V2, zdvih 63 mm, 
kotúčové brzdy tektro Draco, radenie shimano Alivio, prešmýkač shimano Alivio, 
menič shimano Deore rD-m 591, prevodník shimano fc-m 4331, 48x36x26

599,90 € 599,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61684 44 cm 599,90 €

pôvodná cena 799,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61685 48 cm 599,90 €
61686 52 cm 599,90 €

pôvodná cena 799,00 €

wHeeler cross 6.5 l11 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica sr suntour, nrx-D, lo, zdvih 75 mm, kotúčové brzdy 
shimano, br-m445, radenie shimano Deore, sl-m590, prešmýkač shimano Deore, 
fD-m591 l3, menič shimano slx, rD-m662 sGs, prevodník shimano Alivio, 
fc-m431-s, 48x36x26

wHeeler cross 6.5 m11 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica sr suntour, nrx-D, lo, zdvih 75 mm, kotúčové brzdy 
shimano, br-m445, radenie shimano Deore, sl-m590, prešmýkač shimano Deore, 
fD-m591 l3, menič shimano slx, rD-m662 sGs, prevodník shimano Alivio, 
fc-m431-s, 48x36x26

539,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61680 44 cm 539,90 €
61681 48 cm 539,90 €

pôvodná cena 699,00 €

wHeeler cross 6.4 l11 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica suntour, 4610 mlo, zdvih 63 mm, kotúčové brzdy shimano, 
br-m445, radenie shimano Alivio, sl-m430, prešmýkač shimano Alivio, fD-m431, 
menič shimano Alivio, sl-m430, prevodník shimano, fc-m431, 48x36x26

539,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61682 48 cm 539,90 €
61702 52 cm 539,90 €
61703 56 cm 539,90 €
61683 60 cm 539,90 €

pôvodná cena 699,00 €

wHeeler cross 6.4 m11 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica suntour, 4610 mlo, zdvih 63 mm, kotúčové brzdy shimano, 
br-m445, radenie shimano Alivio, sl-m430, prešmýkač shimano Alivio, fD-m431, 
menič shimano Alivio, sl-m430, prevodník shimano, fc-m431, 48x36x26

1.499,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61577 48 cm 1.499,00 €
61578 52 cm 1.499,00 €
61971 52 cm 1.499,00 €
61579 56 cm 1.499,00 €

novinka

wHeeler cross 6.7 m12 30 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica sr suntour nrx, zdvih 75 mm, kotúčové brzdy shimano 
slx br-m666, radenie shimano xt sl-m780-10, prešmýkač shimano xt fD-
m780, menič shimano xt rD-m780, prevodník shimano xt fc-m780, 42x32x24

1.099,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61691 48 cm 1.099,90 €

pôvodná cena 1.399,00 €

wHeeler cross 6.7 m11 30 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica sr suntour, sf11-nrx-D, lo, zdvih 75 mm, kotúčové brzdy 
shimano, slx, br-m665, radenie shimano xt, sl-m770-10, prešmýkač shimano 
xt, fD-m770-10 l6, menič shimano xt, rD-m773 sGs, prevodník shimano xt, 
fc-m770-10, 42x32x24
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199,90 €

199,90 €149,90 €

199,90 €

199,90 €

199,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100690 18" 199,90 €

pôvodná cena 364,80 €

kód veľkosť  akciová cena
100595 18" 199,90 €

pôvodná cena 299,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100585 16" 149,90 €

pôvodná cena 169,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100685 18" 199,90 €

pôvodná cena 364,80 €

kód veľkosť  akciová cena
401459 18" 199,90 €

pôvodná cena 299,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100603 19" 199,90 €

pôvodná cena 299,90 €

DiAmonDbAcK sorento07 21 rýchlostí

rám Diamondback 6061 t6, vidlica spinner Grind 1, zdvih 70 mm, brzdy Promax, 
radenie shimano st-ef 50, prešmýkač shimano c051, menič shimano Acera, 
prevodník shimano tx-71, 48x38x28

DiAmonDbAcK wilDwooD city07 21 rýchlostí

rám Diamondback Hi-ten remington, vidlica impact comfort, brzdy Promax, 
radenie sram mrx, prešmýkač shimano tourney, menič shimano tx-30, 
prevodník suntour xcc-208, 48x38x28

DiAmonDbAcK oUtlooK08 21 rýchlostí

rám Diamondback 6061, vidlica cH 391 e, zdvih 63 mm, brzdy leechi DbV 117 b, 
radenie sram mrx 204, prešmýkač shimano fD-tZ 31, menič shimano rD-tx 31, 
prevodník Prowheel Pro 51, 48x38x28

DiAmonDbAcK sorento07 21 rýchlostí

rám Diamondback 6061 t6, vidlica spinner Grind 1, zdvih 70 mm, brzdy Promax, 
radenie shimano st-ef 50, prešmýkač shimano c051, menič shimano Acera, 
prevodník shimano tx-71, 48x38x28

DiAmonDbAcK wilDwooD07 21 rýchlostí

rám Diamondback 6061 t6, vidlica suntour m2000, brzdy Promax, radenie 
shimano revoshift, prešmýkač shimano c-050, menič shimano tx-50, prevodník 
suntour nex-200, 48x38x28

DiAmonDbAcK PeAK l08 21 rýchlostí

rám Kinesis c 6061, vidlica suntour sr-m 2000, zdvih 63 mm, brzdy leechi DbV 
117 b, radenie shimano st-ef 50, prešmýkač shimano fD-c 051, menič shimano 
Altus rD-m 310, prevodník suntour xcc-208 AbG, 48x38x28

199,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100593 18" 199,90 €
100599 20" 199,90 €

pôvodná cena 299,90 €

DiAmonDbAcK PeAK08 21 rýchlostí

rám Kinesis c 6061, vidlica suntour sr-m 2000, zdvih 63 mm, brzdy leechi DbV 
117 b, radenie shimano st-ef 50, prešmýkač shimano fD-c 051, menič shimano 
Altus rD-m 310, prevodník suntour xcc-208 AbG, 48x38x28

179,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100742 19" 179,90 €

pôvodná cena 279,90 €

UniVeGA 510007 21 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica lb-411Db, brzdy lee chi tx-117l-f/r, radenie shimano 
sl-rs 31ln, prešmýkač shimano fD-tZ30t/Dm, menič shimano rD-tx-30D, 
prevodník chuanwei, cw-511P31P, 42x34x24

mtb bicykle
táto kategória sa vyznačuje klasickou, delta stavbou rámu  
a dnes už takmer na každom bicykli namontovanou,  
odpruženou prednou vidlicou.
bicykle z tejto kategórie sú určené pre každodenné,  
bežné a rekreačnošportové nasadenie. Kvalitné materiály,  
pohodlná jazda a značkové komponenty zaručujú dlhú  
životnosť a spokojnosť.
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249,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100763 21" 249,90 €

pôvodná cena 349,90 €

UniVeGA 530007 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica suntour sf-m3010, brzdy lee chi tx-117l, radenie 
shimano sl-rs31, prešmýkač shimano fD-tZ30t, menič shimano rD-m340Dl, 
prevodník shimano mf-tZ07, 42x34x24

239,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100873 17" 239,90 €
100874 19" 239,90 €

pôvodná cena 339,90 €

UniVeGA 530008 21 rýchlostí

rám Pmt Alloy 6061, vidlica suntour sf-m 2010, zdvih 63 mm, brzdy tektro 845 
Al, radenie shimano sl-rs 31, prešmýkač shimano fD-tZ 30, menič shimano 
Altus, rD-m 310, prevodník lasco, 3P4A42P, 42x34x24

249,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100793 50 cm 249,90 €

pôvodná cena 349,90 €

UniVeGA AlPinA Ht 30010 21 rýchlostí

rám Univega mtb, vidlica rst 191, zdvih 80 mm, brzdy tektro, radenie shimano 
ef50, prešmýkač shimano Acera, menič shimano Acera, prevodník sr suntour 
xcc-102, 42x34x24

249,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61831 17,5" 249,00 €

pôvodná cena 330,00 €

wHeeler Pl 900 l09 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst capa t9, zdvih 76 mm, brzdy wheeler tx-117l, 
radenie shimano st-ef 50, prešmýkač shimano c 050, menič shimano Acera, 
rD-m 360 l, prevodník shimano fc-m 151, 42x34x24

249,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100613 18" 249,90 €

pôvodná cena 349,90 €

DiAmonDbAcK wilDwooD Dlx08 24 rýchlostí

rám boan 6061, vidlica suntour m-2000, zdvih 50 mm, brzdy leechi DbV 121 b, 
radenie shimano sl-rs 41, prešmýkač shimano fD-c 051, menič shimano Acera 
rD-tx 51, prevodník suntour nex-208-cnG, 48x38x28

249,90 € 249,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100614 18" 249,90 €

pôvodná cena 349,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100606 18" 249,90 €

pôvodná cena 349,90 €

DiAmonDbAcK wilDwooD Dlx08 24 rýchlostí

rám boan 6061, vidlica suntour m-2000, zdvih 50 mm, brzdy leechi DbV 121 b, 
radenie shimano sl-rs 41, prešmýkač shimano fD-c 051, menič shimano Acera 
rD-tx 51, prevodník suntour nex-208-cnG, 48x38x28

DiAmonDbAcK wilDwooD Dlx08 24 rýchlostí

rám boan 6061, vidlica suntour m-2000, zdvih 50 mm, brzdy leechi DbV 121 b, 
radenie shimano sl-rs 41, prešmýkač shimano fD-c 051, menič shimano Acera 
rD-tx 51, prevodník suntour nex-208-cnG, 48x38x28

249,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100608 50 cm 249,90 €

pôvodná cena 397,90 €

DiAmonDbAcK Vertec bAsic07 24 rýchlostí

rám Diamondback 6061 t6, vidlica suntour sf-xct, zdvih 75 mm, brzdy tektro 
855 Al, radenie shimano Acera, rD-m 340, prešmýkač shimano fD-c 050, menič 
shimano Acera, rD-m 340, prevodník shimano fc-ts 32, 42x34x24

239,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100600 18" 239,90 €
100609 20" 239,90 €

pôvodná cena 339,90 €

DiAmonDbAcK sorento08 21 rýchlostí

rám really 6061, vidlica spinner Grind 1, zdvih 70 mm, brzdy leechi DbV 121 b, 
radenie shimano st-ef 50, prešmýkač shimano fD-c 051, menič shimano Altus 
rD-m 310, prevodník suntour xcc-208 AbG, 48x38x28

239,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100607 19" 239,90 €

pôvodná cena 339,90 €

DiAmonDbAcK sorento l08 21 rýchlostí

rám really 6061, vidlica spinner Grind 1, zdvih 70 mm, brzdy leechi DbV 121 b, 
radenie shimano st-ef 50, prešmýkač shimano fD-c 051, menič shimano Altus 
rD-m 310, prevodník suntour xcc-208 AbG, 48x38x28

219,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103037 15" 219,90 €

pôvodná cena 249,00 €

fUji oDessA 1.0 l09 21 rýchlostí

rám fuji Altair 1 Aluminum, vidlica fuji, zdvih 50 mm, brzdy fuji Aluminum, 
radenie shimano st-ef40, prešmýkač sunrace m2s, menič sunrace rD-m4s, 
prevodník sunrace fcm2, 42x34x24

229,00 €

kód veľkosť  akciová cena
60510 52 cm 229,00 €

pôvodná cena 331,60 €

wHeeler Pl 900 m08 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst capa t8, zdvih 76 mm, brzdy wheeler tx-117 l, 
radenie shimano st-ef 50, prešmýkač shimano c 050, menič shimano Acera, 
rD-m 340 l, prevodník shimano fc-m 151, 42x34x24

199,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100753 21" 199,90 €

pôvodná cena 299,90 €

UniVeGA 530007 21 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica suntour sf-m3010, brzdy lee chi tx-117l-f/r, radenie 
shimano sl-rs 31ln, prešmýkač shimano fD-tZ30t/Dm, menič shimano rD-
m340Dl, prevodník lasco 3P-442P, 42x34x24

199,00 € 199,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61072 17,5" 199,00 €

pôvodná cena 298,41 €

kód veľkosť  akciová cena
61073 17,5" 199,00 €

pôvodná cena 298,41 €

wHeeler Pro 09 l08 21 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst capa t8, zdvih 76 mm, brzdy tektro 855 Al, radenie 
shimano tourney, sl-rs 43, prešmýkač shimano tourney, fD-tZ 30, menič 
shimano Acera, rD-m 340 sGsl, prevodník lasco 3cf1542sP, 42x34x24

wHeeler Pro 09 m08 21 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst capa t8, zdvih 76 mm, brzdy tektro 855 Al, radenie 
shimano tourney, sl-rs 43, prešmýkač shimano tourney, fD-tZ 30, menič 
shimano Acera, rD-m 340 sGsl, prevodník lasco 3cf1542sP, 42x34x24

199,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100868 50 cm 199,90 €

pôvodná cena 299,90 €

UniVeGA 5100 s08 21 rýchlostí

rám Pmt Alloy 6061, vidlica toP GUn, ss-052 He, zdvih 63 mm, brzdy tektro 845 
Al, radenie shimano sl-rs 31, prešmýkač shimano fD-tZ 30, menič shimano 
rD-tx 31, prevodník chuanwei, cw-511P31P, 42x34x24
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279,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61642 19" 279,00 €
61643 21" 279,00 €

pôvodná cena 379,00 €

wHeeler Pro 1909 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica suntour sf9 xct V2, zdvih 80 mm, brzdy wheeler tx-117l, 
radenie shimano st-ef60, prešmýkač shimano fD-c050, menič shimano Alivio, 
rD-m410 sGs, prevodník lasco 3cf1542sP, 42x34x24

299,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100806 45 cm 299,90 €
100805 50 cm 299,90 €

pôvodná cena 349,90 €

UniVeGA AlPinA Ht sPort08 24 rýchlostí

rám 26" Univega mtb, vidlica sr suntour m2000, zdvih 100 mm, brzdy Alloy, 
radenie shimano sti, prešmýkač shimano Acera, menič shimano Acera, prevodník 
suntour, 42x34x24

279,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61607 17,5" 279,00 €

pôvodná cena 399,00 €

wHeeler Pl 900 Dl09 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst capa t9, zdvih 76 mm, kotúčové brzdy tektro io, 
radenie shimano st-ef 50, prešmýkač shimano c 050, menič shimano Acera, 
rD-m 360 l, prevodník shimano fc-m 151, 42x34x24

269,90 € 269,90 €

269,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100611 18" 269,90 €
100612 20" 269,90 €

pôvodná cena 369,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100601 18" 269,90 €
100610 20" 269,90 €

pôvodná cena 369,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100615 18" 269,90 €

pôvodná cena 369,90 €

DiAmonDbAcK resPonse08 24 rýchlostí

rám Kinesis c 6061, vidlica spinner Grind 02, zdvih 100 mm, brzdy leechi DbV 
121 b, radenie shimano st-ef 50, prešmýkač shimano fD-xcm 202, menič 
shimano Acera rD-m 340, prevodník trutativ fc-m 341, 42x34x24

DiAmonDbAcK resPonse08 24 rýchlostí

rám Kinesis c 6061, vidlica spinner Grind 02, zdvih 100 mm, brzdy leechi DbV 
121 b, radenie shimano st-ef 50, prešmýkač shimano fD-xcm 202, menič 
shimano Acera rD-m 340, prevodník trutativ fc-m 341, 42x34x24

DiAmonDbAcK wilDwooD Dlx08 24 rýchlostí

rám boan 6061, vidlica suntour nex-4000, zdvih 63 mm, brzdy leechi DbV 121 b, 
radenie shimano st-ef 50, prešmýkač shimano fD-c 050, menič shimano Acera 
rD-m 340, prevodník shimano fc-m 151, 48x38x28

299,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100726 45 cm 299,90 €
100727 50 cm 299,90 €

pôvodná cena 399,90 €

UniVeGA AlPinA Ht sPort07 21 rýchlostí

rám 26" 6061, vidlica suntour m2000, brzdy V-brake, radenie shimano sti, 
prešmýkač shimano Deore, menič shimano Deore, prevodník suntour, 42x34x24

269,00 €

kód akciová  pôvodná cena
61612 19" 269,00 €

pôvodná cena 365,00 €

wHeeler Pl 1900 m09 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst GilA t9, zdvih 80 mm, brzdy wheeler tx-117l, 
radenie shimano st-ef 60, prešmýkač shimano Acera, fD-m 330, menič shimano 
Alivio, rD-m 410 sGs, prevodník shimano fc-m 311, 42x32x22

269,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61710 20" 269,90 €

pôvodná cena 349,00 €

wHeeler Pro 4011 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst capa t, zdvih 80 mm, brzdy lee chi, tx-117l, radenie 
shimano st-ef51-8r(ll)2A, prešmýkač shimano fD-m190A-6, menič shimano 
Acera, rD-m360-l sGs, prevodník lasco, 3cf1542sP, 42x34x24

259,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61711 16" 259,90 €
61729 20" 259,90 €
61730 22" 259,90 €

pôvodná cena 329,00 €

wHeeler Pro teen11 21 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst cara t, zdvih 80 mm, brzdy shimano st-ef51-8ll, 
radenie shimano st-ef 51, prešmýkač shimano tx-50, menič shimano Altus, 
rD-310 s, prevodník lasco 3cf1542sP, 42x34x24

259,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100875 17" 259,90 €
100876 19" 259,90 €
100877 21" 259,90 €

pôvodná cena 359,90 €

UniVeGA 550008 24 rýchlostí

rám Pmt Alloy 6061, vidlica suntour sf-xct V2, zdvih 75 mm, brzdy tektro 845 
Al, radenie shimano st-ef 60, prešmýkač shimano fD-c 050, menič shimano 
Alivio, rD-m 410, prevodník suntour, cw7-xcc-t102AbG, 42x34x24

259,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100878 17" 259,90 €
100879 19" 259,90 €

pôvodná cena 359,90 €

UniVeGA 550008 24 rýchlostí

rám Pmt Alloy 6061, vidlica suntour sf-xct V2, zdvih 75 mm, brzdy tektro 845 
Al, radenie shimano st-ef 60, prešmýkač shimano fD-c 050, menič shimano 
Alivio, rD-m 410, prevodník suntour, cw7-xcc-t102AbG, 42x34x24

249,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103051 15" 249,90 €
103052 17" 249,90 €

pôvodná cena 299,00 €

fUji neVADA 4.0 l09 24 rýchlostí

rám fuji Altair 1 Aluminum, vidlica sr suntour sf-m2025, zdvih 50 mm, brzdy 
fuji Aluminum, radenie shimano st-ef50, prešmýkač shimano fD-c050, menič 
shimano Acera, prevodník shimano fc-m191, 42x34x24

249,90 € 249,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61660 13" 269,90 €
61661 15" 249,90 €
61662 17,5" 249,90 €

pôvodná cena 299,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61731 15" 249,90 €
61732 17,5" 299,90 €

pôvodná cena 379,00 €

wHeeler Pro 50011 21 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst 191t, brzdy lee chi tx-117, radenie shimano sl-
rs35-l/r7, prešmýkač shimano ty-10 tm6, menič shimano rD-tx31, prevodník 
shimano fc-m151

wHeeler Pro 800 cl11 21 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst capa t, zdvih 80 mm, brzdy lee chi tx-129, radenie 
shimano st-ef50-3/7r ll, prešmýkač shimano fD-tx50 m6, menič shimano 
rD-m360 sGs-l, prevodník shimano fc-m151

299,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100837 50 cm 299,90 €

pôvodná cena 399,90 €

UniVeGA AlPinA Ht 50009 21 rýchlostí

rám 26” Univega mtb, alloy, vidlica sr suntour xct V2, zdvih 80 mm, brzdy tektro, 
radenie shimano st-ef 50, prešmýkač shimano c050, menič shimano Deore, 
prevodník sr suntour xcc-102, 42x34x24
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329,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61946 15" 329,00 €
61947 17,5" 329,00 €
61948 19" 329,00 €

novinka

wHeeler Pro 6012 x rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica rst capa t, zdvih 80 mm, brzdy lee chi tx-117l, radenie 
shimano st-ef51-7ll, prešmýkač shimano fD-tx50 6, menič shimano Altus rD-
m310-l, prevodník shimano fc-m131, 42x34x24

349,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103028 17" 349,90 €

pôvodná cena 459,00 €

fUji neVADA 3.0 l11 24 rýchlostí

rám fuji A1-sl Aluminum, vidlica sr suntour xct, zdvih 80 mm, brzdy tektro, 
radenie shimano ef-51, prešmýkač shimano tx-50, menič shimano Acera, 
prevodník shimano m131, 42x34x24

349,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61814 21" 349,00 €

pôvodná cena 359,00 €

wHeeler Pro 1910 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst GilA Pro, zdvih 80 mm, brzdy shimano br-m422, 
radenie shimano st-ef60, prešmýkač shimano fD-c050 m6, menič shimano 
Alivio rD-m410sGs, prevodník shimano fc-m191, 42x34x24

349,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100814 17" 349,90 €
100884 17" 349,90 €

pôvodná cena 449,90 €

UniVeGA 560008 24 rýchlostí

rám Pmt Alloy 6061, vidlica suntour sf-xct V2, zdvih 75 mm, kotúčové brzdy lee 
chi, DsK-400, radenie shimano Deore, st-m 530, prešmýkač shimano Alivio, fD-m 
412, menič shimano Deore, rD-m 530, prevodník shimano, fc-m 443, 44x32x22

329,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61733 15" 329,90 €
61734 17,5" 329,90 €
61735 19" 329,90 €

pôvodná cena 399,00 €

wHeeler Pro 801 cl11 3 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst capa t, zdvih 80 mm, brzdy lee chi tx-129, radenie 
shimano sl3s35e, prevodník lasco rcf2142s

299,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103027 17" 299,90 €

pôvodná cena 399,00 €

fUji neVADA 4.0 l11 21 rýchlostí

rám fuji A1-sl Aluminum, vidlica sr suntour 2025, zdvih 80 mm, brzdy tektro, 
radenie shimano tourney revoshift, prešmýkač shimano tx-50, menič shimano 
rD-tx 75, prevodník shimano m131, 42x34x24

299,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103045 13" 299,90 €
103044 15" 299,90 €
103029 19" 299,90 €

pôvodná cena 399,00 €

fUji neVADA 4.011 21 rýchlostí

rám fuji A1-sl Aluminum, vidlica sr suntour 2025, zdvih 80 mm, brzdy tektro, 
radenie shimano tourney revoshift, prešmýkač shimano tx-50, menič shimano 
rD-tx 75, prevodník shimano m131, 42x34x24

299,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61766 17,5" 299,90 €
61766 19" 299,90 €

pôvodná cena 379,00 €

wHeeler Pro 800 cm11 21 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst capa t, zdvih 80 mm, brzdy lee chi tx-129, radenie 
shimano st-ef50-3/7r ll, prešmýkač shimano fD-tx50 m6, menič shimano 
rD-m360 sGs-l, prevodník shimano fc-m151

299,90 € 299,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61739 15" 299,90 €
61741 17,5" 299,90 €

pôvodná cena 399,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61742 15" 299,90 €
61743 17,5" 299,90 €
61744 19" 299,90 €

pôvodná cena 399,00 €

wHeeler Pro 900 l11 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica suntour sf10-xcm V2 Hlo, zdvih 80 mm, brzdy wheeler 
tx-117, radenie shimano st-ef51-3/8ll, prešmýkač shimano fD-m190A, menič 
shimano Acera rD-m360-l, prevodník shimano fc-m131, 42x34x24

wHeeler Pro 90011 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica suntour sf10-xcm V2 Hlo, zdvih 80 mm, brzdy wheeler 
tx-117, radenie shimano st-ef51-3/8ll, prešmýkač shimano fD-m190A, menič 
shimano Acera rD-m360-l, prevodník shimano fc-m131, 42x34x24

299,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61796 22,5" 299,00 €

pôvodná cena 464,38 €

wHeeler Pl 1900 m06 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst capa t6, zdvih 76 mm, brzdy lee chi tx-117 l, radenie 
shimano Acera, st-ef 50, prešmýkač shimano, fD-c050, menič shimano Acera, 
rD-m 340, prevodník shimano fc-tx 70, 42x34x24

299,90 €

kód veľkosť  akciová cena
401323 50 cm 299,90 €

pôvodná cena 300,90 €

DiAmonDbAcK Vertec xc07 21 rýchlostí

rám Diamondback 6061 t6, vidlica suntour sf-xct, zdvih 75 mm, brzdy shimano 
br-m 421, radenie shimano Alivio, rD-m 410, prešmýkač shimano Alivio, fD-m 410, 
menič shimano Alivio, rD-m 410, prevodník shimano Alivio, fc-m 411, 42x32x22

299,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100883 17" 299,90 €

pôvodná cena 399,90 €

UniVeGA 5500 D08 24 rýchlostí

rám Pmt Alloy 6061, vidlica suntour sf-xct V2, zdvih 75 mm, kotúčové brzdy lee 
chi, DsK-400, radenie shimano st-ef 60, prešmýkač shimano fD-c 050, menič 
shimano Alivio, rD-m 410, prevodník suntour, cw7-xcc-t102AbG, 42x32x22

349,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61943 15" 349,00 €
61944 17,5" 349,00 €
61945 19" 349,00 €

novinka

wHeeler Pro 5012 21 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica rst capa t, zdvih 80 mm, brzdy lee chi tx-117l, radenie 
shimano st-ef51-7ll, prešmýkač shimano fD-tx50 6, menič shimano Altus rD-
m310-l, prevodník shimano fc-m131, 42x34x24

359,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100722 45 cm 359,90 €

pôvodná cena 399,90 €

UniVeGA AlPinA Ht 50007 24 rýchlostí

rám 26" tacoma 6061, vidlica suntour xct-mlo, brzdy black comp, radenie 
shimano sti, prešmýkač shimano Deore lx, menič shimano Deore lx, prevodník 
shimano tx70, 42x34x24

359,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61736 15" 359,90 €
61737 17,5" 359,90 €
61738 19" 359,90 €

pôvodná cena 459,00 €

wHeeler Pro 900 D11 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica suntour sf10-xcm V2 Hlo, zdvih 80 mm, kotúčové brzdy 
Hayes mx-4 V6, radenie shimano st-ef51-3/8ll, prešmýkač shimano fD-m190A, 
menič shimano Acera rD-m360-l, prevodník shimano fc-m131, 42x34x24



499,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61937 20" 499,00 €
61938 22" 499,00 €

novinka

wHeeler Pro 3012 27 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica rst blaze ml, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy tektro 
Draco, radenie shimano Acera sl-m390, prešmýkač shimano Acera fD-m390, 
menič shimano Alivio rD-m430-lsGs, prevodník shimano Acera fc-m391-s, 
44x32x22

499,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103034 19" 499,90 €

pôvodná cena 699,00 €

fUji neVADA 1.0 le11 27 rýchlostí

rám fuji A1-sl Aluminum, vidlica suntour xcm, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy 
tektro Draco, radenie shimano Alivio, prešmýkač shimano Alivio, menič shimano 
xt, prevodník shimano Alivio, 44x32x22
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459,00 €

459,00 €

kód veľkosť  akciová cena
103117 17" 459,00 €
103138 19" 459,00 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
103142 17" 459,00 €

novinka

fUji neVADA 4.012 24 rýchlostí

rám fuji A1-sl, zliatina, vidlica sr suntour xct, zdvih 80 mm, brzdy tektro 837Al, 
radenie shimano eZ fire, prešmýkač shimano tx-50, menič shimano Acera sGs, 
prevodník shimano m131, 42x34x24

fUji neVADA 4.0 l12 24 rýchlostí

rám fuji A1-sl, zliatina, vidlica sr suntour xct, zdvih 80 mm, brzdy tektro 837Al, 
radenie shimano eZ fire, prešmýkač shimano tx-50, menič shimano Acera sGs, 
prevodník shimano m131, 42x34x24

499,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61667 20" 499,90 €

pôvodná cena 599,00 €

wHeeler Pro 2011 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica suntour xcr lo, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy shimano, 
br-m445, radenie shimano Alivio, sl-m430, prešmýkač shimano Alivio, fD-m430 
l6, menič shimano Deore, rD-m591 sGs, prevodník shimano, fc-m430-s, Alivio, 
44x32x22

499,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61096 56 cm 499,90 €

pôvodná cena 995,48 €

wHeeler Pro 5907 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica suntour, sf-xcr lo, zdvih 80 mm, kotúčové brzdy shimano 
Deore, br-m 535, radenie shimano Deore, sl-m 511, prešmýkač shimano Deore, 
fD-m 530 l6, menič shimano lx, rD-m 581 sGs, prevodník shimano Deore, fc-m 
442, 44x32x22

399,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61940 18" 399,00 €
61941 20" 399,00 €
61942 22" 399,00 €

novinka

wHeeler Pro 4012 24 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica rst Gila t, zdvih 100 mm, brzdy tektro 836Al, radenie 
shimano st-m310-l-2, prešmýkač shimano fD-m190A-6, menič shimano Acera 
rD-m360-l sGs, prevodník shimano fc-m171, 42x34x24

399,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103032 19" 399,90 €

pôvodná cena 559,00 €

fUji neVADA 2.0 le11 24 rýchlostí

rám fuji A1-sl Aluminum, vidlica suntour xct, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy 
tektro Draco, radenie shimano sl-m310 eZ, prešmýkač shimano tx-50, menič 
shimano Acera, prevodník shimano m171, 42x34x24

399,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61669 20" 399,90 €

pôvodná cena 499,00 €

wHeeler Pro 3011 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst Gila Pro ml, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy Quad 
nano, QHD-7, radenie shimano Acera, sl-m360, prešmýkač shimano fD-m310, 
menič shimano Alivio, rD-m430-lsGs, prevodník shimano, fc-m311-s, 42x32x22

399,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61795 19" 399,00 €
61872 21" 399,00 €

pôvodná cena 729,93 €

wHeeler Pro 4906 27 rýchlostí

rám Alloy 7005, vidlica sr suntour, sf-nrx 6500, brzdy shimano br-m530, 
radenie shimano Deore, st-m 530, prešmýkač shimano Deore, fD-m 510, menič 
shimano Deore, rD-m 530, prevodník shimano fc-m 440, 44x32x22

399,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61086 19" 399,00 €

pôvodná cena 663,54 €

wHeeler Pro 4907 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst Gila Plus t7, zdvih 80 mm, brzdy wheeler tx-218 l, 
radenie shimano Deore, sl-m 530, prešmýkač shimano Deore, fD-m 530 m6, 
menič shimano lx, rD-m 580 sGs, prevodník shimano fc-m 442, 44x32x22

399,00 €

kód veľkosť  akciová cena
60549 17,5" 399,00 €
60550 19" 399,00 €

pôvodná cena 630,35 €

wHeeler Pro 4908 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst Gila Pro rl, zdvih 100 mm, brzdy wheeler tx-218, 
radenie shimano Deore, sl-m 530, prešmýkač shimano Deore, fD-m 530 m6, 
menič shimano lx, rD-m 580 sGs, prevodník shimano Afcm 442, 44x32x22

369,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61949 16" 369,00 €

novinka

wHeeler Pro teen12 21 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica rst capa t, zdvih 80 mm, brzdy lee chi tx-117l, radenie 
shimano st-ef51-7ll, prešmýkač shimano fD-tx50 6, menič shimano Altus rD-
m310-l, prevodník shimano fc-m131, 42x34x24

499,90 €

kód veľkosť  akciová cena
401363 50 cm 499,90 €

pôvodná cena 599,90 €

UniVeGA AlPinA Ht 53007 24 rýchlostí

rám 26" 6061, vidlica rst Gila tnl, zdvih 100 mm, brzdy Avid single Digit5, 
radenie shimano Deore xt, prešmýkač shimano Deore xt, menič shimano Deore 
lx, prevodník shimano m540, 44x32x22

369,90 € 439,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61713 16" 369,90 €
61699 20" 369,90 €

pôvodná cena 399,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61590 16" 439,90 €
61591 18" 439,90 €
61592 20" 439,90 €

novinka

wHeeler PAsserA 6511 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst Gila t 26x1, zdvih 100 mm, brzdy lee chi tx-117l, 
radenie shimano Acera sl-m360, prešmýkač shimano Acera fD-m360, menič 
shimano Deore sGs rD-m591, prevodník shimano fc-m311-s, 44x32x22 

wHeeler PAsserA 6512 27 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica rst blaze ml, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy tektro 836 
Al, radenie shimano sl-m310, prešmýkač shimano fD-m310, menič shimano 
Deore rD-m591-sGs, prevodník shimano fc-m311-s, 44x32x22



599,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100801 53 cm 599,90 €

pôvodná cena 799,90 €

UniVeGA AlPinA Ht 55008 24 rýchlostí

rám 26" Univega mtb Hydroforce, vidlica rock shox tora 289, zdvih 100 mm, 
kotúčové brzdy magura julie, radenie shimano Deore, prešmýkač shimano Deore xt, 
menič shimano Deore xt, prevodník shimano m 443, 44x32x22

599,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61587 16" 599,00 €
61588 18" 599,00 €
61589 20" 599,00 €

novinka

wHeeler PAsserA 5512 24 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica suntour x cm V3 mlo, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy 
shimano bl-m445w, radenie shimano Alivio sl-m430, prešmýkač shimano Acera 
fD-m390, menič shimano Deore sGs rD-m591-l, prevodník shimano fc-m430-l, 
44x32x22
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599,00 €

kód veľkosť  akciová cena
103133 17" 599,00 €
103116 19" 599,00 €

novinka

fUji neVADA 2.012 27 rýchlostí

rám fuji A1-sl, zliatina, vidlica sr suntour xcm V3, zdvih 100 mm, kotúčové 
brzdy tektro Draco, radenie shimano Alivio rapid fire, prešmýkač shimano Alivio, 
menič shimano Deore sGs, prevodník shimano Alivio, 44x32x22

699,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103035 19" 699,90 €

pôvodná cena 899,00 €

fUji tAHoe 4.011 27 rýchlostí

rám fuji A2-sl Aluminum, vidlica rock shox Dart2, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy 
shimano bl-m 445, radenie shimano Alivio rapidfire, prešmýkač shimano Alivio, 
menič shimano Deore, prevodník shimano Alivio, 44x32x22

699,00 €

kód veľkosť  akciová cena
103121 19" 699,00 €
103152 21" 699,00 €

novinka

fUji neVADA 2.0 (29)12 27 rýchlostí

rám fuji A1-sl, zliatina, vidlica sr suntour xcm V3, zdvih 100 mm, kotúčové  
brzdy tektro Draco, radenie shimano Alivio rapid fire, prešmýkač shimano Alivio, 
menič shimano Deore sGs, prevodník shimano Alivio, 44x32x22

699,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61695 18" 699,90 €
61696 20" 699,90 €

pôvodná cena 999,00 €

wHeeler eAGle 5011 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica sr suntour raidon Air loD, zdvih 120 mm, kotúčové brzdy 
shimano, br-m445, radenie shimano Deore, sl-m590, prešmýkač shimano Deore, fD-
m590 l6, menič shimano xt, rD-m772 sGs, prevodník shimano, fc-m521, 44x32x22

699,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61101 19" 699,90 €

pôvodná cena 1.161,45 €

wHeeler Pro 6907 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica marzocchi mZ race, zdvih 120 mm, kotúčové brzdy shimano 
lx, br-m 585, radenie shimano lx, sl-m 580, prešmýkač shimano lx, fD-m 580, 
menič shimano lx, rD-m 580 sGs, prevodník shimano Deore, fc-m 530, 44x32x22

699,90 €

kód veľkosť  akciová cena
60558 17,5" 699,90 €
60559 19" 699,90 €
60560 21" 699,90 €

pôvodná cena 1.427,00 €

wHeeler Pro 7908 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica marzocchi mZ race, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy shimano 
xt, br-m 775, radenie shimano xt, st-m 775, prešmýkač shimano xt, fD-m 770, 
menič shimano xt, rD-m 770 sGs, prevodník shimano lx, fc-m 582, 44x32x22

599,00 €

kód veľkosť  akciová cena
60485 19" 599,00 €

pôvodná cena 760,00 €

wHeeler Pro 5909 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica suntour raidon Air, zdvih 120 mm, kotúčové brzdy 
shimano br-m 486, radenie shimano Deore, sl-m 530, prešmýkač shimano 
Deore, fD-m 530 l6, menič shimano slx, rD-m662 sGs, prevodník shimano 
Afcm 5442 xl, 44x32x22

599,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61029 17,5" 599,90 €

pôvodná cena 995,48 €

wHeeler Pro 6908 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica marzocchi mZ race, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy shimano 
lx, br-m 585, radenie shimano lx, sl-m 580, prešmýkač shimano lx, fD-m 580, 
menič shimano lx, rD-m 581 sGs, prevodník shimano fc-m 542, 44x32x22

599,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61930 16" 599,00 €
61931 18" 599,00 €
61932 20" 599,00 €
61934 22" 599,00 €

novinka

wHeeler Pro 2012 27 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica suntour sf11-x cm Hlo, zdvih 120 mm, kotúčové 
brzdy shimano bl-m445, radenie shimano Acera sl-m430, prešmýkač shimano 
Acera fD-m390, menič shimano Deore rD-m591-sGs, prevodník shimano Alivio 
fc-m430-s, 44x32x22

699,90 €

kód veľkosť  akciová cena
401363 45 cm 699,90 €

pôvodná cena 799,90 €

UniVeGA AlPinA Ht limiteD07 27 rýchlostí

rám 26" tacoma alloy 6061, vidlica rock shox Dart3, zdvih 100 mm, brzdy Avid 
single Digit 7, radenie shimano Deore xt, prešmýkač shimano Deore xt, menič 
shimano Deore xt, prevodník shimano Deore xt, 44x32x22

569,00 €

kód veľkosť  akciová cena
103138 19" 569,00 €

novinka

fUji neVADA 3.012 27 rýchlostí

rám fuji A1-sl, zliatina, vidlica sr suntour xct, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy 
tektro Draco, radenie shimano Acera eZ fire, prešmýkač shimano Acera, menič 
shimano Alivio sGs, prevodník shimano Acera, 44x32x22

599,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61881 19" 599,00 €
61900 22,5" 599,00 €

pôvodná cena 1128,26 €

wHeeler Pro 5906 27 rýchlostí

rám Alloy 7005, vidlica suntour sf-xcr lo, zdvih 80 mm, kotúčové brzdy shimano 
Deore, m 535, radenie shimano Deore, st-m 535, prešmýkač shimano Deore, 
fD-m 530, menič shimano Deore, rD-m 530, prevodník shimano Deore, fc-m 
530, 44x32x22 

799,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61191 56 cm 799,90 €

pôvodná cena 1.460,20 €

wHeeler eAGle comP07 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica marzocchi mx race, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy shimano 
lx, br-m 585, radenie shimano lx, st-m 585, prešmýkač shimano lx, fD-m 580, 
menič shimano lx, rD-m 580, prevodník shimano lx, fc-m 580, 44x32x22

799,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61055 17,5" 799,90 €
61057 21" 799,90 €

pôvodná cena 1.659,36 €

wHeeler Pro 7907 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica marzocchi mZ Pro lo, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy shimano 
xt, br-m 765, radenie shimano xt, st-m 765, prešmýkač shimano xt, fD-m 760, 
menič shimano xt, rD-m 760 sGs, prevodník shimano xt, fc-m 760, 44x32x22



1.099,00 €

kód veľkosť  akciová cena
103148 17" 1.099,00 €
105113 19" 1.099,00 €
105120 19" 1.099,00 €

novinka

fUji tAHoe 4.0 (29)12 30 rýchlostí

rám fuji A2-sl, zliatina, vidlica rockshox xc 32 tK, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy 
tektro Draco, radenie shimano Deore, prešmýkač shimano Deore, menič shimano 
Deore sGs, prevodník shimano m522, 42x32x24

1.099,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100703 48 cm 1.099,90 €

pôvodná cena 1.399,90 €

UniVeGA AlPinA Ht 57010 21 rýchlostí

rám Univega mtb, vidlica rock shox reba sl, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy Avid 
elixir 5, radenie shimano slx, prešmýkač shimano xt, menič shimano xt, prevodník 
shimano slx, 44x32x22
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999,00 €

999,00 €999,00 €

kód veľkosť  akciová cena
103150 17" 999,00 €
105151 19" 999,00 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
103134 17" 399,00 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
103108 17" 999,00 €
105110 21" 999,00 €

novinka

fUji tAHoe 4.012 30 rýchlostí

rám fuji A2-sl, zliatina, vidlica rockshox xc 32 tK, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy 
tektro Draco, radenie shimano Deore, prešmýkač shimano Deore, menič shimano 
Deore sGs, prevodník shimano m522, 42x32x24

fUji neVADA 5.0 l12 21 rýchlostí

rám fuji A1-sl, zliatina, vidlica sr suntour sf-m2025, zdvih 80 mm, brzdy tektro 
837Al, radenie shimano tourney revo, prešmýkač shimano tx-50, menič shimano 
tourney tx, prevodník shimano m131, 42x34x24

fUji neVADA rc12 30 rýchlostí

rám fuji A2-sl, zliatina, vidlica sram recon silver tK, zdvih 100 mm, brzdy tektro 
Draco, radenie shimano sl-m780, prešmýkač shimano fD-m780, menič shimano 
rD-m780, prevodník shimano fc-m780, 42x32x24

1.099,00 €1.099,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61580 18" 1.099,00 €
61583 20" 1.099,00 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
61790 16" 1.099,00 €
61791 18" 1.099,00 €
61792 20" 1.099,00 €
61793 22" 1.099,00 €

novinka

wHeeler PAsserA 3512 30 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica suntour epicon, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy shimano 
Deore bl-m575w, radenie shimano slx sl-m660-10, prešmýkač shimano slx 
fD-m660-10, menič shimano Deore xt rD-m780-sGs, prevodník shimano 
fc-m552-s, 42x32x24

wHeeler eAGle 4012 30 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica marzocchi marathon lr, zdvih 120 mm, kotúčové brzdy 
shimano Deore br-m596, radenie shimano Deore slx sl-m660-10, prešmýkač 
shimano Deore fc-m552-s, menič shimano Deore slx rD-m660-10 sGs, 
prevodník shimano fc-m552-s, 42x32x24

999,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61648 16" 999,00 €
61637 18" 999,00 €

novinka

wHeeler eAGle 50 (29)12 30 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica suntour raidon-x2-lo-r Air 29, zdvih 120 mm, 
kotúčové brzdy shimano Deore br-m446, radenie shimano Deore sl-m591, 
prešmýkač shimano Deore fD-m590-10, menič shimano Deore xt rD-m780-sGs, 
prevodník shimano fc-m522-s, 42x32x24

999,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61880 18" 999,90 €

pôvodná cena 1.695,00 €

wHeeler eAGle 2009 27 rýchlostí

rám karbónový, vidlica rock shox tora sl Air, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy 
shimano slx, br-m 665, radenie shimano slx, sl-m 660, prešmýkač shimano 
slx, fD-m 661, menič shimano slx, rD-m 662 sGs, prevodník shimano slx, 
fc-m 660, 44x32x22

899,00 €

kód veľkosť  akciová cena
103154 17" 899,00 €
103155 19" 899,00 €

novinka

fUji neVADA 1.0 (29)12 27 rýchlostí

rám fuji A1-sl, zliatina, vidlica sr suntour xcr rl, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy 
tektro Draco, radenie shimano Deore rapid fire, prešmýkač shimano Deore, menič 
shimano Deore xt sGs, prevodník shimano m522, 44x32x22

999,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61802 16" 999,00 €
61803 18" 999,00 €
61804 20" 999,00 €
61658 22" 999,00 €

novinka

wHeeler eAGle 5012 30 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica suntour raidon-x2-lo-r Air 29, zdvih 120 mm, 
kotúčové brzdy shimano Deore br-m446, radenie shimano Deore sl-m591, 
prešmýkač shimano Deore fD-m590-10, menič shimano Deore xt rD-m780-sGs, 
prevodník shimano fc-m522-s, 42x32x24

799,00 € 899,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61926 16" 799,00 €
61927 18" 799,00 €
61928 20" 799,00 €
61929 22" 799,00 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
61584 16" 899,00 €
61585 18" 899,00 €
61586 20" 899,00 €

novinka

wHeeler Pro 1012 30 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica suntour sf11-x cm Hlo, zdvih 120 mm, kotúčové brzdy 
shimano bl-m445, radenie shimano Deore sl-m591, prešmýkač shimano Deore 
fD-m590-10, menič shimano slx rD-m663-sGs, prevodník shimano fc-m522-s, 
42x32x24

wHeeler PAsserA 4512 30 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica suntour raidon, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy 
shimano bl-m505w, radenie shimano Deore sl-m591, prešmýkač shimano 
Acera fD-m590-10, menič shimano Deore xt rD-m780-sGs, prevodník shimano 
fc-m552-s, 42x32x24

799,00 €

kód veľkosť  akciová cena
103131 19" 799,00 €
103132 21" 799,00 €

novinka

fUji neVADA 1.012 27 rýchlostí

rám fuji A1-sl, zliatina, vidlica sr suntour xcr rl, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy 
tektro Draco, radenie shimano Deore rapid fire, prešmýkač shimano Deore, menič 
shimano Deore xt sGs, prevodník shimano m522, 44x32x22

899,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103036 19" 899,90 €

pôvodná cena 1.099,00 €

fUji tAHoe 3.011 24 rýchlostí

rám fuji A2-sl Aluminum, vidlica rock shox tora, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy 
shimano bl-m 445, radenie shimano Deore rapidfire, prešmýkač shimano Deore, 
menič shimano slx, prevodník shimano Deore, 44x32x22

899,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61195 19" 899,90 €
61196 21" 899,90 €

pôvodná cena 2.323,24 €

wHeeler eAGle rAce07 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica marzocchi mx Pro rV, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy magura 
louise sl, radenie shimano xt, st-m 760 sti, prešmýkač shimano xt, fD-m 760, 
menič shimano xt, rD-m 761, prevodník shimano xt, fc-m 760, 44x32x22



2.899,00 €

kód veľkosť  akciová cena
62626 18" 2.899,00 €

novinka

wHeeler eAGle 1012 30 rýchlostí

rám UD karbónový monokok, vidlica rock shox, reba rl Dual Air, zdvih 100 
mm, kotúčové brzdy shimano br-m785, radenie shimano Deore xt sl-m780, 
prešmýkač shimano Deore xt fD-m781, menič shimano Deore xt rD-m780 sGs, 
prevodník shimano Deore xt fc-m780, 42x32x24
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full mtb bicykle

699,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61343 17,5" 699,00 €

pôvodná cena 899,00 €

wHeeler fAlcon 4005 27 rýchlostí

rám Alloy 7005, vidlica suntour xcP 75, tlmič x-fusion Glyde rl, kotúčové brzdy 
magura julie, radenie shimano Deore, prešmýkač shimano lx, menič shimano xt, 
prevodník shimano fc-m 460

799,90 €

699,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61619 17,5" 799,90 €

pôvodná cena 1.299,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61877 17,5" 699,90 €
61621 19" 699,90 €

pôvodná cena 1.159,00 €

wHeeler Hornet 4009 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, 4-čap, vidlica sr suntour sf9 raidon, zdvih 120 mm, tlmič 
x-fusion o2 rl, kotúčové brzdy shimano br-m 486, radenie shimano Deore, sl-m 
530, prešmýkač shimano Deore, fD-m 530, menič shimano xt, rD-m 772 sGs, 
prevodník shimano fc-m 521, octalink, 44x32x22

wHeeler Hornet 5009 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, 4-čap, vidlica sr suntour sf9 xcr, zdvih 120 mm, tlmič x-fusion 
Glyde rl, kotúčové brzdy Quad Axis QHD-4, radenie shimano Deore, sl-m 530, 
prešmýkač shimano Deore, fD-m 530, menič shimano Deore, rD-m 531 sGs, 
prevodník shimano fc-m 442, octalink, 44x32x22

1.299,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61801 18"  1.299,90 €

pôvodná cena 1.799,00 €

wHeeler rAmP 3011 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rock shox sektor 15 mm maxle lite, zdvih 140 mm, tlmič 
x-fusion o2 rlx, zdvih 200 mm, kotúčové brzdy shimano, br-m575, radenie 
shimano Deore, sl-m590, prešmýkač shimano Deore, fD-m591 l6, menič 
shimano xt, rD-m772 sGs, prevodník shimano Deore, fc-m590, 44x32x22

1.299,90 €

1.199,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103092 19" 1.299,90 €

pôvodná cena 1.799,00 €

kód veľkosť  akciová cena
103049 19" 1.199,90 €

pôvodná cena 1.499,00 €

fUji oUtlAnD 2.011 27 rýchlostí

rám fuji A6-sl Aluminum, vidlica rock shox recon silver tK, zdvih 120 mm, tlmič 
rock shox Ario r, kotúčové brzdy shimano m 445, radenie shimano Deore, prešmýkač 
shimano Deore, menič shimano xt, prevodník shimano Deore, m 590, 44x32x22

fUji oUtlAnD 3.011 27 rýchlostí

rám fuji A6-sl Aluminum, vidlica rock shox tora, zdvih 120 mm, tlmič rock shox 
bar r, kotúčové brzdy tektro Draco, radenie shimano Deore, prešmýkač shimano 
Alivio, menič shimano Deore, prevodník shimano, m 542, 44x32x22

Hovoríme o plneodpružených horských bicykloch pre nárocnejší terén. 
chcete jazdiť rozsiahle túry, chcete sa otestovať jazdu do kopca a máte 
radosť z technicky náročných zjazdov? Potom sú tieto bicykle pre vás. 
sú lahké a majú vhodnú geometriu na dlhé stúpania a pri zjazdoch 
maju dostatočnú rezervu v tlmení a pružení.

1.599,00 €1.599,00 €

2.099,00 € 2.899,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61597 18" 1.599,00 €
61598 20" 1.599,00 €
61599 22" 1.599,00 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
61634 18" 1.599,00 €
61635 20" 1.599,00 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
61594 18" 2.099,00 €
61595 20" 2.099,00 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
61594 17" 2.899,00 €

novinka

wHeeler eAGle 3012 30 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica rock shox, recon silver tK solo Air, zdvih 120 mm, 
kotúčové brzdy shimano xt br-m785, radenie shimano Deore xt sl-m780, 
prešmýkač shimano Deore xt fD-m780, menič shimano Deore xt rD-m780-l 
sGs, prevodník shimano xt fc-m780, 42x32x24

wHeeler eAGle 30 (29)12 30 rýchlostí

rám zliatina 6061, vidlica rock shox, recon silver tK solo Air, zdvih 120 mm, 
kotúčové brzdy shimano xt br-m785, radenie shimano Deore xt sl-m780, 
prešmýkač shimano Deore xt fD-m780, menič shimano Deore xt rD-m780-l 
sGs, prevodník shimano xt fc-m780, 42x32x24

wHeeler eAGle 2012 30 rýchlostí

rám UD karbónový monokok, vidlica rock shox, reba rl Dual Air, zdvih 100 
mm, kotúčové brzdy shimano br-m596, radenie shimano Deore slx sl-m660, 
prešmýkač shimano Deore slx fD-m661-10, menič shimano Deore xt rD-m780 
sGs, prevodník shimano fc-m552-s, 42x32x24

wHeeler eAGle 10 (29)12 30 rýchlostí

rám UD karbónový monokok, vidlica rock shox, reba rl Dual Air, zdvih 100 
mm, kotúčové brzdy shimano br-m785, radenie shimano Deore xt sl-m780, 
prešmýkač shimano Deore xt fD-m781, menič shimano Deore xt rD-m780 sGs, 
prevodník shimano Deore xt fc-m780, 42x32x24

1.399,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103057 21" 1.399,90 €

pôvodná cena 1.500,00 €

fUji slm 3.010 27 rýchlostí

rám c-7 vysokomodulárny karbón, vidlica rock shox recon sl Air, zdvih 100 mm, 
kotúčové brzdy shimano br-m575, radenie shimano slx, prešmýkač shimano 
slx, menič shimano xt shadow, prevodník shimano slx, 44x32x22

1.499,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61798 18" 1.499,90 €

pôvodná cena 1.999,00 €

wHeeler eAGle 2011 30 rýchlostí

rám karbónový monokok, vidlica rock shox reba rl Pop loc, zdvih 100 mm, 
kotúčové brzdy shimano, br-m575, radenie shimano slx, sl-m660-10, 
prešmýkač shimano slx, fD-m661-10 l6, menič shimano xt, rD-m773 sGs, 
prevodník shimano new, fc-m552, 42x32x24



2.299,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61914 18" 2.299,00 €
61915 20" 2.299,00 €

novinka

wHeeler Hornet 4012 30 rýchlostí

rám dural 6061, odpružený, vidlica marzocchi 44 lr, zdvih 150 mm, tlmič 
x-fusion o2 rl, zdvih 63 mm, kotúčové brzdy shimano br-m446, radenie 
shimano Deore sl-m591, prešmýkač sram x-7, menič shimano Deore xt rD-
m780-l Gs, prevodník shimano fc-m552-l, 42x32x24

1.999,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61582 18" 1.999,00 €

novinka

wHeeler PAsserA 2512 30 rýchlostí

rám dural 6061, odpružený, vidlica suntour epicon, zdvih 120 mm, tlmič x-fusion 
o2 rl, zdvih 50 mm, kotúčové brzdy shimano Deore, radenie shimano sl-m591, 
prešmýkač shimano slx fD-m661-10D, menič shimano Deore xt rD-m780 sGs, 
prevodník shimano fc-m552-s, 42x32x24
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3.699,00 €

1.899,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61476 18" 3.699,00 €
61917 20" 3.699,00 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
103144 17" 1.899,00 €

novinka

wHeeler rAPtor 2012 30 rýchlostí

rám dural 6061, 4 čapový odpružený, vidlica fox 36 talas 180 r, zdvih 180 mm,  
tlmič fox float rP2, zdvih 63 mm, brzdy shimano Deore xt br-m785l, hydraulické  
kotúčové, radenie shimano Deore xt sl-m780-il, prešmýkač sram x-9, menič 
shimano xtr rD-m985 sGs, prevodník shimano Deore xt fc-m780-l, 42x32x24

fUji oUtlAnD 29 2.012 30 rýchlostí

rám fuji A6-sl, odpružený, vidlica rockshox recon silver tK solo Air 29, zdvih 
100 mm, tlmič rockshox Ario r, brzdy tektro Auriga Pro, hydraulické kotúčové, 
radenie shimano Deore rapid fire, prešmýkač shimano Deore, menič shimano 
Deore xt sGs, prevodník shimano Deore, 42x32x24

1.899,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103093 19" 1.899,90 €

pôvodná cena 2.699,00 €

fUji reVeAl 1.011 30 rýchlostí

rám fuji A6-sl Aluminum, vidlica rock shox revelation rlt 3, zdvih 140 mm, 
tlmič rock shox monarch rt 3, kotúčové brzdy shimano slx, radenie shimano 
xt rapid fire, prešmýkač shimano xt, menič shimano xt sGs Direct mount top 
normal, prevodník shimano xt, 44x32x21

4.799,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61552 18" 4.799,00 €

novinka

wHeeler rAmP 1012 30 rýchlostí

rám UD karbónový monokok, odpružený, vidlica Dt swiss x mm 140, zdvih 140 
mm, tlmič Dt swiss m210, zdvih 50 mm, kotúčové brzdy magura mt6, radenie 
shimano Deore sl-m780, prešmýkač sram x-9, menič shimano xtr rD-m985 
sGs, prevodník shimano Deore xt fc-m780-l, 42x32x24

3.899,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61475 18" 3.899,00 €

novinka

wHeeler rAPtor 1012 30 rýchlostí

rám UD karbónový monokok, odpružený, vidlica fox 36 talas 180 r, zdvih 180 
mm, tlmič fox float rP2, zdvih 63 mm, kotúčové brzdy shimano Deore br-m666, 
radenie shimano Deore sl-m660, prešmýkač sram x-9, menič shimano Deore xt 
rD-m780-l Gs, prevodník shimano fc-m590-10, 42x32x24

3.999,00 € 3.799,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61916 18" 3.999,00 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
61553 18" 3.799,00 €
61524 20" 3.799,00 €

novinka

wHeeler Hornet 1012 30 rýchlostí

rám UD karbónový monokok, odpružený, vidlica fox 36 talas 160 r, zdvih 120-160 
mm, tlmič fox float rP2, zdvih 63 mm, kotúčové brzdy magura mt6, radenie 
shimano Deore slx sl-m660, prešmýkač sram x-9, menič shimano Deore xt 
rD-m780-l Gs, prevodník shimano Deore fc-m590-10, 42x32x24

wHeeler rAmP 2012 30 rýchlostí

rám dural 6061, odpružený, vidlica Dt swiss x mm 140, zdvih 140 mm, tlmič Dt 
swiss m210, zdvih 50 mm, kotúčové brzdy magura mt6, radenie shimano Deore 
sl-m780, prešmýkač sram x-9, menič shimano xtr rD-m985 sGs, prevodník 
shimano Deore xt fc-m780-l, 42x32x24

2.599,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61911 18" 2.599,00 €
61912 20" 2.599,00 €

novinka

wHeeler Hornet 3012 30 rýchlostí

rám dural 6061, odpružený, vidlica rock shox lyric rc, zdvih 160 mm, tlmič rock 
shox monarch rt3, zdvih 63 mm, kotúčové brzdy shimano br-m575, radenie 
shimano Deore slx sl-m660, prešmýkač sram x-7, menič shimano Deore xt 
rD-m780-l Gs, prevodník shimano Deore fc-m590-1, 42x32x24

2.199,00 €

2.899,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61525 18" 2.199,00 €
61526 20" 2.199,00 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
61918 18" 2.899,00 €
61919 20" 2.899,00 €

novinka

wHeeler rAmP 3012 30 rýchlostí

rám dural 6061, odpružený, vidlica suntour epicon, zdvih 140 mm, tlmič x-fusion 
o2 rl, zdvih 50 mm, kotúčové brzdy shimano br-m446, radenie shimano 
Deore sl-m591, prešmýkač sram x-7, menič shimano Deore xt rD-m780-l Gs, 
prevodník shimano fc-m552-l, 42x32x24

wHeeler rAPtor 3012 30 rýchlostí

rám dural 6061, odpružený, vidlica rock shox totem Dual Position Air rc, zdvih 
180 mm, tlmič rock shox monarch rt3, zdvih 63 mm, kotúčové brzdy shimano 
Deore br-m575, radenie shimano Deore slx sl-m660, prešmýkač sram x-7, menič 
shimano Deore xt rD-m780-l Gs, prevodník shimano fc-m552-l, 42x32x24

1.499,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61527 18" 1.499,00 €
61474 20" 1.499,00 €

novinka

wHeeler rAmP 4012 30 rýchlostí

rám dural 6061, 4 čapový odpružený, vidlica suntour raidon, zdvih 140 mm,  
tlmič suntour raidon, zdvih 50 mm, brzdy shimano, br-m446, kotúčové, radenie 
shimano Deore sl-m591, prešmýkač shimano Deore slx fD-m661-10D, menič 
shimano Deore rD-m593 sGs, prevodník shimano Deore fc-m522-s, 42x32x24

1.599,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61799 18"  1.599,90 €

pôvodná cena 2.199,00 €

wHeeler rAmP 2011 30 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rock shox revelation rl15 mm maxle lite, zdvih 140 mm, 
tlmič Dt-swiss m210, zdvih 200 mm, kotúčové brzdy magura louise, radenie 
shimano slx, sl-m660-10, prešmýkač shimano slx, fD-m661-10 l6, menič 
shimano xt, rD-m773 sGs, prevodník shimano, fc-m552, 42x32x24

1.399,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103094 17" 1.399,90 €

pôvodná cena 1.999,00 €

fUji reVeAl 2.010 27 rýchlostí

rám fuji A6 Aluminum, vidlica rock shox recon 335 solo Air, zdvih 130 mm, tlmič 
rock shox Ario 3.2, kotúčové brzdy shimano slx, radenie shimano slx rapid fire, 
prešmýkač shimano slx, menič shimano slx sGs Direct mount top, prevodník 
shimano slx, 44x32x22

1.399,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103091 19" 1.399,90 €

pôvodná cena 1.999,00 €

fUji oUtlAnD 1.011 30 rýchlostí

rám fuji A6-sl Aluminum, vidlica rock shox recon silver tK, zdvih 120 mm, tlmič 
rock shox monarch rt 3, kotúčové brzdy shimano m 575, radenie shimano slx, 
prešmýkač shimano slx, menič shimano xt, prevodník shimano slx, 42x32x22
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899,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61459 55 cm 899,00 €

pôvodná cena 1659,36 €

wHeeler roAD 510006 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica wheeler road, brzdy le chi road rc-461, radenie 
shimano 2200, st-2203, prešmýkač shimano 2200, fD-2203, menič shimano 
2200, rD-2200, prevodník truvatic isoflow, 52x42x30 

599,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103013 54 cm 599,90 €

pôvodná cena 699,00 €

fUji newest 2.011 27 rýchlostí

rám fuji A1-sl Aluminum, vidlica fc-770 karbón, brzdy tektro r-310, radenie 
shimano sora, prešmýkač shimano sora, menič shimano sora, prevodník fuji 
Alloy, 50x39x30

1.099,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103087 50 cm 1.099,90 €

pôvodná cena 1.499,00 €

fUji sl 3.011 18 rýchlostí

rám karbón c4 UD, vidlica fc-770 karbón, brzdy oval w-524, radenie shimano 
tiagra sti, prešmýkač shimano tiagra, menič shimano tiagra, prevodník shimano 
tiagra, 50x34

999,00 €

kód veľkosť  akciová cena
65604 50 cm 999,00 €

pôvodná cena 1.199,00 €

moser sPeeD 5011

rám dural t6-7005, vidlica karbónová, brzdy tektro, radenie campagnolo Veloce, 
prešmýkač campagnolo Veloce, menič campagnolo Veloce, prevodník fsA 
omega, 50x11

road bicykle 399,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61626 55 cm 399,90 €
61627 58 cm 399,90 €

pôvodná cena 660,00 €

wHeeler roUte 1.209 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica wheeler road, brzdy Promax road rc-461, radenie 
shimano 2203, prešmýkač shimano 2200, menič shimano 2200, prevodník 
truvatic isoflow, 52x42x30

cestné bicykle určené pre jazdu na spevnených asfaltových 
komunikáciách, ktoré sa vyznačujú špeciálnymi riaditkami – 
baranmi.

589,90 €589,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61965 48 cm 589,90 €
61968 52 cm 589,90 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
61967 48 cm 589,90 €

novinka

wHeeler ecoriDer 2.1 m12 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst 700c, brzdy tektro 855Al, radenie shimano st-ef65, 
prešmýkač shimano Acera fD-m390, menič shimano Acera rD-m390, prevodník 
shimano Acera fc-m391-s, 48x36x26

wHeeler ecoriDer 2.1 l12 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst 700c, brzdy tektro 855Al, radenie shimano st-ef65, 
prešmýkač shimano Acera fD-m390, menič shimano Acera rD-m390, prevodník 
shimano Acera fc-m391-s, 48x36x26

509,90 €509,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61955 48 cm 509,90 €
61956 52 cm 509,90 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
61960 48 cm 509,90 €
61959 52 cm 509,90 €

novinka

wHeeler ecoriDer 2.0 l12 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst 700c, brzdy tektro 855Al, radenie shimano st-ef51, 
prešmýkač shimano Acera fD-m191-3, menič shimano Altus, rD-m310-l, 
prevodník shimano fc-m171-A, 48x38x28

wHeeler ecoriDer 2.0 l12 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst 700c, brzdy tektro 855Al, radenie shimano st-ef51, 
prešmýkač shimano Acera fD-m191-3, menič shimano Altus, rD-m310-l, 
prevodník shimano fc-m171-A, 48x38x28

509,90 € 589,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61961 48 cm 509,90 €
61962 52 cm 509,90 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
61963 44 cm 589,00 €
61958 48 cm 589,90 €

novinka

wHeeler ecoriDer 2.0 m12 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst 700c, brzdy tektro 855Al, radenie shimano st-ef51, 
prešmýkač shimano Acera fD-m191-3, menič shimano Altus, rD-m310-l, 
prevodník shimano fc-m171-A, 48x38x28

wHeeler ecoriDer 2.1 l12 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst 700c, brzdy tektro 855Al, radenie shimano st-ef65, 
prešmýkač shimano Acera fD-m390, menič shimano Acera rD-m390, prevodník 
shimano Acera fc-m391-s, 48x36x26

city/trekking bicykle 299,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61855 54 cm 299,00 €

pôvodná cena 530,77 €

wHeeler wl 3700 m06 21 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst smart t6, zdvih 40 mm, brzdy wheeler, radenie 
shimano lx, st-ef 50, prešmýkač shimano, fD-c051, menič shimano Acera, 
rDm340, prevodník shimano, fc-tx71, 48x38x28

299,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61892 50 cm 299,00 €

pôvodná cena 430,00 €

wHeeler Pl 3701 m09 27 rýchlostí

rám Alloy 7005, vidlica rst trendy t 9, zdvih 50 mm, brzdy wheeler, radenie 
shimano st-ef 50, prešmýkač shimano, fD-c 051, menič shimano Alivio, rD-m 
410, prevodník shimano, fc-m 151, 48x38x28

469,90 €

kód veľkosť  akciová cena
61723 48 cm 469,90 €

pôvodná cena 569,00 €

wHeeler ecoriDer 2.3 l11 27 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica rst trendy t, zdvih 50 mm, brzdy tektro 885Al, radenie 
shimano Alivio sl-m430, prešmýkač shimano Alivio fD-m431, menič shimano 
Alivio rD-m430-s, prevodník suntour cw11-xcr-t418- bD sQ, 48x38x28

Podobná špecifikácia 
bicyklov, ako crossové, 
ale vybavené 
komponentami, ako 
blatníky, osvetlenie, 
zvonček, nosičc, niektoré 
dokonca aj pumpou, 
čiže všetkým, čo je 
potrebné pre predpísanú 
premávku na pozemných 
komunikáciách.
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3.299,00 €

2.590,00 €

1.999,00 €

1.799,90 €

2.799,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61970 54 cm 3.299,00 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
103126 56 cm 2.590,00 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
103124 53 cm 1.999,00 €
103123 55 cm 1.999,00 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
103111 47 cm 1.799,90 €

novinka

kód veľkosť  akciová cena
103069 53 cm 2.799,00 €

novinka

wHeeler roUte 1.712 30 rýchlostí

rám karbónový monokok, UD-A class, vidlica wheeler road 700cx, karbónový 
monokok, brzdy shimano Ultegra br-6700-G, radenie shimano Ultegra st-6703, 
prešmýkač shimano Ultegra, fD-6703-G, menič shimano Ultegra, fD-6703-G, 
prevodník shimano Ultegra, fD-6703-G

fUji sst 2.012 20 rýchlostí

rám vysokomodulárny karbón c4, s rib technológiou, vidlica fc-440 karbónový 
monokok, brzdy oval 700, radenie shimano Ultegra sti, prešmýkač shimano 
Ultegra, menič shimano Ultegra, prevodník rotor 3D +f, 50x34

fUji AltAmirA 2.0 comPAct12 20 rýchlostí

rám vysokomodulárny karbón c4, vidlica fc-440 karbónový monokok, brzdy oval 
500, radenie shimano Ultegra sti, prešmýkač shimano Ultegra, menič shimano 
Ultegra, prevodník oval 700, 50x34

fUji sUPreme 2.012 20 rýchlostí

rám vysokomodulárny karbón D6, s rib technológiou, vidlica fc-440 karbónový 
monokok, brzdy oval 500, radenie shimano 105 sti, prešmýkač shimano 105, 
menič shimano 105, prevodník oval 700, 50x34

fUji AltAmirA teAm rePlicA12 20 rýchlostí

rám vysokomodulárny karbón c4, vidlica fc-440 karbónový monokok, brzdy trP 
r820, radenie shimano Ultegra sti, prešmýkač shimano Ultegra, menič shimano 
Ultegra, prevodník rotor 3D +f, 50x34

1.499,90 €

1.499,90 €

kód veľkosť  akciová cena
103088 55 cm 1.499,90 €

pôvodná cena 2.099,00 €

kód veľkosť  akciová cena
103085 52 cm 1.499,90 €
103099 56 cm 1.499,90 €

pôvodná cena 1.999,00 €

fUji sl 1.011 20 rýchlostí

rám karbón c4 UD, vidlica fc-770 karbón, brzdy oval w-524, radenie shimano 
Ultegra, prešmýkač shimano Ultegra, menič shimano Ultegra, prevodník 
shimano Ultegra, 50x34

fUji sst 3.011 20 rýchlostí

rám vysokomodulárny karbón c4 UD, vidlica fc-440 karbónový monokok, brzdy 
oval rb 300, radenie shimano 105 sti, prešmýkač shimano 105, menič shimano 
105, prevodník shimano 105, 50x34

159,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100636  159,90 €

pôvodná cena 165,00 €

DiAmonDbAcK ViPer x07

rám plne chromoly, vidlica plne chromoly, brzdy V-brake,  
prevodník chromoly, 1 - dielne

bmx / dirt bicykle

199,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100624  199,90 €

pôvodná cena 232,00 €

DiAmonDbAcK session08

rám plne chromoly, vidlica plne chromoly, brzdy tektro, 907 U-brake s sst Dc 
Amplifier, prevodník chromoly, 1 - dielne

199,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100626  199,90 €

pôvodná cena 232,00 €

DiAmonDbAcK session09

rám plne chromoly, vidlica plne chromoly, brzdy tektro, 907 U-brake s sst Dc 
Amplifier, prevodník chromoly, 1 - dielne

1.999,00 €

kód veľkosť  akciová cena
65608 53 cm 1.999,00 €
65609 56 cm 1.999,00 €

novinka

moser 11112

rám karbónový monokok, vidlica karbónový monokok, brzdy tektro, radenie 
shimano 105, prešmýkač shimano 105, menič shimano 105, prevodník shimano 
105, 50x11

1.699,00 €

kód veľkosť  akciová cena
65606 53 cm 1.699,00 €

pôvodná cena 1.999,00 €

moser 11111

rám karbónový monokok, vidlica karbónový monokok, brzdy tektro, radenie 
shimano 105, prešmýkač shimano 105, menič shimano 105, prevodník fsA 
omega, 50x11

1.449,00 €

kód veľkosť  akciová cena
65605 55 cm 1.449,00 €

pôvodná cena 1.699,00 €

moser force 5511

rám dural s karbónom, vidlica karbónová, brzdy tektro, radenie shimano 105, 
prešmýkač shimano 105, menič shimano 105, prevodník fsA omega ct, 50x11

2.999,00 €

kód veľkosť  akciová cena
65612 56 cm 2.999,00 €

novinka

moser 66612

rám karbónový monokok, vidlica karbónový monokok, brzdy shimano Ultegra 
6700, radenie shimano Ultegra 6700, prešmýkač shimano Ultegra 6700, menič 
shimano Ultegra 6700, prevodník shimano Ultegra 6700, 50x11

2.199,00 €

kód veľkosť  akciová cena
65610 53 cm 2.199,00 €
65611 56 cm 2.199,00 €

novinka

moser 33312

rám karbónový monokok, vidlica karbónový monokok, brzdy shimano 105 5700, 
radenie shimano 105 5700, prešmýkač shimano 105 5700, menič shimano 105 
5700, prevodník 105 5700, 50x11
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299,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100634  299,90 €

pôvodná cena 165,00 €

DiAmonDbAcK orion08

rám crmo Hiten, vidlica crmo Hiten, brzdy tektro s Dc Amplifer,  
prevodník chromoly

399,90 €

299,90 €

399,90 €

299,00 €

299,90 €

369,90 €

299,90 € 699,90 €

699,90 € 799,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100582  399,90 €

pôvodná cena 467,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100580  299,90 €

pôvodná cena x,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100198  399,90 €

pôvodná cena 431,00 €

kód veľkosť  akciová cena
100627  299,00 €

pôvodná cena 399,00 €

kód veľkosť  akciová cena
100649  299,90 €

pôvodná cena 331,00 €

kód veľkosť  akciová cena
100708  369,90 €

pôvodná cena 399,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100744 45 cm 299,90 €

pôvodná cena 399,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100712 37 cm 699,90 €

pôvodná cena 829,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100733 40 cm 699,90 €

pôvodná cena 849,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100730 40 cm 799,90 €

pôvodná cena 1.099,90 €

DiAmonDbAcK AccomPlice08

rám Ace ch jUm-07-011, vidlica Aprebic Axf-633-5, brzdy Dia comp ADD996, 
prevodník ciclogic c0052, 175 mm kľuky, 3-dielne, cro-mo, 28 zubový, 
pneumatiky shadow belter, 20 x 2,10 

DiAmonDbAcK sKin DoG08

rám crmo Hiten, vidlica crmo Hiten, brzdy tektro s Dc Amplifer,  
prevodník chromoly

DiAmonDbAcK orion09

rám plne chromoly, vidlica plne chromoly, brzdy tektro, 907 U-brakes s sst Dc 
Amplifier, prevodník chromoly, 3 - dielne, pneumatiky shadow conspiracy, 
Undertone HP

DiAmonDbAcK sKin DoG09

rám hi-ten steel, vidlica chromoly, brzdy tektro, 907 U-brake, prevodník chromoly, 
3 - dielne, 44 zubový, pneumatiky Db, 304, 20 x 1.85 predná / cellblock, 20 x 
2.25 zadná

DiAmonDbAcK Venom09

rám chromoly spodná rúrka, mid bb, vidlica plne chromoly, brzdy tektro, 
907 U-brakes, s sst Dc Amplifier, prevodník chromoly, 3 - dielne, 28 zubový, 
pneumatiky Db, cellblock, 20 x 2.10

UniVeGA rAm bx KinG08

rám Dirt street full crmo, vidlica crmo, brzdy tektro V-brake,  
prevodník tubular spline 3 dielny

UniVeGA rAm xf sPort08 21 rýchlostí

rám Univega Dirt, vidlica sr suntour xcU, brzdy Alloy, radenie shimano tourney, 
prešmýkač shimano Alivio, menič shimano Alivio, prevodník suntour, 42x34x24

UniVeGA rAm xf 93208 9 rýchlostí

rám Univega Dirt Hydroforce, vidlica marzocchi Dirt jumper 2, kotúčové brzdy 
Avid juicy 3, radenie sram x.9, menič sram x.9, prevodník truvativ Hussefelt 1.0 
bash Guard, 34

UniVeGA rAm xf 92210 9 rýchlostí

rám Univega Dirt expert, vidlica sr suntour, Dura Dj D, zdvih 100 mm, kotúčové 
brzdy Avid juicy 3, radenie shimano Deore, menič shimano slx, prevodník 
truvativ, ruktion 1.0, 34

UniVeGA rAm xf 93210 9 rýchlostí

rám Univega Dirt expert, vidlica marzocchi, Dirt jumper 2, zdvih 100 mm, 
kotúčové brzdy Avid elixir 5, radenie sram x.0 trigger, menič sram x.9, prevodník 
truvativ Hussefelt 1.0, 34

269,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100707  269,90 €

pôvodná cena 299,90 €

UniVeGA rAm bx Prince08

rám 20" cro-mo, vidlica cro-mo, brzdy tektro, prevodník tacoma tubular spline, 3 
dielny, pneumatiky Kenda K-1040

299,00 €

kód veľkosť  akciová cena
61177 19" 299,00 €

pôvodná cena 464,38 €

wHeeler bUDDy 0207 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica suntour sf-xcU, zdvih 80 mm, brzdy lee chi tx-107l, 
radenie shimano st-ef 50-8ll, prešmýkač shimano st-ef 50-8ll, menič 
shimano Alivio, rD-m 410 sGs, prevodník truvativ xflow, 42x32x22

299,00 €

kód veľkosť  akciová cena
60486 16" 299,00 €

pôvodná cena 430,00 €

wHeeler bUDDy 0209 24 rýchlostí

rám Alloy 6061, vidlica sr suntour sf9 - xcm V2, zdvih 80 mm, brzdy tektro 832 
Al, radenie shimano Acera, sl-m 360, prešmýkač shimano Altus, fD-m 310, 
menič shimano Deore, prevodník lasco 3 cf 1543, 42x32x22

269,00 €

kód veľkosť  akciová cena
100640  269,00 €

pôvodná cena 499,00 €

DiAmonDbAcK reActor jr07

rám zliatina 7005, vidlica cr-mo, brzdy tektro, prevodník trojdielny, aluminium, 
165 mm, 40 zubový

199,90 €

kód veľkosť  akciová cena
100623  199,90 €

pôvodná cena 232,00 €

DiAmonDbAcK ViPer x09

rám Hi-ten oceľ s chromoly sedlovou rúrkou, vidlica Hi-ten oceľ, brzdy rush, 
U-brake s sst Dc Amplifier, prevodník chromoly, 1 - dielne, 44 zubový
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rAleiGH bUGGy triKe
chlapčenská bugina

uzamykateľné pedále
odpružené sedadlo

bezpečnostný pás
odkladací košík

rAleiGH ollie triKe
chlapčenská trojkolka

(balené po 2 ks, cena za 1 ks)
oceľový rám

sklápací odkladací košík
pedále v prednom kolese

rAleiGH ollie
chlapčenská kolobežka

(balené po 2 ks, cena za 1 ks)
crmo rám 

výška 609-737 mm 
6" priehľadné disko kolesá 

od 18 mesiacov 
hmotnosť 3 kg

rAleiGH sPinner 12"
12" kolobežka

crmo rám 
integrovaná zadná brzda 

12" oceľové kolesá 
bmx-kové riadítka 

2 pegy 
hmotnosť 4 kg

rAleiGH bUGGy triKe
dievčenská bugina

uzamykateľné pedále
odpružené sedadlo

bezpečnostný pás
odkladací košík

rAleiGH molly triKe
dievčenská trojkolka

(balené po 2 ks, cena za 1 ks)
oceľový rám

sklápací odkladací košík
pedále v prednom kolese

rAleiGH molly
dievčenská kolobežka
(balené po 2 ks, cena za 1 ks)

crmo rám 
výška 609-737 mm 

6" priehľadné disko kolesá 
od 18 mesiacov 
hmotnosť 3 kg

79,00 €

69,00 €

39,00 € 99,00 €

79,00 €

69,00 €

39,00 €

93037

93036

93009 93015

93038

93035

93010

novinka

novinka novinka

novinka

novinka

rAleiGH DAsH 12"
12" chlapčenské odrážadlo

duralový Airlite rám,  
duralové ráfiky kolies 

modro-čierne pneumatiky 
duralové riaditká a predstavec 

sedadlo s potlačou 
hmotnosť 3 kg

rAleiGH striDer 12"
12" chlapčenské odrážadlo

oceľový rám 
oceľové ráfiky kolies 

oceľové riaditká 
sedadlo s potlačou 

hmotnosť 3 kg

Point trotter 12"
12" odrážadlo

oceľový rám 
plastové ráfiky kolies 

oceľové riaditká 
sedadlo s potlačou 

hmotnosť 2,5 kg

rAleiGH DAsH 12"
12" dievčenské odrážadlo

duralový Airlite rám,  
duralové ráfiky kolies 

modro-čierne pneumatiky 
duralové riaditká a predstavec 

sedadlo s potlačou 
hmotnosť 3 kg

wHeeler 161 b fe
10" chlapčenský bicykel

oceľový rám
duralové ráfiky kolies 

duralové riaditká a predstavec 
predná V-brzda

kryt reťaze
blatníky
vlajočka

pomocné kolieska

wHeeler 161 G fe
10" dievčenský bicykel

oceľový rám
duralové ráfiky kolies 

duralové riaditká a predstavec 
predná V-brzda

kryt reťaze
blatníky
vlajočka

pomocné kolieska

wHeeler 161 b Al
10" chlapčenský bicykel

rám Alloy 6061
duralové ráfiky kolies 

duralové riaditká a predstavec 
predná V-brzda

kryt reťaze
blatníky
vlajočka

pomocné kolieska

wHeeler 161 G Al
10" dievčenský bicykel

rám Alloy 6061
duralové ráfiky kolies 

duralové riaditká a predstavec 
predná V-brzda

kryt reťaze
blatníky
vlajočka

pomocné kolieska

wHeeler 201 b
12" chlapčenský bicykel

rám Alloy 6061
vidica sr suntour xct jr-20

radenie shimano rs-35
menič shimano tZ-50

brzdy logan
duralové ráfiky

wHeeler 201 G
12" dievčenský bicykel

rám Alloy 6061
vidica sr suntour xct jr-20

radenie shimano rs-35
menič shimano tZ-50

brzdy logan
duralové ráfiky

rAleiGH striDer 12"
12" dievčenské odrážadlo

oceľový rám 
oceľové ráfiky kolies 

oceľové riaditká 
sedadlo s potlačou 

hmotnosť 3 kg

Point trotter 10"
10" odrážadlo

oceľový rám 
plastové ráfiky kolies 

oceľové riaditká 
sedadlo s potlačou 

hmotnosť 2,5 kg

119,00 €

69,00 €

59,00 €

109,00 €

139,00 € 139,00 €

159,00 € 159,00 €

259,00 € 259,00 €

69,00 €

49,00 €

93025

93016

8002970  
#331 061 01

93032

61979 61977

61978 61976

61974 61975

93011

8002969  
#331 060 01

novinka

novinka novinka

novinka novinka

novinka novinka

do
pr

ed
aj

do
pr
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aj

Pred viac ako 120 rokmi, bola založená firma raleigh v anglickom nottinghame, 
ktorá sa ihneď stala lídrom na trhu. Dodnes dodala na svetový trh viac ako 260 miliónov 
bicyklov. Dnes zbezpečujú inžinieri vývoj výrobkov, aby pokračovali inovácie a každý 
bicykel raleigh dostal osobitnú úroveň kvality a lásky k detailu. funkcia každého bicykla 
je v značke raleigh veľmi dôležitá, musí byť „vhodný na daný účel“ a spoľahlivý. na 
dosiahnutie tohto cieľa sú použité vysoko kvalitné materiály a komponenty. existuje 
veľa možností ako si vybrať správny bicykel. najprv sa musíte rozhodnúť, aký druh jazdy 
budete preferovať, a to vám pomôže určiť, ktorý typ bicykla je pre vás ten pravý. Využite 
nášho sprievodcu vašim nákupom, ktorý pomôže nájsť správny bicykel pre vás.
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rAleiGH mx12 12"
12"chlapčenský bicykel

duralové ráfiky 
riaditká s držiakom čísla 

zadný blatník 
potlač zvršku sedadla mx 

imitácia kotúčového náboja 
imitácia odpruženej vidlice 

podperné kolieska 
hmotnosť 8,5 kg

rAleiGH micro miss 12"
12" dievčenský bicykel

vysoké, lakované riaditká 
protišmykové pedále 

oceľový "y" rám 
podperné kolieska 

hmotnosť 9 kg

129,00 €129,00 €
9300193003 ružový

93043 zeleno-ružový

93200

DiAmonDbAcK senoritA 12"
12" dievčenský bicykel

oceľové ráfiky vo farbe bicykla
ergonomické sedadlo

pneumatiky s okrasnou linkou
dekorácia výpletu

biele blatníky
pomocné kolieska

kryt reťaze
duralový rám

hmotnosť 9 kg

DiAmonDbAcK rm 12"
12" chlapčenský bicykel
oceľové ráfiky vo farbe bicykla
pneumatiky s okrasnou linkou

ergonomické sedadlo
dekorácia výpletu

blatníky
pomocné kolieska

kryt reťaze
duralový rám

hmotnosť 9 kg

139,00 € 139,00 €
93201

rAleiGH mx16 16"
16" chlapčenský bicykel

jednorýchlostný 
duralové kolesá a V-brzdy 

protisklzové pedále
oceľový "y" rám 

odpružená vidlica 
blatník

149,00 €
93055

novinka

DiAmonDbAcK senoritA 16"
16" dievčenský bicykel

oceľové ráfiky vo farbe bicykla
biele pneumatiky

ergonomické sedadlo
biely blatník

kryt reťaze v dizajne bicykla
duralový rám

hmotnosť 13 kg

149,00 €
93202

rAleiGH stormer 16"
16" chlapčenský bicykel
oceľové ráfiky vo farbe bicykla 

crmo Gtx rám 
predný a zadný blatník 

protisklzové pedále 
podperné kolieska 

hmotnosť 8,5 kg

rAleiGH Kool miss 16"
16" dievčenský bicykel

duralové ráfiky a V-brzdy 
predný modulátor 

vysoké lakované riaditká 
oceľový rám 

hmotnosť 9,5 kg

rAleiGH striKer 16"
16" chlapčenský bicykel

crmo rám 
duralové ráfiky 

duralové V-brzdy 
duralovo/resin páčky 

oceľové riaditká 
dvojfarebné gripy 

hmotnosť 11 kg

rAleiGH fUri 16"
16" chlapčenský bmx bicykel

oceľový rám 
farebné oceľové ráfiky 

duralové V-brzdy 
duralovo/resin páčky 

bmx style riaditká 
3 dielné chrániče 

sedadlo s potlačou 
hmotnosť 10 kg

rAleiGH molly PinK 16"
16" dievčenský bicykel

oceľové ráfiky vo farbe bicykla 
vysoké, lakované riaditká 

ergonomické sedadlo 
optimálna geometria rámu 

crmo rám 
podporné kolieska 

hmotnosť 10 kg

rAleiGH KrUsH 16"
16" dievčenský bicykel

oceľové ráfiky vo farbe bicykla 
duralové V-brzdy modulátorom 

oceľové riaditká a dvojfarebné gripy 
crmo rám 

hmotnosť 11 kg

rAleiGH lil Honey 16"
16" dievčenský bicykel

oceľové ráfiky 
vysoké, lakované riaditká 

priehľadné gripy 
ergonomické sedadlo 

optimálna geometria rámu 
železný rám 

podperné kolieska 
hmotnosť 8,5 kg

149,00 €

149,00 €

149,00 €

149,00 €149,00 €

149,00 €

129,00 €

93042

93008 ružový93070 ružový

93033 mint zelený93054 biely

93004

9300593006

100463

novinka

rAleiGH me to yoU 12"
12" dievčenský bicykel

vysoké, lakované riaditká 
blatníky a kryt reťaze 
ergonomické sedadlo 

železný rám 
 

+ sedačka s  
medvedíkom

139,00 €
93053

novinka

rAleiGH striKer 12"
12" chlapčenský bicykel

crmo rám 
oceľové ráfiky 

predný a zadný blatník 
oceľové riaditká 

priehľadné gripy 
hmotnosť 8,5 kg

rAleiGH molly 12"
12" dievčenský bicykel

oceľové ráfiky vo farbe bicykla 
vysoké, lakované riaditká 

ergonomické sedadlo 
optimálna geometria rámu 

crmo rám 
podporné kolieska 

hmotnosť 9 kg

129,00 € 139,00 €
93002 93000

rAleiGH stormer 12"
12" chlapčenský bicykel
oceľové ráfiky vo farbe bicykla 

crmo Gtx rám 
predný a zadný blatník 

protisklzové pedále 
podperné kolieska 

hmotnosť 8,5 kg

rAleiGH cUP cAKe 12"
12" dievčenský bicykel

oceľové ráfiky vo farbe bicykla 
vysoké, lakované riaditká 

farebné gripy 
ergonomické sedadlo 

optimálna geometria rámu 
železný rám 

hmotnosť 9 kg

rAleiGH Gi12 12"
12" chlapčenský bicykel
oceľové ráfiky vo farbe bicykla 

crmo Gtx rám 
predný a zadný blatník 

protisklzové pedále 
podperné kolieska 

hmotnosť 8,5 kg

rAleiGH KrUsH 12"
12" dievčenský bicykel

oceľové ráfiky vo farbe bicykla 
vysoké, lakované riaditká 

blatníky a kryt reťaze
protisklzové pedále 

ergonomické sedadlo 
železný rám

119,00 €

119,00 €

129,00 €

109,00 €

93052

100461

93019

93051

novinka

novinka
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rAleiGH DiVA 20"
20" dievčenský bicykel

duralové dvojstenné ráfiky 
odpružená vidlica 
duralové V-brzdy 

modulátor brzd. účinku 
shimano revoshift 

6 rýchlostí 
oceľové riaditká 

duralový Airlite rám 
stojan 

hmotnosť 12 kg

219,00 €
93026

rAleiGH niGHtsHADe 20"
20" dievčenský bicykel

shimano revoshift 
6 rýchlostí 

odpružená vidlica 
duralové dvojstenné ráfiky 

duralové V-brzdy 
protisklzové pedále 

duralový mtb rám 
stojan

239,00 €
93061

novinka

rAleiGH Zero G 20"
20" chlapčenský bicykel

shimano revoshift 
6 rýchlostí 

odpružená vidlica 
duralové ráfiky a V-brzdy 

protisklzové pedále 
duralový mtb rám

239,00 €
93039

novinka

DiAmonDbAcK imPression 20"
20" dievčenský bicykel

duralové, dvojstenné ráfiky  
vo farbe bicykla, 6 rýchlostí 

duralové V-brzdy s modulátorom 
perleťové bowdeny 

duralový rám 
odpružená vidlica,  

stojan 
kryt prevodníku 
hmotnosť 13 kg

229,00 €
93206

rAleiGH stArZ 20"
20" dievčenský bicykel

Airlite rám 
duralové ráfiky vo farbe bicykla 

duralové V-brzdy 
páčky pre malé ruky 

radenie shimano revoshift 
6 rýchlostí 

stojan 
hmotnosť 12 kg

rAleiGH HotroD 20"
20" chlapčenský bicykel

crmo rám 
duralové dvojstenné ráfiky 

duralové V-brzdy 
modulátor brzd. účinku 

shimano menič 
odpružená vidlica,

6 rýchlostí 
hmotnosť 12 kg

rAleiGH stArZ 20"
20" dievčenský bicykel

Airlite rám 
duralové ráfiky vo farbe bicykla 

duralové V-brzdy 
páčky pre malé ruky 

radenie shimano revoshift 
6 rýchlostí 

stojan 
hmotnosť 12 kg

rAleiGH me to yoU 20"
20" dievčenský bicykel

oceľový mtb rám 
6 rýchlostný shimano 

duralové ráfiky a V-brzdy 

+ kabelka  
s medvedíkom

219,00 €

179,00 €

219,00 €

179,00 €

93018

93017

93060

93028

novinka

novinka

rAleiGH KrUsH 20"
20" dievčenský bicykel

duralové V-brzdy 
modulátor brzd. účinku 

radenie shimano revoshift 
stojan 

6 rýchlostí 
hmotnosť 16 kg

rAleiGH stormer 20"
20" chlapčenský bicykel
oceľové ráfiky vo farbe bicykla 

crmo Gtx rám 
predný a zadný blatník 

protisklzové pedále 
podperné kolieska 

hmotnosť 8,5 kg

fUji sAnDblAster09

20" bicykel
rám fuji Altair 1 Aluminum 

vidlica fuji, zdvih 50 mm 
brzdy Promax 

radenie shimano tourney  
rs-31 revo shift 

menič sunrace, rD-m33 
prevodník Prowheel  

P113 Atb, 40
pôvodná cena 199,00 €

rAleiGH mxr20 20"
20" chlapčenský bicykel

oceľové ráfiky 
vysoké lakované riaditká 

ergonomické sedadlo s potlačou 
optimálna geometria rámu 

železný rám 
hmotnosť 10 kg

rAleiGH striKer 20"
20" chlapčenský bicykel

crmo rám 
duralové ráfiky s futbal. čiapočkami 

duralové V-brzdy 
modulátor brzd. účinku 

stojan 
1 rýchlosť 

hmotnosť 12 kg

rAleiGH G.i.20 20"
20" chlapčenský bicykel

jednorýchlostný 
duralové ráfiky a V-brzdy 

protisklzové pedále 
oceľový Gtx rám 
hmotnosť 13 kg 

blatík

rAleiGH jAZZi 20"
20" dievčenský bicykel

rám Hi-ten 
vidlica 20" bmx style 

duralové V-bzrdy 
duralové ráfiky 

vysoké lakované riaditká 
optimálna geometria rámu 

hmotnosť 10 kg

179,00 €

169,00 €

159,00 €

139,00 €

169,00 €

169,00 €

139,00 €

93012

93059

103002

100465

93013

93058

100466

novinkanovinka

rAleiGH Zero 16"
16" chlapčenský bicykel

jednorýchlostný 
duralové kolesá a V-brzdy 

protisklzové pedále 
oceľový rám 

odpružená vidlica

rAleiGH stArZ 16"
16" dievčenský bicykel

jednorýchlostný 
duralové kolesá a V-brzdy 

protisklzové pedále 
oceľový "y" rám 

odpružená vidlica

rAleiGH me to yoU 16"
16" dievčenský bicykel

duralové kolesá a V-brzdy 
protisklzové pedále

oceľový rám 

+ kabelka  
s medvedíkom

169,00 €169,00 €

169,00 €

93057

93056 purpúrovo-modrý

93030 purpúrovo-ružový

93029

novinka
novinka

novinka
93203

DiAmonDbAcK rm 16"
16" chlapčenský bicykel
duralové ráfiky vo farbe bicykla 

ergonomické sedadlo
kryt reťaze v dizajne bicykla 

duralové V-brzdy
duralový rám

hmotnosť 13 kg

159,00 €
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93205

103026

DiAmonDbAcK imPression 24"
24“ dievčenský bicykel

duralové, dvojstenné ráfiky vo farbe bicykla 
18 rýchlostí 

duralové V-brzdy  
s modulátorom účinku  

perleťové bowdeny 
duralový rám 

odpružená vidlica 
stojan 

ochranný kryt prevodníku 
hmotnosť 14 kg

wHeeler jUnior 40012

24“ bicykel
rám Alloy 6061, brzdy wheeler 

vidlica rst capa t24, zdvih 50 mm 
radenie shimano  
tourney sl-rs43 

prešmýkač shimano  
tourney fD-ty10 

menič shimano  
Altus rD-m310Gs 

prevodník lasco,  
42x34x24

DiAmonDbAcK octAne 24"
24“ chlapčenský bicykel
hydroformovaný duralový rám 

24“ vidlica rst capa 
21 rýchlostný 

dvojstenné dural. ráfiky 
36 dierové náboje 

duralové  
V-brzdy tektro,  

sedadlo Diamondback
hmotnosť 14 kg

fUji DynAmite 1.0 b11

24“ chlapčenský bicykel
rám fuji A1-sl Aluminum 

vidlica suntour sf-m 2025-A,  
zdvih 130 mm, brzdy fuji dural 

radenie shimano tourney 
prešmýkač shimano  

Altus fD-m 310 
menič shimano  
Altus rD-m 310 

prevodník suntour,  
44x32x22

249,00 €

299,00 €

289,00 €

339,90 €

93207

61951

novinkanovinka

93068

93024

rAleiGH mAx st Hornet 24"
24" chlapčenský bicykel

oceľový rám
duralové dvojstenné ráfiky s bmx plášťami

predná mechanická kotúčová brzda 
zadná tektor V-brzda

duralové páčky
bmx riaditká

bmx predstavec
voľnobežka

hmotnosť 15 kg

rAleiGH Velocity 24"
24" chlapčenský bicykel

duralový Airlite rám 
shimano 

21 rýchlostný 
V-brzdy tektro 

duralové riadítka 
duralové kolesá

rAleiGH Zero G 24"
24" chlapčenský bicykel

Airlite duralový rám
radenie shimano revoshift

shimano menič
dvojstenné ráfiky
duralové V-brzdy

páčky pre malé ruky
18 rýchlostí

hmotnosť 14 kg

289,00 € 299,00 €

259,00 €

93067

novinka

novinka

novinka

93066

rAleiGH At10 24"
24" dievčenský bicykel

shimano revoshift, 18 rýchlostí
rám z duralovej zliatiny Airlite

vidlica suntour m 2025
V-brzdy s modulátorom  

brzdového účinku
chránič meniča 

stojan
hmotnosť 14 kg

279,00 €
novinkanovinka

novinka

93065

rAleiGH cHic 24"
24" dievčenský bicykel

shimano revoshift 
18 rýchlostí 

duralové ráfiky 
duralové V-brzdy 

protisklzové pedále 
duralový mtb rám

259,00 €

93027

rAleiGH DiVA 24"
24" dievčenský bicykel

duralové dvojstenné ráfiky 
odpružená vidlica 
duralové V-brzdy 

shimano revoshift 
18 rýchlostí 

oceľové riaditká 
duralový Airlite rám 

stojan 
hmotnosť 12 kg

249,00 €

93022

rAleiGH mAx st24 24"
24" chlapčenský bicykel

duralový bmx rám 
1 rýchlostný 

duralové V-brzdy 
duralové riadítka 

duralové ráfiky

rAleiGH HotroD 24"
24" chlapčenský bicykel

crmo rám 
duralové ráfiky 

duralové V-brzdy 
modulátor brzd. účinku 

shimano menič 
18 rýchlostí 

hmotnosť 13 kg

rAleiGH Awesome 24"
24" chlapčenský bicykel

crmo rám 
radenie shimano revoshift 

shimano menič 
duralové ráfiky 

duralové V-brzdy 
18 rýchlostí 

hmotnosť 14 kg

239,00 €

209,00 € 239,00 €

93064

93021

novinka

rAleiGH swirl 24"
24" dievčenský bicykel

shimano revoshift 
18 rýchlostí 

duralové ráfiky 
duralové V-brzdy 

protisklzové pedále 
duralový mtb rám

239,00 €
93063

novinka

rAleiGH me to yoU 24"
24" dievčenský bicykel

shimano microshift 
18 rýchlostí 

odpružená vidlica 
duralové ráfiky 

duralové V-brzdy 
oceľový mtb rám 

+ kabelka 
a medvedík

rAleiGH mAx Dj20 20"
20" chlapčenský bicykel

duralový Airlite rám 
6 rýchlostný 

duralové V-brzdy a ráfiky 
odpružená vidlica

rAleiGH KrUsH 24"
24" dievčenský bicykel

duralové ráfiky 
radenie shimano revoshift 

shimano menič 
duralové V-brzdy 

18 rýchlostí 
hmotnosť 17 kg

209,00 €

269,00 €

199,00 €
93031

63062

93014

novinka

novinka

9320461920

103024

DiAmonDbAcK octAne 20"
20" chlapčenský bicykel

hydroformovaný duralový  
rám20“ vidlica rst capa 

7 rýchlostný menič shimano 
 dvojstenné duralové ráfiky 

36 dierové náboje 
duralové V-brzdy tektro 

sedadlo Diamondback 
hmotnosť 13 kg

wHeeler jUnior 20012

20" bicykel
rám Alloy 6061 , brzdy Promax tx-119l 

vidlica rst 191c, zdvih 35 mm 
radenie shimano  

tourney sl-rs35-l-6r 
prešmýkač shimano  
tourney fD-tZ30 m6 

menič shimano  
tourney rD-tx35 D 

prevodník lasco, 42x34

fUji DynAmite 2.0 G11

20" bicykel
rám fuji A1-sl Aluminum , brzdy fuji dural 

vidlica fuji, zdvih 130 mm 
radenie shimano rs-35 revo shift 

prešmýkač shimano tx-50 
menič shimano rD-tx 31 

prevodník Prowheel  
mAP-100 Atb, 44x32x22

279,00 €279,00 €

269,00 €



bratislava, balkánska 133, oD jednota
tel.: 02/6285 9549

vráble, Hlavná 42
tel.: 037/783 3982 kl. 209

www.bikemania.sk

predajná cena katalógu 5,90 €. Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH. Všetky obchodné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Zmena ceny aj bez predchadzajúceho upozornenia ak príde k výrazným kurzovým zmenám vyhradená. 
Za prípadné chyby vzniknuté v procese predtlačovej prípravy a tlače sa vopred ospravedňujeme. Grafické spracovanie a tlač: ywan.sk © 2011. Autorské práva vyhradené. 
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