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5
2,90 €

3,90 €

4,90 €

acor asm-602

acor asm-2710

acor asm-2711

podložky pod predstavec
3 dielna sada, materiál hliník, hmotnosť 17 / 34 g

podložky pod predstavec
3 dielna sada, materiál hliník, hmotnosť 10 g

podložky pod predstavec
3 dielna sada, materiál karbón, hmotnosť 10 g

rozmery

farba
čierne

101000 25,4x2/5/10 mm
101001 28,6x2/5/10 mm
101003 28,6x2/5/10 mm

ježkovia
ježkovia

farba
čierne
čierne

8,90 €

acor asm-21302

acor ahs-701

podložky pod predstavec
4 dielna sada, materiál karbón, hmotnosť ? g

hlavové zloženie
materiál hliník, hmotnosť 106 / 145 g

farba kód

rozmery

farba
modré
zlaté

kód

19,90 €

9,90 €

farba kód

acor asm-21203

acor ahs-2503

acor ahs-2504

acor ahs-2401

hlavové zloženie
materiál hliník, hmotnosť 100 g

hlavové zloženie
materiál hliník, hmotnosť 77 g

hlavové zloženie
materiál hliník, hmotnosť 296 g

farba
čierny

kód

rozmery

farba kód

rozmery

101803 28,6 mm
čierno/červený 101806 28,6 mm
101804 28,6 mm
čierno/zlatý 101807 28,6 mm
101805 28,6 mm strieborno/červený

farba
zlato/červený
červeno/zlatý

kód

rozmery

farba
čierne

101076 28,6x44x30x8,5 mm

kód

rozmery

farba
čierne

101074 28,6x44x30x9,3 mm

15,90 €

11,90 €

11,90 €

acor asm-2609

acor asm-21204

acor asm-2610

acor asm-2503

acor asm-2503

ježko
materiál hliník, hmotnosť 39 g

ježko
materiál hliník, hmotnosť 30 g

ježko
materiál karbón, hmotnosť 34 g

adaptér predstavca
materiál hliník, hmotnosť 234 g

adaptér predstavca
materiál hliník, hmotnosť 234 g

kód

rozmery

farba kód

rozmery

101808 28,6 mm
čierno/červený 101811 28,6 mm
101809 28,6 mm
čierno/zlatý 101812 28,6 mm
101810 28,6 mm strieborno/červený

farba
zlato/červený
červeno/zlatý

kód

rozmery

101031 28,6 mm

farba
čierny

kód

rozmery

farba kód

rozmery

101022 25,4x40x140 mm, Al čierny 101026 22,2x40x140 mm
101023 25,4x50x140 mm, Al čierny 101027 25,4x50x140 mm

farba
čierny
čierny

farba

49,90 €

ježko
materiál hliník, hmotnosť 20 g

rozmery

rozmery

39,90 €

25,90 €

11,90 €

farba
čierny

rozmery

101070 22,2x30,2x26,4 mm čierne 101072 25,4x34x30 mm
čierne
101071 25,4x30,2x26,4 mm strieborné 101073 25,4x34x30 mm strieborné

kód

rozmery

podložky

rozmery

14,90 €

8,90 €

rozmery

farba
čierne
čierne

acor asm-2406

101028 28,6 mm

101029 28,6 mm

rozmery

101515 28,6x3/5/10 mm
101515 28,6x5/10/15 mm

ježko
materiál hliník/karbón, hmotnosť 26 g, farba čierna
kód

kód

kód

strieborné

101857 28,6x3/5/10 mm červené 101859 28,6x3/5/10 mm
101858 28,6x3/5/10 mm strieborné 101860 28,6x3/5/10 mm

7,90 €

rozmery

101510 28,6x2/5/10 mm
101510 28,6x5/10/15 mm

4,90 €

kód

3,90 €

kód

farba kód

rozmery

farba

101020 25,4x40x140 mm strieborný 101024 22,2x40x140 mm, Al strieborný
101021 25,4x50x140 mm strieborný 101025 22,2x50x140 mm, Al strieborný

kód

rozmery

101075 38,1x49,7x39,8x31,1 mm

farba
čierne

hlavové zloženia

kód

podložky
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29,90 €

12,90 €

24,90 €

26,90 €

acor asm-603

acor asm-2607

acor ASM-2210

acor ASM-2708

acor ASM-21105

predstavec
materiál hliník, hmotnosť 125 g

predstavec
materiál hliník, hmotnosť 307 g

predstavec
materiál hliník, hmotnosť 258 g

predstavec
materiál hliník, hmotnosť 263 g

predstavec
materiál hliník, hmotnosť 698 g (25,4x180 mm)

kód

rozmery

101012 28,6x40x110x25,4 mm
101013 28,6x40x110x25,4 mm

farba
čierny
strieborný

kód

rozmery

101057 28,6x37x50x25,4 mm
101058 28,6x37x50x31,8 mm

farba
čierny
čierny

kód

rozmery

101507 28,6x38,7x55x31,8 mm

farba
čierny

kód

rozmery

101266 25,4x180x110x25,4 mm

13,90 €

14,90 €

16,90 €

29,90 €

69,90 €

99,90 €

acor asm-2606

acor ASM-2404

acor ASM-2605

acor ASM-2701

acor ASM-2701 C

acor ASM-2608

predstavec
materiál kovaný hliník, hmotnosť 485 g

predstavec
materiál kovaný hliník, hmotnosť 148 g (100 mm)

predstavec
materiál kovaný hliník, hmotnosť 300 g

predstavec
materiál hliník, hmotnosť 98 g

predstavec
materiál hliník+karbón, hmotnosť 98 g

predstavec
materiál karbón, hmotnosť 160 g

kód

rozmery

101040 22,2x180x100x25,4 mm
101041 25,4x180x100x25,4 mm

farba
čierny
čierny

kód

rozmery

101042 28,6x40x80x25,4 mm
101043 28,6x40x100x25,4 mm
101030 28,6x40x120x25,4 mm

farba
čierny
čierny
čierny

kód

rozmery

101044 28,6x40x105x25,4 mm
101045 28,6x40x105x25,4 mm

farba
čierny
strieborný

19,90 €

17,90 €

kód

rozmery

101505 28,6x40x100x31,8 mm

89,90 €

farba
čierny

5,90 €

kód

rozmery

101506 28,6x40x100x31,8 mm

farba
čierny

6,90 €

kód

rozmery

101014 28,6x37x100x31,8 mm

acor ASM-2604

acor ASM-2603

acor ASM-2808

acor ahb-802

acor ahb-2206

acor ahb-803

predstavec
materiál hliník, hmotnosť 167 g (100 mm)

predstavec
materiál hliník, hmotnosť 246 g

riadítka
materiál hliník, hmotnosť 166 g

riadítka
materiál hliník, hmotnosť 160 g

riadítka
materiál hliník, hmotnosť 325 g

101050
101051
101052
101053

rozmery
22,2x180x110x25,4 mm
25,4x180x110x25,4 mm
22,2x180x110x25,4 mm
25,4x180x110x25,4 mm

farba
čierny
čierny
strieborný
strieborný

kód

rozmery

101046 28,6x40x80x31,8 mm
101047 28,6x40x100x31,8 mm
101049 28,6x40x100x31,8 mm, Al

farba
strieborný
strieborný
strieborný

kód

rozmery

101516 28,6x50x60x31,8 mm

farba
čierny

kód

rozmery

101088 560x2,4x1,6x25,4 mm
101089 560x2,4x1,6x25,4 mm

farba
čierne
strieborné

kód

rozmery

101092 560x2,4x1,2x25,4 mm

farba
čierne

kód

rozmery

101090 610x30x3x25,4 mm
101091 610x30x3x25,4 mm

21,90 €

23,90 €

23,90 €

8,90 €

10,90 €
13,90 €

19,90 €

acor ASM-2321

acor ASM-21102

acor ASM-21102

acor ahb-2501

acor ahb-2201

acor ahb-2509

predstavec
materiál hliník, hmotnosť 235 g

predstavec
materiál hliník, hmotnosť 106 g (80 mm)

predstavec
materiál hliník, hmotnosť 106 g (80 mm)

riadítka
materiál hliník, hmotnosť 372 g

riadítka
materiál hliník, hmotnosť 340 g

riadítka
materiál hliník, hmotnosť 260 / 270 g

kód

rozmery

101054 28,6x40x95x25,4 mm
101055 28,6x40x95x25,4 mm
101056 28,6x40x95x31,8 mm

29,90 €

farba
čierny
strieborný
čierny

kód

rozmery

101106 28,6x35x80x31,8 mm
101302 28,6x35x90x31,8 mm
101303 28,6x35x100x31,8 mm

29,90 €

farba
biely
biely
biely

kód

rozmery

101107 28,6x35x80x31,8 mm
101304 28,6x35x90x31,8 mm
101305 28,6x35x100x31,8 mm

farba
čierny
čierny
čierny

kód

rozmery

101094 600x2,6x25,4 mm

farba
čierne

kód

rozmery

101095 640x30x3/1,8x25,4 mm
101096 640x30x3/1,8x25,4 mm

farba
čierny

7,90 €

predstavec
materiál hliník, hmotnosť 485 g
kód

farba
čierny

predstavce

farba
čierny
čierny

41,90 €

predstavce

rozmery

101010 28,6x40x70x25,4 mm
101011 28,6x40x110x25,4 mm

34,90 €

farba
čierne
strieborné

riadítka

predstavce

7

9,90 €

kód

17,90 €

predstavce

6

15,90 €

farba
čierne
strieborné

kód

rozmery

101097 400x26 mm
101098 400x31,8 mm

farba
čierne
čierne

riadítka

predstavce

predstavce
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19,90 €

24,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

acor ahb-2402

acor ahb-2710

acor ahb-2302

acor ASG-2403

acor ASG-2607

acor ASG-2807

riadítka
materiál hliník, hmotnosť 190 g

riadítka
materiál hliník, hmotnosť 227 / 270 g

riadítka
materiál hliník + karbón, hmotnosť 134 g

gripy
materiál pena, hmotnosť 52 g

gripy
materiál kraton-gél, hmotnosť 158 g

gripy
materiál kraton, s rohmi, hmotnosť 219 g

kód

rozmery

101521 26x400 mm

kód

rozmery

farba
čierne

101142 125 mm

kód

rozmery

101143 130 mm

farba
čierno-sivé

kód

rozmery

farba
sivé

101147 136 mm

6,90 €

acor ahb-21001

acor ahb-2901

acor ASG-21103

acor ASG-21106

acor ASG-2402

riadítka
materiál hliník + karbón, hmotnosť 104 / 120 g

riadítka
materiál karbón, hmotnosť 180 g

gripy
materiál kraton-gél, hmotnosť 150 g

gripy
materiál PP-kraton, hmotnosť 142 / 170 g

gripy
materiál kraton, hmotnosť 150 g

riadítka
materiál hliník + karbón, hmotnosť 190 g
farba
čierne

farba
čierne

4,90 €

acor ahb-2305
rozmery

rozmery

101100 580 mm

4,90 €

34,90 €

101101 25,4x620 mm

kód

49,90 €

29,90 €

kód

farba
čierne

kód

rozmery

101685 25,4x540 mm
101686 25,4x560 mm

81,90 €

farba
čierne
čierne

54,90 €

kód

rozmery

101086 660x20x25,4 mm

farba
čierne

rozmery

farba
sivo-čierne

101004 134,5 mm

7,90 €

59,90 €

79,90 €

kód

79,90 €

kód

rozmery

101016 90 mm

farba
čierno-sivé

8,90 €

9,90 €

kód

rozmery

farba
čierno-modré

101571 135 mm

9,90 €

11,90 €

acor ahb-2902

acor ahb-2505

acor ahb-2502

acor ASG-2806

acor ASG-2606

acor ASG-21201

riadítka
materiál karbón, hmotnosť 214 g

riadítka
materiál scandium, hmotnosť 203 g

riadítka
materiál karbón, hmotnosť 130 g

gripy
materiál kraton, zámok, hmotnosť 101 g

gripy
materiál vinyl+pena, hmotnosť 56 g

gripy
materiál PP, zámok, hmotnosť 119 g

kód

rozmery

101085 660x20x31,8 mm

farba
čierne

kód

rozmery

101583 660x23x2x31,8 mm

farba
čierne

kód

rozmery

101582 31,8x560 mm

farba
čierne

kód

rozmery

101172 128 mm
101173 128 mm
101174 128 mm

farba
čierne
modré
červené

kód

rozmery

101175 128 mm
101176 128 mm
101177 128 mm

farba
strieborné
zelené
zlaté

kód

rozmery

101144 130 mm

farba
hnedé

kód

rozmery

101795 128 mm
101796 128 mm

farba kód
rozmery
modré 101797 128 mm
červené 101798 128 mm

79,90 €

2,90 €

2,90 €

10,90 €

11,90 €

11,90 €

acor ahb-2503

acor ASG-2506

acor ASG-2608

acor ASG-21101

acor ASG-2804

acor ASG-2902

riadítka
materiál karbón, hmotnosť 171 g

gripy
materiál pena, hmotnosť 28 g

gripy
materiál kratón, hmotnosť 164 g

gripy
materiál koža, hmotnosť 200 g

gripy
materiál kraton, zámok, hmotnosť 113 g

gripy
materiál EVA pena - korok, zámok, hmotnosť 84 g

109,90 €

kód

rozmery

101581 660x20x25,4 mm

farba
čierne

kód

rozmery

101140 130 mm

farba
čierne

kód

rozmery

101141 130 mm

farba
čierne

kód

rozmery

101002 134,5 mm

13,90 €

farba
hnedo-béžové

kód

rozmery

101181 113 mm

gripy

farba
čierne

6,90 €

gripy

rozmery

101099 660x30x3,1/2,0x31,8 mm

7,90 €

farba
strieborné
čierne

gripy

kód

93,90 €

riadítka

9

16,90 €

49,90 €

riadítka / gripy

8

14,90 €

farba
zelené

kód

rozmery

101148 129 mm
101149 129 mm
101151 129 mm

farba
červené
biele
čierne

gripy

riadítka

riadítka
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14,90 €

8,90 €

8,90 €

11,90 €

acor ASG-21110

acor ASG-21107

acor ASG-21102

acor ASG-2801

acor ASG-21005

acor ASG-2602

gripy
materiál kratón+PP-gél, hmotnosť 130 g

gripy
materiál PP-gél, hmotnosť 108 g

gripy
materiál koža, hmotnosť 200 g

omotávka
materiál EVA pena, hmotnosť 45 g

omotávka
materiál mikrofiber, hmotnosť 58 g

omotávka
materiál PU + pena, hmotnosť 76 g

farba
bielo-zelená

kód

rozmery

farba
hnedé
ružové

101017 130 mm
101018 130 mm

kód

rozmery

101327 134,5 mm

farba
hnedé

kód

rozmery

farba
čierna

101171 3x 1900 mm

kód

14,90 €

rozmery

farba
koža

101711 3x 1900 mm

kód

rozmery

farba
čierna
modrá
červená

101168 3x 1900 mm
101169 3x 1900 mm
101170 3x 1900 mm

5,90 €

8,90 €

14,90 €

1,90 €

2,90 €

5,90 €

acor abz-701

acor abz-2003

acor abz-2401

acor ASG-2510

acor ASG-2511

acor abz-2102

rohy
materiál hliník, hmotnosť 134 g

rohy
materiál hliník, hmotnosť 144 g

rohy
materiál hliník, hmotnosť 142 g

koncovky omotávky
materiál plast + karbón, hmotnosť 6 g

koncovky omotávky
materiál karbón, hmotnosť 6 g

koncovky omotávky
materiál hliník

kód

11,90 €

rozmery

farba
čierne
strieborné

101128 22,2x150 mm
101129 22,2x150 mm

15,90 €

kód

19,90 €

rozmery

farba
čierne
strieborné

101122 22,2x110 mm
101123 22,2x110 mm

39,90 €

kód

rozmery

101124 22,2x100 mm
101125 22,2x100 mm

farba
čierne
strieborné

49,90 €

52,90 €

kód

rozmery

farba
čierne

101120 20 mm

6,90 €

kód

10,90 €

rozmery

farba
červeno-čierne

101159 22,2 mm

11,90 €

kód

rozmery

farba
čierne

101121 15,5 – 23,5 mm

12,90 €

acor abz-21201

acor abz-2502

acor abz-2501

acor abr-21106

acor abr-2711

acor abr-2711

rohy
materiál hliník, hmotnosť 140 g

rohy
materiál hliník + karbón, hmotnosť 159 g

rohy
materiál hliník + karbón, hmotnosť 159 g

skrutky brzdových kotúčov
12 ks, materiál oceľ, hmotnosť 24 g/balenie

brzdový kotúč
6 dierový, materiál nerezová oceľ, hmotnosť 128 g

brzdový kotúč
6 dierový, materiál nerezová oceľ, hmotnosť 145 g

kód

rozmery

farba
biele
čierne

101836 22,2x90 mm
101837 22,2x90 mm

kód

rozmery

farba
čierne

101127 22,2x120 mm

kód

rozmery

101126 22,2x120 mm

farba
čierne

kód

101667
101668
101669
101670

rozmery
M5x 10 mm
M5x 10 mm
M5x 10 mm
M5x 10 mm

farba
zelené
modré
zlaté
ružové

kód

101671
101672
101673
101233

rozmery
M5x 10 mm
M5x 10 mm
M5x 10 mm
M5x 10 mm

farba
oranžové
čierne
strieborné
červené

kód

rozmery

farba

kód

rozmery

101544 160 mm, oceľ

101543 180 mm, oceľ

farba

5,90 €

7,90 €
9,90 €

9,90 €

7,90 €

19,90 €

20,90 €

26,90 €

acor ASG-2404

acor ASG-2501

acor ASG-21004

acor abr-21101

acor abr-21101

acor abr-21101

omotávka
materiál EVA pena + gél, hmotnosť 36 g

omotávka
materiál vinyl + gél, hmotnosť 56 g

omotávka
materiál EVA pena + gél, hmotnosť 70 g

brzdový kotúč
6 dierový, materiál nerezová oceľ, hmotnosť 112 g

brzdový kotúč
6 dierový, materiál nerezová oceľ, hmotnosť 120 g

brzdový kotúč
6 dierový, materiál nerezová oceľ, hmotnosť 120 g

7,90 €

kód

rozmery

101160 3x 1850 mm
101162 3x 1850 mm

farba kód
rozmery
čierna 101163 3x 1850 mm
modrá 101164 3x 1850 mm

farba
červená
žltá

kód

rozmery

101165 3x 1900 mm
101166 3x 1900 mm

farba kód
rozmery
čierna 101167 3x 1900 mm
modrá 101185 3x 1900 mm

farba
červená
biela

kód

rozmery

101710 3x 1900 mm

23,90 €

farba
drevo

kód

rozmery

101659 160 mm
101660 160 mm

24,90 €

farba kód
rozmery
červený 101661 160 mm
modrý

farba
zelený

kód

rozmery

101213 180 mm
101214 180 mm

omotávky

rozmery

101017 129 mm

16,90 €

koncovky omotávky

kód

17,90 €

brzdové kotúče

gripy
rohy
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9,50 €

rohy
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12,90 €

16,90 €

omotávky
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31,90 €

farba kód
rozmery
modrý 101662 180 mm
fialový 101663 180 mm

farba
červený
zelený

kód

rozmery

101664 203 mm
101665 203 mm

farba kód
rozmery
červený 101666 203 mm
modrý

farba
zelený

brzdové kotúče
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0,90 €/bm

0,90 €/bm
26,90 €/30m

0,90 €/bm

acor abr-2402

acor abl-21101

acor abl-21201

acor ACB-2902

acor ACB-2401

acor ACB-2901

ráfikové brzdy
predné/zadné, materiál kovaná oceľ, hmotnosť 176 g

brzdové páčky
4-prstové, materiál kraton, hmotnosť 227 g

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

bowden pre radiace lanká
materiál plast + oceľ, hmotnosť 55 g/m

bowden pre brzdové lanká
materiál plast + oceľ

bowden pre brzdové lanká
materiál plast + oceľ, hmotnosť 53 g/m

kód

rozmery

farba

kód

rozmery

farba
čierno-biele
čierno-sivé

kód

rozmery

farba
biele
čierne

rozmery

kód

rozmery

farba
čierny
čierny

rozmery

7,90 €

7,90 €

1,90 €/bm
49,90 €/30m

2,90 €/bm

11,90 €

acor abs-2601

acor abs-2602

acor abs-2804

acor ACB-2402

acor ACB-2403

acor aCB-608

brzdový klátik
pár, materiál guma+plast, hmotnosť 18 g

brzdový klátik
pár, materiál guma+oceľ, hmotnosť 60 g

brzdový klátik
pár, materiál 2 zložková guma+oceľ, hmotnosť 60 g

bowden pre brzdové lanká
materiál plast + oceľ

bowden pre brzdové a radiace lanká
materiál kevlar

koncovka lanka
500 ks, materiál hliník

kód

kód

rozmery

farba
žlto-čierny

kód

rozmery

101526 55 mm, na trial

farba
číry

rozmery

101522 72 mm

farba
červeno-čierny

6,90 €

rozmery

101462 5 mm x bm
101468 5 mm x 30 m

farba
strieborný
strieborný

1,90 €

101463 5 mm x bm
101467 5 mm x 30 m

kód

7,90 €

101525 55 mm, na Magura HS	

101691 5 mm x 30 m
101692 5 mm x 30 m
101693 5 mm x 30 m

farba
čierny
zlatý
modrý

101082 pre 22,2 mm riadítka
101083 pre 22,2 mm riadítka

kód

101782 pre 22,2 mm riadítka
101783 pre 22,2 mm riadítka

kód

101540 110 mm, karbónový finiš, predná
101541 110 mm, karbónový finiš, zadná

kód

rozmery

101459 5 mm x bm

farba
čierny

acor abs-21202

acor abs-2101

acor acb-2102

acor aCB-21201

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

držiak bowdenu
pre M4 a M5 bowdeny, materiál plast, hmotnosť 1 g

chránič rámu
set (3 ks radenie, 3 ks brzdy), materiál plast, hmotnosť 6 g

rozmery

101784 55 mm
101785 55 mm
101786 55 mm

farba kód
rozmery
bielo-červený 101787 55 mm
bielo-čierny 101788 55 mm
červeno-čierny

farba
žlto-čierny
modro-čierny

kód

rozmery

farba

kód

rozmery

farba

kód

rozmery

kód

farba kód
rozmery
čierny 101689 5 mm x 30 m
zelený 101690 5 mm x 30 m

rozmery

farba
čierny

kód

rozmery

kód

rozmery

101450 na prednú vidlicu alebo na rám

4,90 €

9,90 €

13,90 €

16,90 €

acor atl-21202

acor atl-21204

acor asd-21201

acor asd-2403

skrutky na brzdové páčky
sada 2 ks, hmotnosť 6 g

skrutky prevodníka
sada 4 / 5 ks, hmotnosť 6 g

sedlo
materiál nylon + vinyl, hmotnosť 254 g

sedlo
materiál PVC + oceľ, hmotnosť 470 g

rozmery

farba
červené
modré
zlaté

kód

rozmery

101821 M8x0,75x8,5 mm
101822 M8x0,75x8,5 mm
101823 M8x0,75x8,5 mm

farba
modré
zelené
zlaté

kód

rozmery

101771 275x130 mm

farba
čierno-biele

101775 1,2 / 1,8 mm lanko
101776 1,2 / 1,8 mm lanko
101777 1,2 / 1,8 mm lanko

farba
čierny
strieborný
červený

101517 pre brzdy Shimano M515, Tektro Auriga
101518 pre brzdy Hayes MX-2, MX-3, MX-4
101519 pre brzdy Hayes MAG a HXT 9

101824 M5x18 mm
101825 M5x18 mm
101826 M5x18 mm

farba

101781 1,6 mm

101512 pre brzdy Shimano M525
101513 pre brzdy Shimano XT, M755

kód

farba
zlatý
modrý

5,90 €

brzdový klátik
pár, materiál guma+hliník, hmotnosť 34 g
kód

101656 5 mm x 30 m
101774 5 mm x 30 m

bowdeny

15,90 €

bowdeny

14,90 €

kód

rozmery

101772 275x130 mm
101773 275x130 mm

farba
čierno-bielo-červené
čierno-bielo-zelené

101778 1,2 / 1,8 mm lanko
101779 1,2 / 1,8 mm lanko
101780 1,2 / 1,8 mm lanko

kód

rozmery

101195 260x170 mm

farba
modrý
zlatý
zelený

farba
čierno-strieborné

držiak bowdenu

ráfikové brzdy / páčky
brzdové klátiky
brzdové obloženia
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sedlá

12

príslušenstvo a doplnky | sport 2013

25,90 €

28,90 €

29,90 €

acor asd-2604

acor asd-2503

acor asd-2505 L/M

acor asd-21203

acor asd-2711 L/M

acor asd-2603

sedlo
materiál nylon + vinyl, hmotnosť 340 g

sedlo
materiál vinyl + CrMo, hmotnosť 310 g

sedlo
materiál pena, hmotnosť 605 / 634 g

sedlo
materiál pena + gél, hmotnosť 240 g

sedlo
materiál PU vinyl, hmotnosť 717 / 840 g

sedlo
materiál vinyl + karbón, hmotnosť 199 g

rozmery

farba
čierne

101193 270x145 mm

sedlá

kód

rozmery

101194 270x130 mm

farba
čierno-strieborné

kód

rozmery

101196 270x185 mm, pánske
101197 245x185 mm, dámske

19,90 €

19,90 €

19,90 €

acor asd-2507

acor asd-2905

sedlo
materiál microfieber s gélom, hmotnosť 554 g

sedlo
s odkladacím priestorom, materiál PU vinyl + gél, 585 g

kód

rozmery

101198 260x155 mm

29,90 €

farba
čierno-biele

kód

rozmery

101035 255x186 mm

farba
hnedé

19,90 €

farba
čierno-strieborné
čierno-strieborné

kód

rozmery

farba
bielo-oranžové

101840 274x143 mm

kód

rozmery

101201 240x210 mm, dámske
101202 265x210 mm, pánske

farba
čierno-strieborné
čierno-strieborné

kód

rozmery

farba
čierne

101200 270x130 mm

29,90 €

29,90 €

99,90 €

acor asd-2905

acor asd-21202

acor asd-21202

acor asd-2801

sedlo
s odkladacím priestorom, materiál PU vinyl + gél, 585 g

sedlo
materiál PU vinyl + gél, hmotnosť 406 g

sedlo
materiál PU vinyl + gél, hmotnosť 406 g

sedlo
materiál karbón, hmotnosť 115 g

kód

29,90 €

rozmery

101034 255x186 mm

farba
čierne

kód

rozmery

6,90 €

22,90 €
27,90 €

farba
biele

101842 265x200 mm

kód

rozmery

farba
čierne

101841 265x200 mm

7,90 €

10,90 €

129,90 €

kód

rozmery

7,90 €

10,90 €

farba
čierne

101199 275x135 mm

11,90 €

acor asd-21206

acor asd-21206

acor asd-21103 L/M

acor asd-2601

acor asd-2405

acor asd-2406

sedlo
materiál PU vinyl + pena, hmotnosť 305 g

sedlo
materiál PU vinyl + pena, hmotnosť 305 g

sedlo
materiál microfieber s gélom, hmotnosť 402 / 448 g

návlek na sedlo
materiál lycra + pena, hmotnosť 149 g

návlek na sedlo
materiál lycra + gél, hmotnosť 318 g

návlek na sedlo
materiál lycra + gél, hmotnosť 240 g

kód

rozmery

101844 265x140 mm

farba
biele

kód

rozmery

101843 265x140 mm

farba
čierne

kód

rozmery

101032 280x178 mm, pánske
101033 262x198 mm, dámske

farba
čierne
čierne

kód

rozmery

101190 254/280x178/203 mm

farba
čierny

kód

rozmery

101191 254/280x178/203 mm

farba
čierny

kód

rozmery

101192 249/274x140/165 mm

24,90 €

25,90 €

25,90 €

8,90 €

9,90 €

acor asd-2808

acor asd-21203

acor asd-21203

acor asd-21107

acor asd-2812

sedlo
s LED diodami, materiál PU vinyl, hmotnosť 345 / 393 g

sedlo
materiál pena + gél, hmotnosť 240 g

sedlo
materiál pena + gél, hmotnosť 240 g

návlek na sedlo
materiál lycra + gél, hmotnosť 186 g

návlek na sedlo
materiál lycra + pena, hmotnosť 623 g

kód

rozmery

101206 255x160 mm, dámske
101207 285x156 mm, pánske

farba
čierne
čierne

kód

rozmery

101838 274x143 mm

farba
bielo-modré

kód

rozmery

101839 274x143 mm

14,90 €

farba
bielo-ružové

kód

rozmery

101329 254/269x254/203 mm
101036 254/269x254/203 mm

sedlá

kód

sedlá

19,90 €

farba
čierny

návleky na sedlo

sedlá

19,90 €

19,90 €

sedlá
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sedlá

15

16,90 €

farba
čierny
modrý

kód

rozmery

101037 254/269x254/203 mm
101038 254/269x254/203 mm

farba
červený
oranžový

kód

rozmery

101189 254-280x178-203 mm

farba
čierny

návleky na sedlo
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29,90 €

29,90 €

29,90 €

acor asp-2001

acor asp-2305

acor asp-2602

acor asp-2404

acor AQR-21102a

acor AQR-21102

sedlovka
materiál hliník 6061, hmotnosť 280 g

sedlovka odpružená
zdvih 35 mm, materiál zliatina, hmot. 470 g

sedlovka
materiál hliník 6061, hmotnosť 290 g

sedlovka odpružená
zdvih ? mm, materiál zliatina, hmot. 420 g

rýchloupínače kolies
pár, ROAD, materiál hliník+CrMo, hmotnosť 45 g

rýchloupínače kolies
pár, MTB, materiál hliník+CrMo, hmotnosť 45 g

kód

kód

kód

kód

kód

rozmery

101220 27,2x400 mm

farba
čierna

rozmery

farba
čierna
čierna

101222 27,2x350 mm
101223 25,4x350 mm

rozmery

farba
čierna

101221 27,2x350 mm

rozmery

101575 27,2x300 mm

farba
čierna

rozmery

101113 110/130 mm
101114 110/130 mm
101322 110/130 mm

farba
zlatý
červený
čierny

kód

rozmery

101323 110/130 mm
101324 110/130 mm
101325 110/130 mm

farba
modrý
ružový
strieborný

kód

rozmery

101112 100/135 mm
101115 100/135 mm
101318 100/135 mm

farba
čierny
modrý
zlatý

kód

rozmery

101319 100/135 mm
101320 100/135 mm
101321 100/135 mm

rýchloupínače

14,90 €

farba
ružový
červený
strieborný

39,90 €

49,90 €

69,90 €

15,90 €

24,90 €

29,90 €

acor asp-2301

acor asp-2908

acor asp-2601

acor ahu-21006 f

acor ahu-21005 f

acor ahu-2502 f

sedlovka
materiál hliník + karbón, hmotnosť 192 g

sedlovka
materiál karbón, hmotnosť 188 g

sedlovka
materiál karbón, hmotnosť 189 g

náboj predný
32 dierový, 2 ložiská, materiál hliník+CrMo, hmotnosť 256 g

náboj predný
32 dierový, materiál hliník 7075, hmotnosť 264 g

náboj predný
36 dierový, materiál hliník 7075, hmotnosť 237 g

kód

kód

kód

kód

rozmery

101219 27,2x300 mm

farba
čierna

99,90 €

rozmery

farba
čierna

101644 27,2x350 mm

7,90 €

kód

19,90 €

rozmery

farba
čierna

101224 27,2x300 mm

7,90 €

15,90 €

rozmery

101636 M9x100 mm
101637 M9x100 mm
101638 M9x100 mm

30,90 €

farba
čierny
strieborný
červený

49,90 €

15,90 €

rozmery

101630 M9x100 mm
101631 M9x100 mm
101632 M9x100 mm

36,90 €

farba
čierny
strieborný
červený

29,90 €

69,90 €

kód

rozmery

101460 M9x100/108 mm

39,90 €

35,90 €

47,90 €

acor AQR-2503

acor AQR-21101

acor AQR-21101

acor ahu-21006 r

acor ahu-21005 r

acor ahu-2502 r

rýchloupínač sedlovky
materiál hliník 6061, hmotnosť 22 g

rýchloupínač sedlovky
materiál hliník 6061, hmotnosť 50 g

rýchloupínač sedlovky
materiál hliník 6061, hmotnosť 50 g

náboj zadný
32 dierový, 4 ložiská, materiál hliník+CrMo, hmotnosť 546 g

náboj zadný
32 dierový, 2 ložiská, materiál hliník 7075, hmotnosť 315 g

náboj zadný
36 dierový, materiál hliník 7075, hmotnosť 411 g

kód

kód

kód

kód

rozmery

101240 25 mm
101241 25 mm

farba
čierny
strieborný

kód

rozmery

farba
biely
biely

101688 31,8x40 mm
101104 34,9x40 mm

kód

rozmery

farba
čierny
čierny

101687 31,8x40 mm
101103 34,9x40 mm

rozmery

101639 M10x112 mm, pre 9/10/11 zubový pastorok
101640 M10x112 mm, pre 9/10/11 zubový pastorok
101641 M10x112 mm, pre 9/10/11 zubový pastorok

farba
čierny
strieborný
červený

rozmery

101633 M10x130 mm, pre 16/18 zubový pastorok, single speed
101634 M10x130 mm, pre 16/18 zubový pastorok, single speed
101635 M10x130 mm, pre 16/18 zubový pastorok, single speed

farba
čierny

farba
čierny
strieborný
červený

rozmery

101461 M10x135/145 mm

farba
čierny

3,90 €

4,90 €

12,90 €

2,90 €

3,90 €

5,90 €

acor AQR-501 fr

acor AQR-501 fr

acor aqr-2801

acor apd-2809

acor apd-2505

acor apd-703

rýchloupínače kolies
pár, materiál hliník+CrMo, hmotnosť 80 g

rýchloupínače kolies a sedlovky
sada 3 ks, materiál hliník+CrMo, hmotnosť 85 g

rýchloupínače kolies
pár, materiál hliník+CrMo, hmotnosť 90 g

pedále
detské, materiál resin, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 240 g/pár

pedále
materiál resin, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 294 g/pár

pedále
materiál PP + dural, oska 9/16" Cr-Mo, hmotnosť 320 g/pár

kód

kód

kód

rozmery

101242 110/145 mm

farba
čierny

kód

rozmery

101243 110/145 mm

farba
čierny

kód

rozmery

101244	ROAD 109/143 mm
101245 MTB 112/148 mm

farba
čierny
čierny

rozmery

101260 110x70 mm

farba
čierne

rozmery

101250 106x70 mm

náboje (predné)

13,90 €

náboje (zadné)

sedlovky
sedlovky
rýchloupínače
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rýchloupínače
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10,90 €

farba
čierne

kód

rozmery

101259 109x72 mm

farba
čierne

pedále
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acor apd-2103

acor apd-2604

pedále
materiál dural, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 368 g/pár

pedále

kód

rozmery

farba
strieborné

101251 106x65 mm

pedále

34,90 €

acor apd-21204

ACOR apd-2915

ACOR apd-2915

ACOR apd-21102

pedále
materiál dural, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 532 g/pár

pedále
materiál polykarbonát, oska 9/16" boron, hmotnosť 455 g/pár

pedále
materiál dural, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 590 g/pár

pedále
materiál dural, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 590 g/pár

pedále
materiál hliník 6061, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 205 g/pár

kód

kód
101827
101828

kód

rozmery

101254 96x97 mm

farba
čierno-strieborné

rozmery
110x100x25 mm
110x100x25 mm

farba kód
modrá 101830
zelená

rozmery
110x100x25 mm

farba
žltá

rozmery

101264 90x100x58 mm

42,90 €

farba
čierne

kód

rozmery

101265 90x100x58 mm

42,90 €

farba
biele

kód

rozmery

farba
zlaté
sivé
červené

101065 87x61 mm
101066 87x61 mm
101682 87x61 mm

12,90 €

13,90 €

39,90 €

39,90 €

39,90 €

acor apd-2502

acor apd-21107

acor apd-2902

ACOR apd-2304

ACOR apd-2401

ACOR apd-2510

pedále
materiál dural, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 249 g/pár

pedále
materiál hliník 6061, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 392 g/pár

pedále
materiál dural, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 238 g/pár

pedále
SPD, materiál dural, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 350 g/pár

pedále
SPD, materiál dural, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 360 g/pár

pedále
materiál dural, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 390 g/pár

kód

kód

kód

kód

kód

kód

rozmery

101252 97x63 mm
101253 97x63 mm

22,90 €

farba
čierno-strieborné
strieborné

18,90 €

rozmery

101039 100x110x25 mm

18,90 €

farba
strieborné

18,90 €

23,90 €

pedále

29,90 €

12,90 €
16,90 €

pedále

29,90 €

42,90 €

49,90 €

rozmery

farba
strieborné

101158 90x64,5x27,5 mm

20,90 €

23,90 €

rozmery

101263 101x65 mm

49,90 €

farba
čierno-strieborné

rozmery

101255 80x60 mm

55,90 €

farba
strieborné

49,90 €

39,90 €
49,90 €

rozmery

101256 103x63 mm

farba
čierno- strieborné

49,90 €

69,90 €

58,90 €

acor apd-21105

acor apd-21105

acor apd-21205

ACOR apd-21106

ACOR apd-2603

ACOR apd-2804

pedále
materiál hliník 6061, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 250 g/pár

pedále
materiál hliník 6061, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 250 g/pár

pedále
materiál Hi-impact, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 410 g/pár

pedále
materiál hliník 6061, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 416 g/pár

pedále
SPD,materiálmagnezium,oska9/16"CrMo,hmotnosť516g/pár

pedále
SPD, materiál dural, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 304 g/pár

kód

kód

kód

kód

kód

kód

rozmery

101063 98x63x23 mm

farba
biele

rozmery

101062 98x63x23 mm

farba
čierne

rozmery

farba kód

rozmery

farba

rozmery

101831 110x100x32 mm modrá oska 101833 110x100x32 mm, červená oska
101832 110x100x32 mm zlatá oska 101834 110x100x32 mm zelená oska

101067 119x92x22 mm
101068 119x92x22 mm

farba
čierne
biele

rozmery

101258 95x94 mm

farba
čierne

rozmery

101262 80x65 mm

farba
čierno-strieborné

29,90 €

29,90 €

29,90 €

49,90 €
65,90 €

79,90 €

49,90 €

59,90 €

acor apd-2001

ACOR apd-2503

ACOR apd-2904

ACOR apd-21101

ACOR apd-21104

ACOR apd-21110

pedále
obojživelné, materiál dural, oska CrMo, hmotnosť 390 g/pár

pedále
spd, materiál dural, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 352 g/pár

pedále
materiál dural, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 304 g/pár

pedále
SPD, materiál hliník 6061, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 255 g/pár

pedále
materiál hliník, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 360 g/pár

pedále
materiál zliatina, oska 9/16" CrMo, hmotnosť 460 g/pár

kód

kód

kód

kód

kód

62011

rozmery
103x65 mm

39,90 €

farba
strieborné

rozmery

101584 78x59 mm

42,90 €

farba
strieborné

rozmery

101157 82x60x18 mm

farba
čierne

rozmery

101064 91x88 mm

farba
zlaté

rozmery

101069 89x99 mm

pedále

11,90 €

pedále

11,90 €

10,90 €

www.bikemania.sk

pedále

6,90 €
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89,90 €

farba
strieborné

kód

rozmery

101061 120x110x18 mm
101341 120x110x18 mm

farba
strieborné
červené

pedále

18
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19,90 €

59,90 €

69,90 €

acor apc-401f

acor aps-401

acor acc-2005

acor acc-2201

acor acc-2601

košíky na pedále
pár, s odrazkami, hmotnosť 64 g/pár

popruhy na košíky
pár, hmotnosť 52 g/pár

napínač reťaze
2 rolky, materiál hliník, hmotnosť 265 g

napínač reťaze
1 rolka, materiál dural, hmotnosť 790 g

napínač reťaze
1 rolka, materiál dural, hmotnosť 800 g

kód

rozmery

101230 400 mm

farba
čierne

kód

rozmery

101280 pre 38 - 44 zubový prevodník, 14 mm
101281 pre 38 - 44 zubový prevodník, 14 mm

farba
čierny
strieborný

kód

109,90 €

rozmery

101282 pre 32 - 48 zubový prevodník
101283 pre 32 - 48 zubový prevodník

farba
čierny
strieborný

kód

rozmery

farba
čierny
strieborný

101284 pre 38 - 44 zubový prevodník
101285 pre 38 - 44 zubový prevodník

6,90 €

6,90 €

7,90 €

9,90 €

14,90 €

14,90 €

acor apd-arc1

acor apd-blk1

acor apd-2207

acor aro-2501

acor aro-2901

acor aro-21101

kufre na pedále
pár, LOOK kompatibilné, hmotnosť 50 g/set

kufre na pedále
pár, LOOK kompatibilné, hmotnosť 50 g/set

kufre na pedále
pár, LOOK kompatibilné, hmotnosť 50 g/set

napínacie koliesko
11 zubové, 2 ks, materiál zliatina, hmotnosť 31 g

napínacie koliesko
11 zubové, materiál keramika, hmotnosť 22 g

napínacie koliesko
11 zubové, materiál zliatina 7075, hmotnosť 16 g

kód

11,90 €

rozmery

farba
čierne

101272		

kód

rozmery

101271		

11,90 €

farba
červené

24,90 €

kód

rozmery

101270		

12,90 €

farba
čierne

8,90 €

30,90 €

kód		
101453		
101454		

19,90 €

farba kód		
strieborné 101457		
červené 101458		

farba
zelené
zlaté

kód

101153
101154
101155
101156

rozmery
pre Shimano (8-, 9-, 10-rýchlostné)
pre Shimano (7-rýchlostné) a Campagnolo (8-rýchlostné)
pre Campagnolo (9-, 10-rýchlostné)
pre Sram (9.0, 9.0 SL, 7.0)

farba
sivé
sivé
sivé
sivé

5,90 €

2,90 €

kód

29,90 €

rozmery

101676		
101677		
101678		

farba kód
rozmery
čierne 101679		
oranžové 101680		
zelené

acor abb-2101

acor abb-2401

acor atw-21301

acor aos-706

acor aos-2601

acor aos-21203

stredové zloženie isis
materiál dural + CrMo, hmotnosť 291 g

pomocné kolieska
materiál oceľ, uchytenie na rám, hmotnosť 420 g

chránič
materiál neoprén, hmotnosť 15 g

chránič
materiál neoprén, hmotnosť 20 g

čiapočka
pre SV a AV ventil, pár, hmotnosť 3,5 g

kód

kód

rozmery

kód

rozmery

kód

rozmery

101294 68x122,5 mm 101297 73x110 mm
101295 68x127,5 mm 101298 73x118 mm
101296 73x113 mm 101299 73x122,5 mm

rozmery

101566 68x110 mm
101568 68x122 mm

farba
čierno-strieborné
čierno-strieborné

kód

rozmery

101864 pre 12 - 20" bicykle

farba
strieborná

kód

101451 260x80/100 mm

čierny

rozmery

farba
čierny

101452 250x90/105 mm

kód

rozmery

101789		
101790		
101791		

farba
červená
čierna
modrá

kód

7,90 €

2,90 €

2,90 €

2,90 €

acor aca-2006

acor aca-2007

acor aos-2701

acor aos-2701

acor aos-2904

napínač reťaze
sada 2 ks, materiál zliatina, hmotnosť 62 g

napínač reťaze
sada 2 ks, materiál zliatina, hmotnosť 68 g

čiapočka
pre AV ventil, pár, materiál hliník, hmotnosť 6 g

čiapočka
pre SV ventil, pár, materiál hliník, hmotnosť 6 g

čiapočka
pre AV ventil, pár, hmotnosť 8 g

rozmery

101470 pre M10 koncovku

farba
čierny

kód

rozmery

101471 pre M14 koncovku

farba
čierny

kód

rozmery

101487		
101488		
101496		

farba kód
rozmery
zelená 101497		
čierna 101498		
modrá

farba
červená
zlatá

kód

rozmery

101499		
101604		
101605		

farba kód
rozmery
čierna 101608		
zelená 101609		
modrá

farba
červená
zlatá

kód

rozmery

101472		
101473		

rozmery

101792		
101793		
101794		

7,90 €

kód

farba
červené
modré

2,90 €

stredové zloženie
materiál dural + CrMo, farba strieborná, hmotnosť 276 g
101291 68x110 mm
101292 68x113 mm
101293 68x118 mm

napínače reťaze

farba
čierne

79,90 €

napínacie kolieska

rozmery

4,90 €

farba
strieborná
zelená
zlatá

farba
futbalová lopta
basketbalová lopta

chrániče

kufre na pedále

www.bikemania.sk

1,90 €

101261 veľkosť M

11,90 €
stredové zloženia
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3,90 €

kód

11,90 €

napínače reťaze

20

čiapočky ventilu

košíky na pedále

príslušenstvo a doplnky | sport 2013

www.bikemania.sk

3,90 €

5,90 €

14,90 €

5,90 €

5,90 €

acor aos-2801 F

acor aos-2801 B / S

acor aos-21001

acor alt-2907

acor alt-2801

acor alt-2906

čiapočka
pár, materiál resin, hmotnosť 5 - 10 g

čiapočka
pár, materiál resin, hmotnosť 5 - 10 g

čiapočka
pre AV ventil, pár, hmotnosť 8 g

svetlo predné
2 LED, solárne, farba strieborná, hmotnosť 86 g

svetlo zadné
7 LED, 3 módy, hmotnosť 27 g

svetlo zadné
3 LED, 3 módy, hmotnosť 38 g

rozmery

farba
kvetinka

101491 AOS-2801 F

kód

rozmery

farba
medveď
lebka

101489 AOS-2801 B	
101490 AOS-2801 S	

3,90 €

3,90 €

acor afd-2403

acor afd-2404

blatník
materiál plast, uchytenie na rám, 77 g

blatník
predný + zadný, materiál plast, uchytenie na rám, 290 g

kód

rozmery

101350 pre 24 - 26" kolesá

farba
čierna

kód

rozmery

101741		
101742		

4,90 €

6,90 €

rozmery

farba
čierna

101352 pre 24 - 26" kolesá

9,90 €

9,90 €

kód

farba kód
rozmery
oranžový diamant 101743		
červený diamant 101744		

farba
modrý diamant
ružový diamant

kód

batérie

farba
streiborná

101409 2x AAA

kód

batéria

farba
červená

101416 2x AAA

kód

batéria

farba
červeno-čierna

101408 2x N (UM-5)

2,90 €

4,90 €

10,90 €

acor afd-2405

acor alt-2507

acor alt-21105

alt-2506

blatník
predný + zadný, materiál plast, uchytenie na rám, 186 g

svetlo predné + zadné
hmotnosť 93 / 44 g

svetlo do riadítok
1 LED, farba červená, hmotnosť 18 g

svetlo na hlavu / na riadítka
7 LED, 4 módy, hmotnosť 44 g

kód

7,90 €

rozmery

101353 pre 24 - 26" kolesá

farba
čierna

kód

batéria

farba
čierna

101411 2x C + 2x AAA

2,90 €

14,90 €
24,90 €

kód

19,90 €

batéria

farba
červená

101288 ?

3,90 €

kód

batérie

farba
čierna

101412 3x AAA

4,90 €

9,90 €

acor afd-2502 r

acor afd-2701

acor afd-2503

acor acl-2508

acor acl-2509

acor acl-2905

acor acl-2504

blatník
zadný, materiál plast, uchytenie na sedlovku, 135 g

blatník
predný + zadný, materiál plast, uchytenie na rám, 310 g

blatník
predný + zadný, materiál plast + kov, uchytenie na rám, 407 g

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

zámok
3-kódový, materiál PVC + hliník, hmotnosť 56 g

zámok
2 kľúče, materiál PVC + hliník, hmotnosť 265 g

zámok
4-kódový, materiál PVC + hliník, hmotnosť 668 g

kód

kód

kód

kód

kód

kód

rozmery

101354 pre 26" kolesá

farba
čierna

1,90 €

kód

rozmery

farba

101351 pre 24 - 26" kolesá, čierna + priehľadná

rozmery

101355 pre max 700x25 pneumatiky

rozmery

101420 4,8 mm x 1,2 m

farba
čierny

rozmery

farba
čierny

101421 3,0 mm x 1,5 m

rozmery

farba
čierny

101407 8,0 mm x 1,5 m

rozmery

101588 10,0 mm x 1,8 m

farba
čierny

3,90 €

9,90 €

14,90 €

9,90 €

1,90 €

1,90 €

2,90 €

acor alt-2101

acor alt-2703

acor alt-2508

acor abe-2101

acor abe-2201

acor abe-2704

svetlo predné
halogénové, 4 módy, hmotnosť 93 g

svetlo predné
5 LED, 2 módy, hmotnosť 76 g

svetlo predné
1 LED, 4 módy, hmotnosť 49 g

zvonček
materiál plast, hmotnosť 20 g

zvonček
materiál plast, hmotnosť 32 g

zvonček
dámsky, so zrkadlom, materiál kov+plast, hmotnosť 51 g

kód

batéria

101410 2x LR14 (nie sú súčasťou balenia)

6,90 €

farba
čierna

farba
čierna

kód

batéria

101415 2x AA

farba
strieborná

kód

batéria

101414 3x AAA

farba
čierna

kód

rozmer

101423 22,2 mm
101424 22,2 mm

3,90 €

farba
zelená žaba
modré prasiatko

kód

rozmer

101427 22,2 mm
101428 22,2 mm
101429 22,2 mm

svetlá

kód

23,90 €

svetlá

6,00 €

farba
zelená lienka
žltá lienka
červená lienka

kód

rozmer

101422 22,2 mm

farba
čierny

zámky

blatníky

23

2,90 €

6,90 €

svetlá
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zvončeky

blatníky

čiapočky ventilu
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2,90 €

4,90 €

6,90 €

7,90 €

8,90 €

acor abe-21202

acor abe-2705

acor abe-21201

acor abc-21303

acor abc-21005

acor abc-21106

zvonček
materiál kov+plast, hmotnosť 33 g

zvonček
na brzdu, materiál kov+plast, hmotnosť 35 g

zvonček
materiál kov+plast, hmotnosť 37 g

košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál hliník, hmotnosť 60 g

košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál hliník, hmotnosť 40 g

košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál hliník, hmotnosť 98 g

farba
červený
zelený
modrý

kód

rozmery

farba
biely
žltý
čierny

101852 22,2 mm
101853 22,2 mm
101854 22,2 mm

kód

rozmer

farba
strieborno-čierna

101426 22,2 mm

kód

rozmery

101845 22,2 mm
101846 22,2 mm

farba kód
rozmery
purpúrový 101847 22,2 mm
oranžový 101848 22,2 mm

farba
modrý
číry

kód		
101813		
101814		

farba
čierny
strieborný

kód		
101757		
101758		

farba
strieborný
biely

kód		
101675		

farba
čierny

9,90 €

4,90 €

7,90 €

21,90 €

27,90 €
34,90 €

36,90 €

acor abe-2706

acor abc-21207

acor abc-21107

acor abc-21101

acor abc-2903

acor abc-21003

zvonček
s hodinkami, materiál kov+plast, hmotnosť 47 g

držiak košíka na fľašu
uchytenie na riadítka, materiál zliatina, hmotnosť 40 g

držiak 2 košíkov na fľašu
uchytenie na sedadlo, materiál zliatina, hmotnosť 122 g

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

košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál karbón, hmotnosť 23 g

košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál karbón, hmotnosť 18 g

kód		
101276		
101277		

kód		
101205		

kód		
101375		

14,90 €

kód

rozmer

101419 22,2 mm

farba
strieborno-čierna

kód		
101770		

farba
čierny

3,90 €

farba
čierny
strieborný

farba
čierno-hnedý

29,90 €

4,90 €

29,90 €

farba
čierny

2,90 €

36,90 €

kód		
101645		

farba
čierny

2,90 €

acor abc-2901

acor abc-2503

acor abc-2702

acor abc-21004

acor awb-2402

acor awb-2502

košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál nylon, hmotnosť 37 g

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

košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál hliník, hmotnosť 46 g

košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál karbón, hmotnosť 16 g

fľaša
objem 680 ml, materiál LDPE plast, hmotnosť 91 g

fľaša
objem 650 ml, materiál plast, hmotnosť 62 g

kód		
101380		
101381		

kód		
101386		

kód

farba

101376		
101377		
101378		

žltý
červený
modrý

farba
čierny
strieborný

farba
strieborný

kód		
101646		

farba
čierny

kód		
101362		

farba
strieborná

kód		
101360		

farba
číra

5,90 €

5,90 €

5,90 €

3,90 €

6,90 €

8,90 €

acor abc-2601

acor abc-2904

acor abc-21102

acor awb-2703

acor awb-21201

acor awb-2101

košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál hliník, hmotnosť 44 g

košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál hliník, hmotnosť 43 g

košík na fľašu
max. 76 mm fľaša, materiál hliník, hmotnosť 42 g

fľaša
objem 600 ml, materiál plast, hmotnosť 58 g

fľaša
TERMO, objem 500 ml, materiál Thermo LDPE, hmotnosť 136 g

fľaša
objem 680 ml, materiál hliník, hmotnosť 144 g

kód		
101862		

kód		
101363		
101364		

kód		
101382		
101383		

7,50 €

farba
čierny
strieborný

kód		

101208		
101209		
101210		

8,90 €

farba kód		
čierny 101211		
strieborný 101212		
červený

farba
modrý
titánový

kód		

101118
101119		
101133		

farba kód		
čierny 101134		
strieborný 101135		
červený

farba
zlatý
modrý

kód		
101368		
101369		
101370		

farba
pastelovo-modrá
pastelovo-zelená
pastelovo-sivá

košíky na fľašu

rozmery

101849 22,2 mm
101850 22,2 mm
101851 22,2 mm

košíky na fľašu

kód

11,90 €

fľaše

košíky na fľašu

25

2,90 €

2,90 €

košíky na fľašu

24

15,90 €

farba
sivo-červená

farba kód		
čierna 101365		
strieborná 101366		

farba
modrá
červená

fľaše

držiaky košíka na fľašu

zvončeky
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12,90 €

13,90 €

6,90 €

acor aks-2403

acor aks-2502

acor aws-21101

acor abg-2705

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

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

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

taška
upevnenie na sedadlo, materiál polyester, hmotnosť 123 g

kód		
101335		
101336		

kód		
101333		

kód		
101289		

kód

rozmery

101527 82x124x63 mm

farba
čierna

13,90 €

229,90 €

6,90 €

7,90 €

8,90 €

acor aks-2001

acor ul-n1-5

acor abg-2902

acor abg-2706

acor abg-2707

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

stojan
výstavný, pre 5 bicykle, materiál oceľ

taška
na fľašu, upevnenie na riadítka, materiál nylon, hmot. 73 g

taška
upevnenie pod sedlo, materiál polyester, hmotnosť 138 g

taška
upevnenie pod sedlo, materiál polyester, hmotnosť 137 g

kód		

kód		
101863		

kód

kód

kód

101331
101332		

farba
čierny
strieborný

farba
čierny

15,90 €

farba
čierna

9,90 €

17,90 €

20,90 €

rozmery

101535 76x115 mm

11,90 €

13,90 €

farba
čierna

10,90 €

rozmery

farba

101529 94x185x102 mm, čierna
13,90 €

25,90 €

13,90 €

13,90 €

31,90 €

rozmery

101528 107x142x75 mm

acor acr-2401

acor acr-2506

acor acr-2402

acor abg-2704

acor abg-2703

acor abg-2702

nosič
uchytenie na sedlovku, materiál hliník + plast, nosnosť 10 kg

nosič
uchytenie na rám, materiál hliník, nosnosť 10 kg

nosič
uchytenie na rám, materiál hliník, nosnosť 25 kg

taška
upevnenie pod sedlo, materiál polyester, hmotnosť 192 g

taška
upevnenie do rámu, materiál polyester, hmotnosť 145 g

taška
upevnenie pod sedlo/riadítka, materiál polyester, hmot. 327 g

kód

kód

kód

kód

rozmery

101310 sedlovka 25,4 - 32,0 mm

farba
čierny

rozmery

101311 pre 26-28" bicykel

farba
strieborný

kód

rozmery

101315 pre 25-28" bicykel
101316 pre 25-28" bicykel

farba
čierny
strieborný

rozmery

101532 105x170x90/150 mm

farba
čierna

rozmery

101531 277x105x145 mm

farba
čierna

kód

rozmery

101530 277x105x145 mm

farba
čierna

19,90 €

24,90 €

39,90 €

29,90 €

39,90 €

49,90 €

acor acr-502

acor acr-2505

acor acr-21103

acor abg-21106

acor abg-2901

acor abg-21101

nosič
uchytenie na rám, materiál hliník, nosnosť 25 kg

nosič
uchytenie na rám, materiál hliník, nosnosť 25 kg

nosič
uchytenie na sedlovku, materiál hliník, nosnosť 10 kg

taška
upevnenie na riadítka, materiál nylon, hmotnosť 330 g

taška
upevnenie na riadítka, materiál nylon, hmotnosť 1490 g

taška
upevnenie pod sedlo, materiál kravská koža, hmotnosť 327 g

kód

rozmery

101313 pre 24-28" bicykel
101314 pre 24-28" bicykel

farba
čierny
strieborný

kód

rozmery

101585 pre 25-28" bicykel

38,90 €

59,90 €

farba
čierny

kód

rozmery

101081		

farba
čierny

kód

rozmery

101547 100x45x150 mm

59,90 €

farba
čierna

kód

rozmery

101534 320x200x220 mm

nosiče

farba
čierny

tašky

farba
čierny

10,90 €

tašky

farba
strieborný
čierny

21,90 €

nosiče

27

4,90 €

13,90 €

nosiče

26

69,90 €

farba
čierna

kód

rozmery

101545 180x55x100 mm

farba
hnedá

tašky

stojany

stojany
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69,90 €

49,90 €

49,90 €

4,90 €

4,90 €

24,90 €

acor abg-21102

acor abg-21103

acor abg-21104

acor acm-2501

acor acm-2601

acor acm-21101 a

taška
upevnenie pod sedlo, materiál kravská koža, hmotnosť 200 g

taška
multifunkčná, materiál nylon, hmotnosť 1078 g

taška
upevnenie na sedlovku, materiál nylon, hmotnosť 390 g

počítač
11-funkčný, batéria 1x CR2032, hmotnosť 25 g

počítač
11-funkčný, batéria 1x CR2032, hmotnosť 20 g

počítač
12 funkcií, batéria 1x CR2032, hmotnosť 18 g

kód

kód

kód

kód

košíky na nákup

rozmery

101548 355x254x190 mm

farba
čierno-sivá

rozmery

101080 208x120x180 mm

farba
čierno-sivá

rozmery

101440 53x44x20 mm

farba
strieborný

kód

rozmery

101442 43x43x18 mm

37,90 €

farba
strieborný

kód

rozmery

101694 32x52x17 mm
101695 32x52x17 mm

farba
čierny
biely

29,90 €

39,90 €

17,90 €

4,90 €

6,90 €

11,90 €

acor abk-21101

acor abk-2701

acor awb-2810

acor amp-601

acor amp-2706

acor amp-2902

košík na nákup
s taškou, materiál oceľ, hmotnosť 1005 g

košík na nákup
predný, materiál oceľ, nosnosť max. 15 kg, hmotnosť 1250 g

čistiaca sada pre vak na vodu
materiál nerezová oceľ + nylon, hmotnosť 121 g

mini pumpa
AV/SV, materiál nylon, max. tlak 120 psi, hmotnosť 118 g

mini pumpa
AV/SV, materiál nylon, max. tlak 80 psi, hmotnosť 112 g

mini pumpa
DV/AV/SV, materiál hliník+plast, max. tlak 100 psi, hmot. 108 g

kód

kód

kód

kód

kód

rozmery

101300 345x225x250 mm

farba
čierny

rozmery

101389 380x280x265 mm

farba
hnedý

49,90 €

45,90 €

rozmery

101371 380x305x115 mm

farba
čierna

rozmery

101390 258 mm

farba
čierna

12,90 €

69,90 €

rozmery

101397 240 mm

17,90 €

farba
čierna

14,90 €

kód

rozmery

101400 160 mm

farba
strieborno-čierna

15,90 €

18,90 €

acor alt-21108

acor amp-2301

acor amp-2402

acor amp-2603

držiak
materiál hliník, hmotnosť 30 g

mini pumpa
DV/AV/SV, materiál hliník+plast, max. tlak 120 psi, hmot. 198 g

mini pumpa
DV/AV/SV, materiál hliník+plast, max. tlak 160 psi, hmot. 198 g

mini pumpa
DV/AV/SV, materiál dural+plast, max. tlak 120 psi, hmot. 184 g

kód

kód

kód

kód

rozmery

101694 na uchytenie predného svetla, počítača,...

farba
čierny

rozmery

101392 230 mm

99,90 €

farba
strieborno-čierna

16,90 €

rozmery

101393 342 mm

farba
strieborno-čierna

rozmery

101391 245 mm

20,90 €

20,90 €

16,90 €

17,90 €

farba
strieborno-čierna

acor saturn 100

acor abg-2801

acor amp-21102

acor amp-21103

acor amp-2702

gps navigácia
12 funkcií, vodeodolná, batéria 1x Li-Ion, hmotnosť 76 g

vak na vodu
2 bočné vrecká na fľaše, sieťka na prilbu, materiál nylon, hmotnosť 840 g

mini pumpa
AV, materiál hliník+plast, max. tlak 120 psi, hmotnosť 182 g

mini pumpa
AV/SV, materiál hliník+plast, max. tlak 120 psi, hmotnosť 84 g

mini pumpa
DV/AV/SV, materiál hliník+plast, max. tlak 140 psi, hmot. 244 g

kód

kód

kód

kód

kód

rozmery

101358 91x46x24 mm

farba
čierny

rozmery

101533 457x292x114 mm

farba

rozmery

101077 342 mm

farba
strieborno-čierna

rozmery

101078 342 mm

počítače

farba
hnedá

69,90 €

pumpy

rozmery

101546 180x55x100 mm

29,90 €

držiak

www.bikemania.sk

63,90 €

41,90 €

gps navigácia

29

farba
strieborno-sivá

rozmery

101395 342 mm

farba
strieborná

pumpy

tašky

49,90 €

28

pumpy
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24,90 €

29,90 €

14,90 €

14,90 €

14,90 €

acor amp-2901

acor amp-2401

acor amp-902

acor agv-2801

acor agv-2801

acor agv-2801

mini pumpa
AV, materiál karbón, max. tlak 100 psi, hmotnosť 114 g

servisná pumpa
materiál hliník+plast, max. tlak 180 psi, hmotnosť 854 g

pumpa na vidlice
materiál dural, hmotnosť 191 g

rukavice
materiál gél+lycra, hmotnosť 42 g/pár

rukavice
materiál gél+lycra, hmotnosť 42 g/pár

rukavice
materiál gél+lycra, hmotnosť 42 g/pár

kód

kód

kód

kód

kód

rozmery

101394 600 mm, manometer

farba
strieborno-čierna

rozmery

101396 manometer

farba
strieborná

kód

rozmery

farba
čierno-sivo-biela
čierno-sivo-biela

101611	L	
101612 M

rozmery

101618 XL	
101619	L	

25,90 €

farba kód
rozmery
farba
čierno-sivo-červená 101620 M
čierno-sivo-červená
čierno-sivo-červená 101621	S	
čierno-sivo-červená

rozmery

101614 XL	
101615	L	
101616 M

farba kód
rozmery
čierno-sivo-modrá 101617	S	
čierno-sivo-modrá 101623 XS	
čierno-sivo-modrá

8,90 €

11,90 €

11,90 €

13,90 €

16,90 €

4,90 €

acor ags-2802

acor ags-2901

acor ags-2902

acor awr-2904

acor awr-2908

acor atl-21115

okuliare
UV 100, materiál PC+nylon, hmotnosť 22 g

okuliare
UV 100, materiál PC+nylon, hmotnosť 27 g

okuliare
UV 100, materiál PC+nylon, hmotnosť 24 g

návlek
na nohy, termo, materiál lycra

návlek
na topánky, termo, vodeodolný, materiál neoprén+lycra

reflexný pásik
univerzálne použite, na suchý zips

kód		

farba
strieborné

101482 		

kód		

12,90 €

16,90 €

farba
červené

101479 		

kód		

101478 		

19,90 €

farba
zelené

13,90 €

16,90 €

kód

24,90 €

rozmery

farba
čierna
čierna
čierna

101650 M (190x90x580 mm)
101651	L (210x95x640 mm)
101652 XL (210x95x68 mm)

6,90 €

kód

rozmery

6,90 €

9,50 €

farba
čierna
čierna

101654 M (42-45), zips s reflexnými prvkami
101655	L (46-49), zips s reflexnými prvkami

kód

popis

101301 fluoreskujúca so 4 LED svetielkami

7,90 €

9,90 €

farba
čierno-sivo-modrá
čierno-sivo-modrá

12,90 €

9,90 €

15,50 €

acor ags-2804

acor ags-2804

acor ags-21302

acor atl-21108

acor atl-21109

acor atl-21111

acor atl-21110

okuliare
UV 100, materiál PC+nylon, hmotnosť 24 g

okuliare
UV 100, materiál PC+nylon, hmotnosť 24 g

okuliare
UV 400, dvojdielny dizajn, materiál PC+nylon, hmot. 38 g

mazivo
olej na ochranu pred koróziou

mazivo
čistič bŕzd a dielov

mazivo
expresný odmasťovač reťaze

mazivo
OMC2 závodné reťazové mazivo

kód		

kód

kód

kód

kód

kód		

101483 		

farba
čierne

kód		

101484 		

farba
červené

101855 		

farba
čierno-zlaté

objem

objem

objem

objem

101236 600 ml

101237 600 ml

101239 600 ml

101238 300 ml

13,90 €

14,90 €

14,90 €

1,90 €

2,90 €

3,90 €

3,90 €

acor ags-21302

acor ags-21103

acor ags-21103

acor atl-2505

acor atl-2619

acor atl-2618

acor atl-2803

okuliare
UV 400, materiál PC+nylon, hmotnosť ? g

okuliare
UV 400, materiál PC+nylon, hmotnosť 32 g

okuliare
UV 400, materiál PC+nylon, hmotnosť 32 g

náradie
montážne páčky, 3 ks, hmotnosť 39 g/set

náradie
malá fľaša na náradie, hmotnosť 47 g

náradie
malá fľaša na náradie, hmotnosť 62 g

náradie
mierka na reťaze, hmotnosť 36 g

kód

kód

kód		

101856 		

farba
čierno-strieborné

kód		

101268 		

farba
bielo-modré

kód		

101267 		

farba
bielo-červené

rozmery

101494 120 mm
101564 120 mm
101492 120 mm

farba
modrá
zelená
žltá

rozmery

101563 135 mm

farba
zelená

kód

rozmery

101562 190 mm

farba
žltá

rukavice

farba
strieborno-čierna

25,90 €

návelky / reflexný pásik

rozmery

101399 160 mm

25,90 €

farba
zelená

kód

mazivá

okuliare

31

24,90 €

12,90 €

okuliare

30

rozmery

101465 140x48 mm

farba
strieborná

náradie

okuliare

pumpy
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2,90 €

2,90 €

4,90 €

8,90 €

9,90 €

acor atl-2607

acor atl-2604

acor atl-2609

acor atl-2708

acor atl-2709

acor atl-2621

náradie
3 v 1, imbusový kľúč 4/5/6 mm, hmotnosť 70 g

náradie
imbusový L kľúč 8 mm, hmotnosť 111 g

náradie
multikľúč, 8/10 mm, hmotnosť 20 g

náradie
10 v 1, 7x imbusové, plochý, krížový a T25

náradie
11 v 1, 7x imbusové, plochý, krížový, T25, kľúč na reťaz

náradie
9 v 1, 9x imbusové L kľúče, s držiakom, hmotnosť 323 g

kód

kód

rozmery

101445 122x122 mm

farba
strieborno-zelená

kód

rozmery

101441 8x200 mm

farba
čierno-zelená

kód

rozmery

101417 80 mm

farba
čierno-zelená

kód

rozmery

101437 imbus 2/2,5/3/4/5/6/8

farba
strieborno-zelené

rozmery

101464 imbus 2/2,5/3/4/5/6/8

farba
strieborno-zelené

rozmery

101434 imbus 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10

farba
strieborno-zelené

4,90 €

6,90 €

6,90 €

9,90 €

9,90 €

10,90 €

acor atl-2608

acor atl-222

acor atl-2612

acor atl-2802

acor atl-2901

acor atl-2621 C

náradie
3 v 1, nastrčkový kľúč 8/9/10 mm, hmotnosť 82 g

náradie
14/15 mm kľúč, hmotnosť 197 g

náradie
umývačka reťazí, hmotnosť 267 g

náradie
11 v 1, 6x imbusové, plochý, krížový, T25, kľúč na reťaze a špice

náradie
15 v 1, 7x imbusové, krížový, plochý, nožík, kľúč na špice

náradie
9 v 1, imbusové 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm

kód

kód

kód

kód

kód			

rozmery

101439		

farba
strieborno-zelená

rozmery

101430 227 mm

13,90 €

farba
strieborno-zelená

kód

rozmery

101433 188x113x40 mm

15,90 €

farba
strieborno-zelené

9,90 €

8,90 €

rozmery

101446 imbus 2/2,5/3/4/5/6

farba
strieborné

11,90 €

rozmery

101403 imbus 2/2,5/3/4/5/6/8
101404 imbus 2/2,5/3/4/5/6/8
101405 imbus 2/2,5/3/4/5/6/8

farba
strieborno-čierne
strieborné
strieborno-zelené

29,90 €

16,90 €

101681

29,90 €
37,90 €

acor atl-2702

acor atl-2601

acor atl-2620

acor atl-2623

acor atl-2510

acor atl-21107

náradie
nitovačka reťazí, hmotnosť 89 g

náradie
nitovačka reťazí, hmotnosť 30 g

náradie
sťahovák ISIS, pre Shimano, hmotnosť 307 g

náradie
12 v 1, záplaty, imbusové, plochý a krížový

náradie
8 v 1, 8x imbusové kľúče s T rukoväťou, stojan

náradie
odvzdušňovacia sada hydraulických systémov

kód		
101431 2/2,5/3/4/5/6/8/10, strieborno-zelené

kód		
101216 pre Magura, Hayes, Hope, Formula

kód

rozmery

101443 150x52 mm

farba
čierna

kód

rozmery,

101435		

farba
čierna

kód

rozmery

101561 242 mm

farba
strieborno-zelená

kód

rozmery

101436		

farba
čierne

10,90 €

14,90 €

39,90 €

39,90 €

39,90 €

129,90 €

acor atl-2712

acor atl-2716

acor atl-21106

acor atl-2001

acor atl-2804

acor atl-21302

náradie
kľúč na kotúčové brzdy, hmotnosť 223 g

náradie
nitovačka reťazí

náradie
kliešte hydraulických hadíc, zabraňuje deformáciám, 433 g

náradie
19 v 1, v kufríku, hmotnosť 2.800 g

náradie
7 v 1, v kufríku, momentový+bity+T25, hmotnosť 620 g

náradie
sada na stredové zloženia, v kufríku, hmotnosť ? g

kód		
101215 pre Magura, Hayes, Hope, Formula

kód		
101432 pre Magura, Hayes, Hope, Formula

kód		
101466 momentový kľúč (2-24 Nm), bity 3/4/5/6/8/10

kód		

kód

rozmery

101447 248 mm

20,90 €

farba
strieborno-zelené

kód		
101449 107x160 mm

53,90 €

farba
strieborno-zelené

69,90 €

69,90 €

sady náradia

kód

sady náradia

www.bikemania.sk

101861

sady náradia

náradie

33

2,90 €

7,90 €

náradie

32

sady náradia

náradie

náradie
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1810 červená

CASCO prilby, ktoré majú označenie „MonocoqueTM Inmold“, majú tepelnú
odolnosť až do 100 °C.

0318 Motýle

0904 modrá

0902 čierna
1813 ružová

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.

1814 Buddy

29,90 €

19,90 €

generation 2 junior
Prívod vzduchu do jadra prilby zabezpečuje sofistikovaný ventilačný systém.
Počet otvorov je potom druhoradý.

1815 Eagle

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.
Otváranie klapiek umožňuje
odsávanie teplého vzduchu z prilby.

0511 Surf

0501 Flame

0510 Surf

0513 Surf

0514 Surf

34,90 €

detská prilba
farba:
veľkosť 	S (47-52 cm) M (53-57 cm)
0318 Motýle (farebná) 		
50226
50268

0510 červená

0208 fm

0203 Big3

0304 Koníky modré

0300 Flame

0200 Bee
0202 Jumpy

1802 čierno-biela

29,90 €

fm bielo-modrá

0261 Chrobák

0207 fm

0214 Dino

follow me i

1817 bielo-strieborná

15,90 €

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
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

0300 Koníky červené

25,90 €

18,90 €

run
detská a juniorská prilba

farba:

veľkosť S (47-52 cm) M (53-57 cm)	L (57-61 cm)

0300 Flame (čierno-červená)
0300 Koníky (červená)
0304 Koníky (modrá)

50051
50053
50055

50050
50052
50054

--50056

44,90 €

g2 generation

19,90 €

juniorská prilba
farba:
veľkosť 	S (50-56 cm) M (57-60 cm)
1817 bielo-strieborná 		
-50119
1802 čierno-biela 		
-50118

juniorské prilby

detské a juniorské prilby

24,90 €

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

0503 girl

0204 Flame

0518 Angel

34,90 €

python
0209 Teddy

0561 Hibiscus

Integrovaný hliníkový oblúk, prenáša nárazovú energiu na väčšiu plochu
tlmiaceho jadra. Na hlavu pôsobiaca nárazová sila sa takto podstatne redukuje.
0540 Skull

0201 Marie

19,90 €

follow me iI

juniorské prilby

CASCO Disk-Fit-SystemTM: hlavová páska s kolieskom pre plynulé
prispôsobenie veľkosti hlavy jednou rukou. Disk-Fit-ComfortSystemTM je maximálne komfortný systém, výškovo prestaviteľný
a optimálne ergonický spracovaný.

juniorská prilba
farba:
veľkosť	U (48-56 cm)	L (57-60 cm)
1810 červená 		
50087
0904 modrá 		
50039
1813 ružová 		
50528
0902 čierna 		
50040
1814 buddy (modrá) 		
50535
1815 eagle (biela) 		
50089
50605

detské a juniorské prilby

Pri 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.
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2309 Flash

0802 strieborná

0801 červeno-čierno-strieb. 0800 čierna

2333 Sunny

2317 Motýľ

39,90 €

29,90 €

juniorské a detské prilby

tecrife

2330 Jungle tour

mtb prilba
farba:
veľkosť M (52-57 cm)	L (58-62 cm)
0802 strieborná		
50133
50132
0801 červeno-čierno-strieborná		
50131
50130
0800 čierna		
-50136
0803 modrá		
50135
50134

2352 racer3
červená

49,90 €

mini pro

24,90 €

2113 biela

detská prilba
farba:		
veľkosť 	S (50-55 cm)
2351 Flash (červeno-biela) 			
50103
2309 Flash (modro-biela) 			
50104
2330 Jungle tour (žlto-oranžová) 		 dopredaj
50076
2333 Sunny (modrá) 		 dopredaj
50076
2317 Motýľ (biela) 		 dopredaj
50214
2352 Racer 3 (červená) 		 dopredaj
50632

2107 tyrkysová

2102 čierna

2101 modrá

2172 fw oranžová

2100 Lion čierna

mtb prilby

0803 modrá

2104 Lion antracit zlatá

19,90 €

skate bike

detská prilba
farba:		
veľkosť M (53-57 cm)
44234100 červená 			
50096
2103 lion biela

čierna
44224600 piesková

0903 modrá

červená
2115 ružová

mtb prilby

69,90 €

29,90 €

biela

generation 2

19,90 €

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
-0710 červeno-biela

29,90 €

19,90 €

generation

sport mtb prilba
farba:
veľkosť 	S (49-54 cm) M (54-58 cm)	L (59-62 cm)
0901 biela		
50307
50306
-0903 modrá		
-50312
50311

0730 karbón-comp

0752 graffity-červená

rebella

69,90 €

34,90 €

34,90 €

rebell

mtb prilba
farba:		
veľkosť 	U (55-59 cm)
2113 biela dopredaj			
50080
2115 ružová dopredaj			
50074
2107 tyrkysová dopredaj			
50646
2102 čierna dopredaj			
50645

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
--

0708 graffity-modrá

1120 maskáčová

1104 modrá

mtb prilby

0901 biela

1103 sivá

mtb prilby

42,80 €

ventec

0711 modro-biela

29,90 €

mtb prilba
farba:		
veľkosť 	U (55-61 cm)
0711 modro-biela
		
50555
0710 červeno-biela		 dopredaj
50554
0730 karbón-comp			
50213
0752 graffity-červená			
50221
0708 graffity-modrá			
50220

69,90 €

passion sport

34,90 €

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
-1103 sivá dopredaj
50064
50189
--

mtb prilby

1121 race modrá
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2010 čierna

2012 červená

2013 bielo-modrá

2014 strieborná

2002 Flight čierna

2021 xm gobi

2030 comp
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2015 xm bielo-strieborná

1009 xr modro-modrá

2004 metalovo-zelená

1030 competition

59,90 €

daimor road

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

89,90 €

44,90 €

mtb rprilby

daimor mountain

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

2008 xm bielo-modrá

1602 čierna matná

1203 bronzovo-modrá

1204 červená

1210 čierna

1207 modrá

1202 modro-oranžová

1208 oranžová

1201 piesková

road prilby

89,90 €

1209 strieborná

1200 strieborno-čierna

1912 červená
1915 Competition

1630 comp

1910 čierna

198,83 €

1206 žltá
1617 biela

1916 biela

129,90 €

cuda

59,90 €

mtb prilba
farba:
veľkosť M (52-58 cm)	L (58-62 cm)
1617 biela matná		
50648
-1602 čierna matná		
-50107
1618 limited titánovo-biela dopredaj
50631
--

179,90 €

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
1105 červená

road rprilby

79,90 €

ares mountain

1100 modrá

1102 strieborná

1902 červeno-biela

1117 biela

1905 Competition

1900 čierna

1901 modro-biela

169,90 €

92,62 €

passion
1101 piesková

59,90 €

road prilba
farba:
veľkosť M (57-60 cm)	L (60-63 cm)
1105 červená		
50197
50198
1100 modrá		
50190
50191
1101 piesková dopredaj		
50192
50193

ares road

79,90 €

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
--

road prilby

mtb rprilby

1618 limited

road prilba
farba:
veľkosť M (57-60 cm)	L (61-64 cm)
1203 bronzovo-modrá		
50204
-1204 červená		
50207
-1210 čierna		
50508
50542
1207 modrá		
50505
50499
1202 modro-oranžová		
50202
50203
1208 oranžová		
50506
50541
1201 piesková		
50201
50208
1209 strieborná		
50507
50498
1200 strieborno-čierna		
50199
-1206 žltá		
50504
50539
? focus		
-401306

road prilby

59,90 €

vautron

1440 Skull

1435 Safari

0610 antracit

0601 čierno-sivá

0603 biela

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

59,90 €

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
--

1435 Safari

1502 červená

19,90 €

alpen

99,90 €

1414 čierna

0401 Military

0404 olivová

0403 Maui čierna

0417Camo biela

0410 Camo čierna

freeride prilby

skiller

29,90 €

freeride prilba
farba:
1502 červená			
1005 Team			
1400 čierna matná			
1435 Safari			

50596
50301
50595
50623

1000 modro-strieborná

freeride prilby

1001 strieb.-oranžová

1000

blikačka

7,90 €

na prilbu

PLU: 50021
Krištáľovo čisté videnie
VAUTRON®– sklá ponúkajú
špičkovú optickú ostrosť
redukovaním vnútorného
napätia.

49,90 €

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

1403 modrá

samočistiace
Samočistiaci povlak zabraňuje
priľnavosti vode a dokonca aj
olejom.

1401 olivová

vynikajúca kvalita povrchu
VAUTRON® sklá sú vybavené vynikajúcim antistatickým
povlakom, ktorý je zároveň odolný voči poškrabaniu.

29,90 €

59,90 €

89,90 €

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

veľmi ľahké
Veľmi nízka hmotnosť – VAUTRON® je o cca 16 % ľahší ako
CR-39® a 10 % ľahší
ako Polykarbonát.

zosilnenie kontrastov
VAUTRON®– sklá zvyšujú
vizuálny kontrast.

149,90 €

viper mx komplet

29,90 €

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
-0404 olivová		
-50547
0403 Maui čierna		
50546
-0410 Camo čierna		
50566
50318
0417 Camo biela		
50319
-0435 Safari		
50224
--

69,90 €

1402 červená

freeride prilby

49,90 €

49,90 €

1400 čierna

0400 čierna

0414 rock drop

1005 team

1003 bielo-strieb.-olivová

0435 Safari

1414 čierna matná
0412 Camo sivá

viper mx - chránič čeluste

0603 strieborná

45,90 €

0600 modrá

viper mx

0601 modro-biela

bmx prilby

1412 oranžovo-sivá
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Automatické
prispôsobenie
Vysokovýkonná Fototrop
fukcia umožňuje najrýchlejšie
prispôsobenie sa rozličným
svetelným podmienkam.

kód

casco profile
výbava obal na okuliare a športové púzdro

50272
50273
50274

farba
biele
strieborné
hnedé

okuliare

1401 retro olivová

freeride prilby

1415 červeno-biela

41
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19,90 €

19,90 €

okuliare

29,90 €

29,90 €

kód

casco b2
výbava obal na okuliare a športové púzdro

50253
50255
50256

farba
strieborné
čierne
červené

okuliare

32,90 €

casco s1

kód

50264
50265

farba
sivé
čierne

19,90 €

okuliare

50261

casco sX 11
výbava obal na okuliare a športové púzdro

farba
strieborné

29,90 €

casco sX 10
výbava obal na okuliare a športové púzdro

50247
50248
50249
50250
50257

farba
žlté tigrované
hnedé tigrované
strieborné
čierne
číre

19,90 €

29,90 €

Juan Jose Cobo, víťaz Vuelty 2011,
niekoľko mesiacov pred pretekmi zvažoval,
že ukončí svoju športovú kariéru. Nakoniec
sa rozhodol, že do toho dá všetko a výsledok
sa dostavil. V sedle svojho bicykla FUJI
Altamira prevzal po 15. etape tričko víťaza,
ktoré za pomoci svojho tímu GEOX TMC
ubránil až do finále v Madride.

39,90 €

kód

50607
50275

farba
čierne
biele

29,90 €

casco sX 20
výbava obal na okuliare a športové púzdro, 2 sady skiel

kód

50243
50276

farba
čierne
biele

49,90 €

49,90 €

okuliare

kód

kód

výbava obal na okuliare a športové púzdro

89,90 €

www.fujibikes.sk
casco SX 20 polarizované
výbava obal na okuliare a športové púzdro

kód

50161
50162

farba
Alpin biele
Gobi hnedé

39,90 €

okuliare

výbava obal na okuliare a športové púzdro

19,90 €

19,90 €

casco SX 20 photomatic
výbava obal na okuliare a športové púzdro

kód

50159
50615

49,90 €

casco sX 21 tronic

casco sX 30

kód
kód

50168

farba
čierne

39,90 €

farba
Competition
čierne
biele

59,90 €

kód

výbava obal na okuliare a športové púzdro

výbava obal na okuliare a športové púzdro

50278
50259
50613

39,90 €

59,90 €

casco sX 50

farba
Competition
čierne

29,90 €

59,90 €

výbava obal na okuliare a športové púzdro

okuliare

casco r2

FUJI
VÍŤAZ
VUELTY

50610
50611
50612
50149

farba
purpúrové
hnedé
biele
čierne

casco sX 60
výbava obal na okuliare a športové púzdro

kód

50608
50609

farba
biele
čierne
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podrážka NYLON

cestné topánky

biela

Odolné remienky na suchý zips

bronzová

strieborno-červená

Zaručujú efektívne upevnenie: odolnosť voči extrémnym teplotám
od -60 do +100 °C, odolnosť voči pretrhnutiu 14-10 N/cm2.

Hubovitá
tkanina
s vysokou
hustotou

Pákový uzáver
Upevnený za kotviacu skrutku,
ktorá umožňuje reguláciu
mikrometrického
uzáveru.

podrážka NYLON

vuelta

59,90 €

cestná topánka 2005
podrážka ROAD nylon, hmotnosť 322 g
veľkosť 42
87251 biela dopredaj
veľkosť 42
87261 bronzová dopredaj
87231 strieborno-červená dopredaj veľkosť 42

vuelta

79,90 €

cestná topánka 2005
podrážka ROAD carbon, hmotnosť 295 g
veľkosť 42
87341 biela dopredaj

podrážka carbon

Anatomicky tvarovaná
tak, aby obopínala
a priliehala
k vášmu členku.
čierna

Vystužená špička

elite

biela

Pre kompletnú ochranu nohy.
Vetracie otvory pre vnútornú
cirkuláciu vzduchu.

Stielka

Vetracie otvory

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.

Pre neustálu cirkuláciu vzduchu
v podrážke počas pedálovania.

Ventilovaná
pätová opierka
Vystužená pätová opierka pre
zabránenie neželaného vykĺbenia,
zaručuje správne vyváženie nohy.

Karbónová podrážka

mtb podrážka

freeride 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.

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.

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.

79,90 €

cestná topánka 2011
podrážka ROAD nanocarbon, hmotnosť 268 g
veľkosť 42
87677 biela dopredaj
veľkosť 43
87678 biela dopredaj
veľkosť 44
87679 biela dopredaj
veľkosť 45
87680 biela dopredaj
veľkosť 42
87673 čierna dopredaj
veľkosť 43
87674 čierna dopredaj
veľkosť 44
87675 čierna dopredaj
veľkosť 45
87676 čierna dopredaj

podrážka nanocarbon

biela

strieborná

podrážka NYLON

nova 2

čierna

cestné topánky

strieborno-čierno-modrá

59,90 €

cestná topánka 2006
podrážka ROAD nylon, hmotnosť 285 g
veľkosť 44
87163 čierno-červená dopredaj
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

cestné topánky

elite

cestné topánky

čierno-červená

99,90 €

119,90 €
cestná topánka 2012
podrážka ROAD nylon, hmotnosť 322 g
87659 biela 		
veľkosť 42
87660 biela 		
veľkosť 43
87661 biela 		
veľkosť 44
87662 biela 		
veľkosť 45
87655 čierna
veľkosť 42
87656 čierna
veľkosť 43
87657 čierna
veľkosť 44
87658 čierna
veľkosť 45

cestné topánky

44
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čierna

169,90 €

podrážka carbon

mtb (horské) topánky

cestná topánka 2012
podrážka ROAD carbon, hmotnosť 256 g
87636 biela 		
veľkosť 43
87635 biela
veľkosť 44
87637 biela 		
veľkosť 45
87718 čierna
veľkosť 43
87719 čierna
veľkosť 44
87720 čierna
veľkosť 45

strieb-modrá 2007

adventure

49,90 €

mtb topánka 2006
podrážka Nylon, hmotnosť 309 g
87042 strieborno-čierna dopredaj

veľkosť 43

strieb-modrá 2006

99,90 €

nova pro tour

119,90 €
cestná topánka 2012
podrážka ROAD nylon, hmotnosť 322 g
87651 bielo-červená
veľkosť 42
87652 bielo-červená
veľkosť 43
87653 bielo-červená
veľkosť 44
87654 bielo-červená
veľkosť 45
87646 bielo-modrá
veľkosť 42
87647 bielo-modrá
veľkosť 43
87648 bielo-modrá
veľkosť 44
87649 bielo-modrá
veľkosť 45
87640 červená
veľkosť 41
87641 červená
veľkosť 42
87642 červená
veľkosť 43
87643 červená
veľkosť 44
87644 červená
veľkosť 45

bielo-modrá

bielo-červená

červená

podrážka NYLON

nova pro tour carbon

podrážka carbon

strieborno-čierna

adventure
podrážka MTB NYLON 2007

strieborno-čierna

59,90 €

strieborno-červená

podrážka MTB NYLON

strieborna

fast carbon

podrážka carbon

arrow

veľkosť 43
veľkosť 45
veľkosť 43

mtb topánka
podrážka Nylon, hmotnosť 309 g
87126 strieborno-červená dopredaj veľkosť 41
87125 strieborno-čierna dopredaj veľkosť 46

čierna

biela

podrážka MTB NYLON 2006

159,90 €

179,90 €
cestná topánka 2012
podrážka ROAD carbon, hmotnosť 293 g
87631 červená
veľkosť 43
87632 červená
veľkosť 44
87712 bielo-červená
veľkosť 43
87713 bielo-červená
veľkosť 44
87714 bielo-červená
veľkosť 45
87715 bielo-modrá
veľkosť 43
87716 bielo-modrá
veľkosť 44
87717 bielo-modrá
veľkosť 45

59,90 €

mtb topánka 2007
podrážka Nylon, hmotnosť 309 g
87595 strieborno-čierna dopredaj
87596 strieborno-čierna dopredaj
87597 strieborno-modrá dopredaj

compact

189,90 €

209,90 €
cestná topánka 2012
podrážka ROAD carbon, hmotnosť 263 g
87638 biela 		
veľkosť 43
87639 biela 		
veľkosť 44
87611 biela 		
veľkosť 45
87612 biela 		
veľkosť 46
87721 čierna
veľkosť 43
87722 čierna
veľkosť 44
87723 čierna
veľkosť 45
87724 čierna
veľkosť 46

čierna

podrážka MTB NYLON

69,90 €

mtb topánka 2009
podrážka MTB Nylon, hmotnosť 284 g
87205 čierna dopredaj
87206 čierna dopredaj
87207 čierna dopredaj
87210 strieborna dopredaj
87212 strieborna dopredaj
87213 strieborna dopredaj
87214 strieborna dopredaj
87215 strieborna dopredaj
87216 strieborna dopredaj

veľkosť 42
veľkosť 43
veľkosť 44
veľkosť 41
veľkosť 42
veľkosť 43
veľkosť 44
veľkosť 45
veľkosť 46

mtb (horské) topánky

cestné topánky

149,90 €

mtb (horské) topánky

magic pro carbon

mtb (horské) topánky

cestné topánky

99,90 €
cestná topánka 2012
podrážka ROAD nylon, hmotnosť 284 g
veľkosť 41
87663 biela
87664 biela 		
veľkosť 42
87665 biela 		
veľkosť 43
87666 biela 		
veľkosť 44
87667 biela 		
veľkosť 45
87668 čierna
veľkosť 41
87669 čierna
veľkosť 42
87670 čierna
veľkosť 43
87671 čierna
veľkosť 44
87672 čierna
veľkosť 45

podrážka NYLON

cestné topánky

www.bikemania.sk

79,90 €

magic pro

biela

cestné topánky

47

čierna

podrážka MTB NYLON 2006

podrážka MTB NYLON 2008

mtb (horské) topánky

biela

stream

čierna

mtb (horské) topánky

strieborná

leader 2

79,90 €

biela

mtb topánka 2011
podrážka Nanocarbon, hmotnosť 268 g
veľkosť 42
87708 biela dopredaj
veľkosť 43
87709 biela dopredaj
veľkosť 44
87710 biela dopredaj
veľkosť 45
87711 biela dopredaj
veľkosť 41
87703 čierna dopredaj
veľkosť 42
87704 čierna dopredaj
veľkosť 43
87705 čierna dopredaj
veľkosť 44
87706 čierna dopredaj
veľkosť 45
87707 čierna dopredaj

leader

strieborná

strieborná
čierna

čierno-červená

čierna 2009

leader

strieborná

99,90 €

129,90 €
mtb topánka 2012
podrážka MTB Nylon, hmotnosť 312 g
veľkosť 42
87686 biela
87688 biela 		
veľkosť 44
87689 biela 		
veľkosť 45
87681 čierna
veľkosť 41
87682 čierna
veľkosť 42
87683 čierna
veľkosť 43
87684 čierna
veľkosť 44
87685 čierna
veľkosť 45
87690 čierno-červená
veľkosť 42
87691 čierno-červená
veľkosť 43
87692 čierno-červená
veľkosť 44
87693 čierno-červená
veľkosť 45
87694 strieborná
veľkosť 42
87695 strieborná
veľkosť 43
87696 strieborná
veľkosť 44
87697 strieborná
veľkosť 45

artica

veľkosť 40
veľkosť 43
veľkosť 46
veľkosť 46

99,90 €

zimná mtb topánka 2008
podrážka MTB Nylon, hmotnosť 406 g
87135 strieborno/čierna dopredaj
87136 strieborno/čierna dopredaj
87137 strieborno/čierna dopredaj
87138 strieborno/čierna dopredaj
87139 strieborno/čierna dopredaj
87140 strieborno/čierna dopredaj

79,90 €

mtb topánka 2008
podrážka MTB Nylon, hmotnosť 312 g
veľkosť 45
87628 čierna dopredaj
veľkosť 46
87629 čierna dopredaj

podrážka MTB NYLON

veľkosť 41
veľkosť 42
veľkosť 43
veľkosť 44
veľkosť 45

79,90 €

mtb topánka 2007
podrážka MTB Nylon, hmotnosť 312 g
87552 čierna dopredaj
87607 čierno-červená dopredaj
87610 čierno-červená dopredaj
87620 strieborná dopredaj

leader

89,90 €

mtb topánka 2012
podrážka MTB Nylon, hmotnosť 284 g
87698 čierna
87699 čierna
87700 čierna
87701 čierna
87702 čierna

podrážka MTB NYLON

podrážka MTB NYLON

čierno-červená 2007

podrážka MTB NYLON

compact pro

čierna

podrážka MTB nanocarbon 2011

čierna 2008/2007

mtb (horské) topánky

mtb topánka 2008
podrážka Nylon 2008, hmotnosť 268 g
veľkosť 40
87068 čierna dopredaj
veľkosť 41
87069 čierna dopredaj
veľkosť 42
87070 čierna dopredaj
veľkosť 43
87071 čierna dopredaj
veľkosť 44
87072 čierna dopredaj
veľkosť 45
87073 čierna dopredaj
veľkosť 46
87074 čierna dopredaj
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

biela

mtb (horské) topánky

strieborno-čierna

69,90 €

veľkosť 38
veľkosť 39
veľkosť 40
veľkosť 41
veľkosť 42
veľkosť 43

podrážka MTB NYLON

89,90 €

mtb topánka 2009
podrážka Nylon, hmotnosť 312 g
87192 čierna dopredaj
87196 čierna dopredaj
87198 strieborná dopredaj
87200 strieborná dopredaj
87202 strieborná dopredaj

veľkosť 39
veľkosť 43
veľkosť 41
veľkosť 43
veľkosť 44

návlek

zimné mtb (horské) topánky

stream

www.bikemania.sk

24,90 €

návlek na topánky
87521 biela
87524 biela

veľkosť 41
veľkosť 44

návlek windtex

34,90 €

návlek na topánky
87501 čierna
87502 čierna
87503 čierna
87505 čierna

veľkosť 41
veľkosť 42
veľkosť 43
veľkosť 45

návleky

mtb (horské) topánky

červeno-čierna

49

mtb (horské) topánky
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freeride (na voľný čas) topánka

freeride (na voľný čas) topánka

triatlónová topánka

haway

59,90 €

cestná topánka 2006
podrážka ROAD nylon, hmotnosť 264 g
veľkosť 40
87361 biela dopredaj
veľkosť 42
87151 biela dopredaj

biela

haway carbon

podrážka NYLON

139,90 €

cestná topánka 2012
podrážka ROAD carbon, hmotnosť 236 g
87633 biela 		
veľkosť 44
87634 biela 		
veľkosť 45

podrážka carbon

V júni 2011 vyhrala Annika Langvard titul majsterky sveta
v maratóne v Montebellune, v Taliansku s takmer 2-minútovým
náskom práve na našom bicykli Fuji. Pri prejdení cieľom, Annika
zdvihla nad hlavu svoj víťazný bicykel Fuji SLM. Takto spontánne
oslavila svoj prvý titul majterky sveta v elitnej kategórii. Fuji
dosiahlo svoj vôbec prvý titul majstra sveta s horským bicyklom.
Tento úspech ešte zvýraznila titulom majsterky sveta 2012.

easy spin

39,90 €

freeride topánka 2008
podrážka Freeride, hmotnosť 445 g
87013 strieborno-čierna dopredaj
87015 strieborno-čierna dopredaj
87016 strieborno-čierna dopredaj
87017 strieborno-čierna dopredaj
87018 strieborno-čierna dopredaj
87023 strieborno-čierna dopredaj

veľkosť 40
veľkosť 41
veľkosť 43
veľkosť 44
veľkosť 45
veľkosť 47

podrážka FREERIDE

freeride

79,90 €

freeride topánka 2012
podrážka Freeride, hmotnosť 470 g
87725 sivá
87726 sivá
87727 sivá
87728 sivá
87729 sivá

veľkosť 42
veľkosť 43
veľkosť 44
veľkosť 45
veľkosť 47

www.fujibikes.sk

27,90 €

www.bikemania.sk

39,90 €

20,90 €
24"

24" / 26" predné kolesá

53

29,90 €
64901

30,90 €

26"

64902

28"
STRIEBORNÉ

ČIERNE

24"

ČIERNE

ČIERNE

rodi freeway09

rodi tracks xc07

rodi x-rambler09

rodi freeway09

mtb/city koleso predné
24" 507x19; špice čierne poplastované, STD; ráfik 36 dierový,
náboj predný FM 21 QR, farba čierna, hmotnosť 1.010 g

mtb koleso predné
26" 559x19; špice pozinkované oceľové, STD; ráfik 36 dierový
náboj predný FM 21; farba strieborná, hmotnosť 934 g

CROSS koleso predné
28" 622x19, špice nerezové, ploché, čierne, X-Air; ráfik 24 dierový
náboj predný FM 21 QR; farba čierna; hmotnosť 1.127 g

mtb/city koleso zadné
24" 507x19; špice čierne poplastované, STD; ráfik 36 dierový,
náboj zadný FM 31 QR, FM 32 QR; farba čierna, hmotnosť od 1.130 (1.268) g

kód

kód

kód

kód

64900

65016

36 dierový ráfik, čierna farba

49,90 €

65100

36 dierový ráfik, strieborná farba

69,90 €

59,90 €

64901
64902

24 dierový ráfik, čierna farba

59,90 €

28" predné / 24" zadné kolesá

52
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náboj FM 31 QR, 36 dierový ráfik, čierna farba, hmotnosť 1.130 g
náboj FM 32 QR, 36 dierový ráfik, čierna farba, hmotnosť 1.268 g

79,90 €

ČIERNE

ČIERNE

BIELE

26"

ŽLTÉ

ČIERNE

rodi mudrock07

rodi excalibur fr09

rodi excalibur fr09

rodi mudrock07

mtb disc koleso predné
26" 559x19, špice čierne oceľové, X-Air; ráfik 24 dierový
náboj predný RM 40, M 495; farba čierna; hmotnosť 1.009 g

mtb disc koleso predné
26“ 559x21, špice čierne oceľové, STD; ráfik 32 dierový,
náboj predný DC 91, farba čierna, biela, žltá; hmotnosť od 1.047 g

mtb disc koleso zadné
26" 559x21, špice čierne oceľové, STD; ráfik 32 dierový,
náboj zadný DC 32, farba žltá; hmotnosť od 1.047 g

mtb disc koleso zadné
26" 559x19, špice čierne oceľové, X-Air; ráfik 24 dierový
náboj zadný RM 40; farba čierna; hmotnosť od 1.254 g

kód

kód

kód

kód

65000
65014

náboj M 495,24 dierový ráfik, čierna farba
náboj RM 40, 24 dierový ráfik, čierna farba

79,90 €

26" / 28" predné kolesá

ŽLTÉ

65008
65009

kód

65010

32 dierový ráfik, biela farba
32 dierový ráfik, čierna farba

32 dierový ráfik, žltá farba

20,90 €

65013

65015

32 dierový ráfik, žltá farba

49,90 €

STRIEBORNÉ

BIELE

49,90 €

28"
ČIERNE

28"

ČIERNE

rodi excalibur DH09

rodi tracks ft09

rodi x-rambler09

mtb disc koleso predné
26“ 559x18, špice čierne oceľové, STD; ráfik 32 dierový
náboj predný DHDC 91, zadný DC 32, farba čierna, žltá, biela; hmotnosť od 1.150 g

CROSS koleso predné
28" 622x19; špice čierne poplastované oceľové, STD; ráfik 36 dierový
náboj predný FM 21 QR; farba strieborná, hmotnosť 1.008 g

CROSS koleso zadné
28" 622x19, špice nerezové, ploché, čierne, X-Air; ráfik 24 dierový
náboj zadný FM 32 QR; farba čierna; hmotnosť 1.385 g

road koleso zadné
28" 622x13, špice čierne 2x stenčované, X-Air; ráfik 28 dierový
náboj zadný RB 32; farba čierna; hmotnosť 1.255 g

kód

kód

kód

kód

65485

predné koleso; 32 dierový ráfik, biela farba

65106

36 dierový ráfik, strieborné, hmotnosť 1.008 g

26"

24 dierový ráfik, čierna farba

26"
28"

26" zadné kolesá

26"

65101

24 dierový ráfik, čierna farba

rodi stylus09

65105

28 dierový ráfik, čierna farba

28" zadné kolesá

26" predné kolesá

26"

89,90 €

26" sady kolies

www.bikemania.sk

139,90 €

26"

229,90 €

269,90 €

26"

26"

ČIERNE

BIELE

ČIERNE

26"
BIELE

rodi x-rambler09

rodi excalibur Db09

black jack m 38009

black jack sniper fr sts10

sada CROSS kolies
26" 559x19, 28" 622x19; špice nerezové, ploché, čierne, X-Air; ráfik 24 dierový
náboj predný FM 40 QR, zadný FM 40 QR; farba čierna; hmotnosť 2.199 (2.335) g

sada mtb disc kolies
26" 559x18, špice čierne oceľové, STD; ráfik 32 dierový
náboj predný DC 19, zadný DC 22, farba biela; hmotnosť 2.192 g

sada mtb disc kolies
26" 559x18, špice čierne nerezové, STD; ráfik 32 dierový,
náboj predný DC 91 QR, zadný DC 32 QR, farba čierna, biela; hmotnosť 2.006 g

sada mtb disc kolies
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

kód

kód

kód

kód

65109

65054

predné + zadné koleso, 26", 24 dierový ráfik, čierna farba

109,90 €

predné + zadné koleso; 32 dierový ráfik, biela farba

129,90 €

129,90 €

26" sady kolies
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ŽLTÉ

predné + zadné koleso; 32 dierový ráfik, čierna farba

269,90 €

179,90 €

BIELE

BIELE

65051

predné + zadné koleso; 24 / 28 dierový ráfik, biela farba

399,90 €

299,90 €

26"

26"
ČIERNE

65131

26"
BIELE

26"
BIELE

rodi excalibur fr08

black jack xc 40011

black jack dh 56011

black jack tubeless10

sada mtb disc kolies
26" 559x21, špice čierne oceľové, STD; ráfik 32 dierový,
náboj predný DC 91, zadný DC 32, farba čierna, biela, žltá; hmotnosť 2.282 g

sada mtb disc kolies
26" 559x17, špice čierne, 2x stenčované, STD; ráfik 32 dierový
náboj predný DC 91, zadný DC 32; farba biela; hmotnosť 1.820 g

sada mtb disc kolies
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

sada mtb disc kolies
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

kód

kód

kód

65057
65058

kód
predné + zadné koleso; 32 dierový ráfik, biela farba 65059
predné + zadné koleso; 32 dierový ráfik, čierna farba 65060

predné + zadné koleso; 32 dierový ráfik, žltá farba
náboj M 495, 32 dierový ráfik, čierna farba

129,90 €

65044

predné + zadné koleso; 32 dierový ráfik, biela farba

139,90 €

169,90 €

65041

26" sady kolies

79,90 €
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predné + zadné koleso; 32 dierový ráfik, biela farba

69,90 €

65473

26" sady kolies
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predné + zadné koleso; 24/28 dierový ráfik, biela farba

79,90 €

26" sady kolies

26"
BIELE

ČIERNE

28"

26"
ČIERNE

ŽLTÉ

ČIERNE

28"

ČIERNE

black jack m 38011

rodi excalibur DH09

rodi freeway09

rodi x-rambler09

sada mtb disc kolies
26" 559x17, špice čierne, 2x stenčované, STD; ráfik 32 dierový
náboj predný DC 91, zadný DC 32; farba biela; hmotnosť 1.844 g

sada mtb disc kolies
26“ 559x27, špice čierne oceľové, STD; ráfik 32 dierový
náboj predný DHDC 91, zadný DC 32, farba čierna, žltá, biela; hmotnosť od 1.150 g

sada mtb/city kolies
28" 622x19, špice čierne poplastované, STD; ráfik 36 dierový,
náboj predný FM 21 QR, zadný FM 32 QR; farba čierna, hmotnosť 2.458 g

sada CROSS kolies
28" 622x19; špice nerezové, ploché, čierne, X-Air; ráfik 24 dierový
náboj predný FM 40 QR, zadný FM 40 QR; farba čierna; hmotnosť 2.199 (2.335) g

kód

kód

kód

kód

65131
65132

predné + zadné koleso; 32 dierový ráfik, čierna farba
predné + zadné koleso; 32 dierový ráfik, biela farba

65055
65056

predné + zadné koleso; 32 dierový ráfik, žltá farba
predné + zadné koleso; 32 dierový ráfik, čierna farba

65138
65111

26" predné + zadné koleso, 32 dierový ráfik, čierna farba
28" predné + zadné koleso, 32 dierový ráfik, čierna farba

65110

predné + zadné koleso, 28", 24 dierový ráfik, čierna farba

26" / 28" sady kolies

26"
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99,90 €

www.bikemania.sk

189,90 €

129,90 €

6,90 €

28"
ČIERNE

BIELE

rodi airline EVO09

sada road kolies
28" 622x13, špice čierne 2x stenčované, ráfik predný 20, zadný 28 dierový;
náboj predný RB 31, zadný RB 32; farba čierna, biela; hmotnosť 2.154 g

sada road kolies
28" 622x13, 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

kód

65141

predné + zadné koleso; 20 / 28 dierový ráfik, biela farba
predné + zadné koleso; 20 / 28 dierový ráfik, čierna farba

199,90 €

rodi scout 2

rodi scout 2

mtb ráfik
24" 507x21, hmotnosť 563 g

mtb ráfik
24" 507x21, hmotnosť 563 g

		
65241 36 dierový ráfik, prírodná farba

rodi scout 2

rodi scout 2

mtb ráfik
26" 559x25, hmotnosť 563 g

mtb ráfik
26" 559x25, hmotnosť 563 g

		
65242 36 dierový ráfik, prírodná farba

9,90 €

309,90 €

12,90 €

14,90 €

28" sady kolies

28"

ČIERNE
BIELE

black jack skypper10

black jack skypper10

sada road kolies
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

sada road kolies
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

kód

kód

65045

predné + zadné koleso; 20 / 24 dierový ráfik, čierna farba

ČIERNE

rodi vision

mtb ráfik
26" 559x19, hmotnosť 601 g

mtb ráfik
26" 559x19, hmotnosť 566 g

		
65217 36 dierový ráfik, strieborná farba
65218 36 dierový ráfik, čierna farba

		
65215 36 dierový ráfik, čierna farba

19,90 €

ČIERNE

PRÍRODNÉ

rodi scout 2
		
65139 20 dierový ráfik, prírodná farba

26"
PRÍRODNÉ

ČIERNE

BIELE

ČIERNE

rodi scout 2

rodi m 380

black jack m 380

mtb ráfik
20" 406x21, hmotnosť 563 g

mtb ráfik
26" 559x17, hmotnosť 399 g

mtb ráfik
26"
559x17, lepený, hmotnosť 399 g
		

		
65240 36 dierový ráfik, prírodná farba

		
65038 24 dierový ráfik, čierna farba
65040 36 dierový ráfik, čierna farba
65238 32 dierový ráfik, biela farba

65237 32 dierový ráfik, čierna farba

BIELE

rodi box 17

rodi vr 17

mtb ráfik
26" 559x17, hmotnosť 399 g

mtb ráfik
26" 559x17, hmotnosť 549 g

		
65216 36 dierový ráfik, čierna farba

19,90 €

26"

16"

mtb ráfik
16" 305x21, hmotnosť 563 g
Posledná generácia ložiskových
nábojov, ktoré sú ľahšie a
podstatne efektívnejšie.

ČIERNE

rodi airline 1

5,90 €
20"

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.

STRIEBORNÉ

		
65133 36 dierový ráfik, čierna farba
65134 32 dierový ráfik, čierna farba
65135 36 dierový ráfik, biela farba

predné + zadné koleso; 20 / 24 dierový ráfik, biela farba

4,90 €

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.

26"

26"

28"

14,90 €

26"

26"

ČIERNE

		
65220 36 dierový ráfik, strieborná farba

predné + zadné koleso; 20 / 24 dier. ráfik, čierna farba

209,90 €

299,90 €

		
65219 36 dierový ráfik, strieborná farba

STRIEBORNÉ

39,90 €

6,90 €

49,90 €

26"

ČIERNE

BIELE

28"

ČIERNE

black jack warm up

rodi scout 4

mtb ráfik
26" 559x17, zváraný, hmotnosť 399 g

cross ráfik
28" 622x21, hmotnosť 538 g

		
65030 32 dierový ráfik, čierna farba

26" ráfiky

BIELE

26"

PRÍRODNÉ

STRIEBORNÉ

26" ráfiky / 24" ráfiky

24"

rodi airline 410

65046

6,90 €
26"

PRÍRODNÉ

65067
65066

5,90 €

24"
28"

ČIERNE

7,90 €

		
65243 36 dierový ráfik, prírodná farba

26" / 28" ráfiky

28" sady kolies

57

12,90 €

12,90 €

16,90 €

28"

28" ráfiky

BIELE

ŽLTÉ

ČIERNE

ČIERNE

rodi tracks

rodi freeway

rodi typhoon

cross ráfik
28" 622x19, hmotnosť 475 g

cross ráfik
28" 622x19, hmotnosť 552 g

cross ráfik
28" 622x19, hmotnosť 710 g

		
65306 36 dierový ráfik, strieborná farba

		
65305 36 dierový ráfik, čierna farba

14,90 €
28"

		
65304 36 dierový ráfik, čierna farba

14,90 €

28" ráfiky

ČIERNE

mtb disc ráfik
26" 559x19, hmotnosť 542 g

mtb disc ráfik
26" 559x27, hmotnosť 655 g

rodi stylus

rodi airline 4

cross ráfik
28" 622x17, hmotnosť 611 g

ROAD ráfik
28" 622x13, hmotnosť 619 g

ROAD ráfik
28" 622x13, hmotnosť 615 g

		
65136 32 dierový ráfik, biela farba
65137 32 dierový ráfik, čierna farba

		
65302 36 dierový ráfik, čierna farba

13,90 €

		
65221 36 dierový ráfik, biela farba
65303 36 dierový ráfik, čierna farba

16,90 €

26" diskové ráfiky

ŽLTÉ

ČIERNE

ČIERNE

26"

26"
ŽLTÉ

BIELE

ŽLTÉ

BIELE

ČIERNE

BIELE

mtb ráfik
29" 622x19, zváraný, hmotnosť 560 g

mtb disc ráfik
26" 559x19, hmotnosť 425 g

mtb disc ráfik
26" 559x25, hmotnosť 480 g

rodi excalibur fr

rodi excalibur fr

mtb disc ráfik
26" 559x19, hmotnosť 610 g

mtb disc ráfik
26" 559x21, hmotnosť 564 g

mtb disc ráfik
26" 559x21, hmotnosť 564 g

		
65228 32 dierový ráfik, žltá farba
65230 32 dierový ráfik, čierna farba
65063 32 dierový ráfik, biela farba

		
65210 36 dierový ráfik, biela farba
65211 36 dierový ráfik, žltá farba
65212 36 dierový ráfik, čierna farba
65213 36 dierový ráfik, oranžová farba
65231 36 dierový ráfik, žltá farba
65233 36 dierový ráfik, čierna farba

ČIERNE

BIELE

		
65206 32 dierový ráfik, žltá farba
65207 32 dierový ráfik, biela farba

17,90 €

39,90 €
49,90 €

29"
26"
ČIERNE

BIELE

ČIERNE

BIELE

rodi excalibur db

black jack sniper dh

rodi excalibur xc

mtb disc ráfik
26" 559x27, hmotnosť 655 g

mtb disc ráfik
26"
559x25, zváraný, hmotnosť 480 g
		

mtb disc ráfik
29" 622x19, hmotnosť 542 g

		
65245 36 dierový ráfik, biela farba
65246 36 dierový ráfik, čierna farba

65031 32 dierový ráfik, čierna farba
65480 32 dierový ráfik, biela farba

BIELE

rodi excalibur dh

black jack xc 400

mtb disc ráfik
26" 559x27, hmotnosť 655 g

mtb disc ráfik
26"
559x17, lepený, hmotnosť 388 g
		

		
65208 36 dierový ráfik, žltá farba
65209 36 dierový ráfik, čierna farba
65244 36 dierový ráfik, biela farba

65035 32 dierový ráfik, biela farba
65036 36 dierový ráfik, čierna farba
65495 32 dierový ráfik, čierna farba

39,90 €

39,90 €

49,90 €

ČIERNE

rodi sniper dh

16,90 €

ČIERNE

49,90 €

26"

rodi sniper fr
		
65204 32 dierový ráfik, čierna farba
65205 32 dierový ráfik, žltá farba

BIELE

26"

black jack xc 29
		
65048 32 dierový ráfik, biela farba
65049 32 dierový ráfik, čierna farba

25,90 €

26"

29,90 €

35,90 €

ŽLTÉ

rodi rawedge
		
65214 36 dierový ráfik, čierna farba

		
65064 32 dierový ráfik, biela farba
65224 32 dierový ráfik, čierna farba

29,90 €

ČIERNE

26"

26"

26"

BIELE

16,90 €

26"

		
65234 32 dierový ráfik, žltá farba
65235 32 dierový ráfik, biela farba
65236 32 dierový ráfik, čierna farba
65029 36 dierový ráfik, biela farba
65037 36 dierový ráfik, čierna farba

19,90 €

ČIERNE

rodi vr 17

ČIERNE

cross ráfik
28" 622x19, hmotnosť 669 g

29"

ČIERNE

BIELE

rodi excalibur dh

28"

BIELE

ČIERNE

rodi excalibur xc

28"
ČIERNE

BIELE

rodi airline 1

19,90 €

19,90 €

ŽLTÉ

ČIERNE

		
65239 36 dierový ráfik, čierna farba

18,90 €

26"

28"

28"
ČIERNE

26"

26"

28"
STRIEBORNÉ

18,90 €

28" diskové ráfiky

12,90 €

www.bikemania.sk

BIELE

ČIERNE

BIELE

black jack sniper fr

black jack sniper xc

mtb disc ráfik
26" 559x21, zváraný, hmotnosť 452 g

mtb disc ráfik
26"
559x17, zváraný, hmotnosť 388 g
		

		
65039 32 dierový ráfik, biela farba
65047 36 dierový ráfik, čierna farba

špice

65477 32 dierový ráfik, čierna farba
65478 32 dierový ráfik, biela farba

65112	Rodi, špice, 2.0 x 262, poplastované, čierne
65119	Rodi, špice, 2.0 x 262, oceľ stainless 18 x 10
65126	Rodi, špice, 2.0 x 262, anodizované, čierne, stainless
65113	Rodi, špice, 2.0 x 264, poplastované, čierne
65120	Rodi, špice, 2.0 x 264, oceľ stainless 18 x 10
65127	Rodi, špice, 2.0 x 264, anodizované, čierne, stainless
65114	Rodi, špice, 2.0 x 266, poplastované, čierne
65121	Rodi, špice, 2.0 x 266, oceľ stainless 18 x 10
65128	Rodi, špice, 2.0 x 266, anodizované, čierne, stainless
65115	Rodi, špice, 2.0 x 286, poplastované, čierne
65122	Rodi, špice, 2.0 x 286, oceľ stainless 18 x 10
65129	Rodi, špice, 2.0 x 286, anodizované, čierne, stainless
65116	Rodi, špice, 2.0 x 290, poplastované, čierne
65123	Rodi, špice, 2.0 x 290, oceľ stainless 18 x 10
65117	Rodi, špice, 2.0 x 292, poplastované, čierne
65124	Rodi, špice, 2.0 x 292, oceľ stainless 18 x 10
65118	Rodi, špice, 2.0 x 294, poplastované, čierne
65125	Rodi, špice, 2.0 x 294, oceľ stainless 18 x 10

10,90 € (za 100 ks)
19,90 € (za 100 ks)
29,90 € (za 100 ks)
10,90 € (za 100 ks)
19,90 € (za 100 ks)
29,90 € (za 100 ks)
10,90 € (za 100 ks)
19,90 € (za 100 ks)
29,90 € (za 100 ks)
10,90 € (za 100 ks)
19,90 € (za 100 ks)
29,90 € (za 100 ks)
10,90 € (za 100 ks)
19,90 € (za 100 ks)
10,90 € (za 100 ks)
19,90 € (za 100 ks)
10,90 € (za 100 ks)
19,90 € (za 100 ks)

		
65061 32 dierový ráfik, biela farba
65062 32 dierový ráfik, čierna farba

niple

65130 2.0 x 14, 100 ks

4,90 € (za 100 ks)

28" diskové ráfiky

7,90 €

59

29" ráfik / 28" diskové ráfik
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119,90 €

119,90 €

kotúčové brzdy

39,90 €

49,90 €

49,90 €

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

PLU	popis
63028 180 mm SL, PK
63355 210 mm SL, PK
63464 predná, 180 mm, SL,

kotúčové brzdy

79,90 €

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

magura julie hp

PLU	popis
63170 180 mm SL, PK, PM 6
63151 180 mm SL, PK, čierna
63150 203 mm SL, PK, čierna
63152 210 mm SL, PK, čierna
63154 203 mm SL, ZK, čierna

89,90 €

PLU	popis
401455 180 mm, PK, čierna
63013 190 mm, PK, čierna
63340 210 mm, PK
63014 160 mm, ZK, čierna

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

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

PLU	popis
63566 180 mm, predná
63567 203 mm, predná
63570 160 mm, zadná
63569 180 mm, zadná
63568 203 mm, zadná

129,90 €

69,90 €

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

magura mt2

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

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

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

PLU	popis
63017 160 mm SL, PK, IS 6“
63147 180 mm SL, PK, IS 6“
63148 160 mm SL, ZK, IS
63411 160 mm SL, ZK, IS
63018 160 mm SL, ZK, PM, čierna

159,90 €

PLU	popis
63400 180 mm VD, PK
63323 180 mm, PK
63367 203 mm, PK
63368 203 mm, PK
63354 160 mm VD, ZK
63171 203 mm VD, ZK

179,90 €

PLU	popis
63015 160 mm SL, PK
63369 180 mm VD, PK, IS 6“
63166 203 mm VD, PK, PM 8“
63172 203 mm SL, PK, strieb
63370 203 mm VD, IS 6“, PK
63167 203 mm VD, PK, Boxxer
63352 160 mm VD, ZK
63016 160 mm, ZK
63353 180 mm VD, ZK
63149 203 mm VD, ZK

magura marta

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

PLU	popis
63116 160 mm SL, PK, IS 6“
63143 180 mm SL, PK, IS 6“
63410 180 mm SL, PK, IS 6“
63098 160 mm SL, ZK, IS
63349 160 mm SL, ZK, IS

kotúčové brzdy

Kotúčové brzdy dodávame kompletné,
k okamžitému nasadeniu.
Obsahujú kompletnú brzdu, vrátane páčky, telesa,
brzdového kotúča, hadíc a sú ovzdušnené.
Nič nie je potrebné dokupovať!

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.

229,90 €

PLU	popis
63562 203 mm, predná
63563 180 mm, predná
63564 180 mm, zadná
63565 160 mm, zadná

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

PLU	popis
63041 predná, 190 mm

kotúčové brzdy

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.

kotúčové brzdy

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.
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69,90 €

369,90 €

63331 (0721817) HS33FT

RHR

59,90 €

79,90 €

63229 (0721648)

63227 (0721639)

EPR easy pad
replacement

integrated reservoir

79,90 €

FLIP-FLOP design
CARBO LAY ® clamp

hydraulické ráfikové

259,90 €

63

63001 (0721521)

kotúčové brzdy

CARBO TECTURE SL ® master body
EBT Easy Bleed Technology

FEEL SAFE ergonomics
CARBO LAY ® lever

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

PLU	popis
63560 180 mm, predná
63561 160 mm, zadná

249,90 €

magura hs11

magura hs33

spomalenie 3,9 m.s-2,
priemer piestiku v rukoväti / telese – 16 mm / 2 x 14 mm,
hmotnosť od 360 g/ks

spomalenie 4,2 m.s-2,
priemer piestiku v rukoväti / telese 14 mm / 2 x 14 mm,
hmotnosť od 395 g/ks

69,90 €

99,90 €

pravá/ľavá (0724429)

pravá/ľavá (0724433)

134,90 €

179,90 €

pár (0724383)

63584 pár (0724809)

magura hs1113

magura hs3313

pre trekingové a fitness bicykle
materiál páčky/brzdy kovaný hliník
spomalenie 4,2 m.s-2, hmotnosť 445 g

pre trekingové a fitness bicykle
materiál páčky/brzdy kovaný hliník
spomalenie 4,2 m.s-2, hmotnosť 464 g

HPT Hollow Pivot Technology

all TORX T25

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

lzaedtná
p
m + da

koredná ová brz
p kotúč

399,90 €

PLU

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

63558
63559

popis
160 mm, predná
160 mm, zadná

499,90 €
pos

sady kotúčových bŕzd

magura mt8

l

kusedný

529,00 €

629,00 €

predná + zadná brzda

predná + zadná brzda

275,00 €

325,00 €

predná brzda, 1000 mm

predná brzda, 1000 mm

275,00 €

325,00 €

zadná brzda, 2000 mm

zadná brzda, 2000 mm

369,00 €

459,00 €

(0141128)

pos

l

kusedný

(0141129)

(2700010)

(2700012)

(2700011)

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

t
pledná

+ za da
korem
dná ová brz
p kotúč

magura marta 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

t
pledná

+ za da
korem
dná ová brz
p kotúč

magura rt6 tt
pre cestné bicykle
materiál páčky/brzdy kovaný hliník
spomalenie 6,4 m.s-2, hmotnosť 578 g

konvertor (2700150)

(2700013)

magura rt8 tt
pre cestné bicykle
materiál páčky/brzdy kovaný hliník/karbón
spomalenie 6,4 m.s-2, hmotnosť 495 g

konvertor (2700149)

hydraulické ráfikové brzdy

sada kotúčových bŕzd

DAD Double
Do
Arch Design

hydraulické ráfikové brzdy

ROYAL BLOOD

649,90 €

649,90 €

699,90 €

799,90 €

www.bikemania.sk

799,90 €

69,90 €

165,00 €

MAGURA FR

PLU

63131

predné koleso,

odpružené vidlice

odpružené vidlice

kotúčový náboj, 32 dierový

magura ts6 100 (26")

magura ts6 120 (26")

magura ts6 100 (29")

magura durin 100 sl

magura ts8
MAGURA
TS8 rR 80 (26")

magura ts8
MAGURA
TS8 rR 100 (26")

zdvih 100 mm, hmotnosť 1.690 g
koncovky 9 mm, anbaumaß PM6"
použitie crosscountry, farba čierna

zdvih 120 mm, hmotnosť 1.690 g
koncovky 9 mm, anbaumaß PM6"
použitie crosscountry, all mountain, farba čierna

zdvih 100 mm, hmotnosť 1.945 g
koncovky 15 mm M15, anbaumaß PM7"
použitie crosscountry, farba čierna

zdvih 100 mm, hmotnosť 1.299 g
koncovky 9 mm, anbaumaß PM6
einsatzgebiete CC, farba biela

zdvih 80 mm, hmotnosť 1.380 g
koncovky 9 mm, anbaumaß PM6"
použitie crosscountry, race, farba čierna

zdvih 100 mm, hmotnosť 1.380 g
koncovky 9 mm, anbaumaß PM6"
použitie crosscountry, race, farba čierna

799,90 €

799,90 €

799,90 €

849,90 €

849,90 €

849,90 €

99,90 €

119,90 €

298,00 €

MAGURA FR

PLU

63132

zadné koleso,

kotúčový náboj, 32 dierový

232,00 €

MAGURA PRO
predné koleso,

kotúčový náboj, 32 dierový

849,90 €

PLU

63095

129,90 €

331,00 €

MAGURA PRO
zadné koleso,

PLU

63100

KOLESÁ
kolesá

649,90 €
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kotúčový náboj, 32 dierový

29,90 €

magura ts8 r 100 (27,5") QR15

magura ts8 r 80 (29")

magura ts8 r 100 (29")

magura ts8 sl 80 (26")

magura ts8
MAGURA
TS8 sl
SL 100 (26")

magura ts8
MAGURA
TS8 sl
SL 80 (29")

magura ts8
MAGURA
TS8 sl
SL 100 (29")

MAGURA COMP (DT ONYX)

zdvih 100 mm, hmotnosť 1.600 g
koncovky 15 mm, anbaumaß PM7"
použitie crosscountry, all mountain, marathon,
farba biela

zdvih 80 mm, hmotnosť 1.655 g
koncovky 15 mm M15, anbaumaß PM7"
použitie crosscountry, race, farba čierna

zdvih 100 mm, hmotnosť 1.655 g
koncovky 15 mm M15, anbaumaß PM7"
použitie crosscountry, race, farba čierna

zdvih 80 mm, hmotnosť 1.299 g
koncovky 9 mm, anbaumaß PM6"
použitie crosscountry, race, farba biela

zdvih 100 mm, hmotnosť 1.299 g
koncovky 9 mm, anbaumaß PM6"
použitie crosscountry, race, farba biela

zdvih 80 mm, hmotnosť 1.630 g
koncovky 15 mm M15, anbaumaß PM7"
použitie crosscountry, race, farba biela

zdvih 100 mm, hmotnosť 1.630 g
koncovky 15 mm M15, anbaumaß PM7"
použitie crosscountry, race, farba biela

predný náboj, 32 dierový, čierny,
pre All Mountain, X-Country

NÁBOJ
náboj
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adaptéry

kód

popis

63221 3
Louise FR, predný, PM 74 mm
63205 5
Gustav M, Rock Shox, 190 mm rotor
63531 15 J
210 mm, predné koleso
63223 15
pre 210 mm rotor, Louise FR, PK
63222 17
210 mm rotor
63436 18
pre 180 mm rotor, vidlica Boxxe
63225 19
210 mm rotor Louise FR	
63520 QM 1
Julie PK, ZK, 203 mm kotúč, 2003
63541 QM 5
Louise, 6“, 203 mm kotúč
63523 QM 6
Louise PK, na vidlicu, 180 mm kotúč
63524 QM 7
Louise PK, na vidlicu, 203 mm kotúč
63510 QM 8
z PM na RS Boxxer, pre 203mm kotúč
63511 QM 9
z PM na IS, pre 203 mm kotúč Louise
63525 QM 10 Louise ZK, 180 mm kotúč
63526 QM 11 Louise ZK, 160 mm kotúč a 203 mm
63527 QM 12 Louise ZK, 180 mm kotúč a 160 mm Z
63528 QM 14 J Julie, 210 mm PK, 190 mm ZK
63574 QM 26 7" PM , 203 mm rotor
63575 QM 27	PM 5", 160 mm rotor
63576 QM 28	PM 5",180 mm rotor
63312 Evolution čierny
63313 Evolution strieborný
63433		
na pumpu 0 731 301
63425 pre 210 mm rotor, Louise FR na Fox 40
63209 brzdový Gustav M, IM 2000, pre 210 P	

adaptéry
oleje, kvapaliny

adaptér

brzdové doštičky

kód

OLEJ DO VIDLÍC

kód

63397
63307
63442
63396
63327
63326
63325
63534
63315

popis

objem

olej do vidlíc Vidar/Asgard
10 ml
Shock oil, SAE 5, Phaon
10 ml
Suspension Blood Typ 1, SAE 2,5, Ronin 10 ml
Suspension Blood Typ 5, SAE 2,5
10 ml
olej do vidlíc Vidar/Asgard
500 ml
Shock oil, SAE 5, Phaon
500 ml
Suspension Blood Typ 1, SAE 2,5, Ronin 500 ml
Suspension Blood Typ 5, SAE 2,5
500 ml
vazelina do vidlíc		

cena

14,90 €
99,90 €
12,90 €
14,90 €
14,90 €
14,90 €
14,90 €
12,90 €
12,90 €
12,90 €
12,90 €
12,90 €
12,90 €
12,90 €
12,90 €
12,90 €
12,90 €
12,90 €
12,90 €
12,90 €
29,90 €
29,90 €
9,90 €
89,90 €
69,90 €

cena

0,30 €
0,30 €
0,30 €
0,50 €
13,90 €
13,90 €
13,90 €
19,90 €
35,00 €

BRZDOVÁ KVAPALINA

kód

63009
63010
63011

popis		

Royal Blood, 100 ml
Royal Blood, 250 ml
Royal Blood 1000 ml

cena

6,50 €
17,50 €
33,50 €

pre brzdy

popis

63024	Julie
4.2 Endurance, pár
63023	Julie
4.1, Performance
63021	Louise/Clara typ 3.1
63022	Louise/Clara typ 3.2
63025 Marta
5.2 Endurance
63020 Marta
5.1 Performance
63572 MT	
7.1, Performance
63573 MT	
7.2, Endurance
63065	Louise
2.1, Performance
63066	Louise
2.2, Endurance
63169	Louise	Endurance 6.2
63508	Louise	Performance 6.1
63019	Gustav M	Endurance 1.2, pár
63035	Gustav M	Performance 1.1

brzdové telesá

kód

pre brzdy

popis

63112	HS 33
čierne
63114	HS 33
čierne
63110	HS 33	Race line
63117	HS 33	Race line
63111	HS 33
strieborné
63113	HS 33
strieborné
63408	Julie 2005 čierne s obložením
63037	Louise 08 antracit, PM 6“
63029	Louise 08 čierne, PM 6“
63036	Louise 08 strieborné, PM 6“
63328	Louise FR	 čierne
63317	Louise
predné, strieborné, s oblo
63321	Louise
predné, strieborné, s oblo
63318	Louise
zadné, strieborné, s oblož
63322	Louise
zadné, strieborné, s oblož
63377 Marta SL	 čierne, 2009, PM
63329 Marta SL	 strieborné, predné
63330 Marta SL	 strieborné, zadné
63085 Marta
červené, PK 180 mm, PM 74
63081 Marta
čierne, PK 180 mm, PM 74 mm
63374 Marta
čierne, VR 160, predné
63373 Marta
čierne, VR 180, zadné
63230 Marta
čierna, 2009
63449	Gustav M		
63123 držiak brzdového telesa Gustav M

brzdové gumy

kód

pre brzdy

63005 čierna
63006 sivá
63008	Green Frog
63007	Kool Stop

popis

pár
pár
pár
pár

cena

13,90 €
13,90 €
13,90 €
13,90 €
14,90 €
14,90 €
14,90 €
14,90 €
15,90 €
15,90 €
15,90 €
15,90 €
16,90 €
16,90 €

cena

27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
29,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €
89,00 €
39,00 €

cena

6,90 €
6,90 €
9,90 €
9,90 €
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brzdové páčky

kód

pre brzdy

brzdové kotúče

brzdový kotúč ventidisc

63533
63532
63360
63361
63359
63362
63450
63452
63358
63363

brzdový kotúč Storm

priemer kotúča popis

160 mm
červený, Centerlock
160 mm
6 dierový
160 mm
čierny, 6 dierový
160 mm
čierny, Centerlock
180 mm
čierny, 6-dierový
180 mm
čierny, Centerlock
203 mm
6 dierový
203 mm	Centerlock
203 mm
čierny, 6-dierový
203 mm
čierny, Centerlock

kód

29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €

63203
63201
63577

brzdový kotúč SL

priemer kotúča popis

160 mm
180 mm
203 mm

6 dierový
6 dierový
6 dierový

kód

39,90 €
39,90 €
39,90 €

brzdový kotúč Storm sl

kód

63204
63206
63578

priemer kotúča popis

160 mm
180 mm
203 mm

6 dierový
6 dierový
6 dierový

39,90 €
39,90 €
39,90 €

63118
63109
63371
63082
63504
63127
63505
63175
63435

priemer kotúča popis

160 mm
pre Julie/Louise, PK/ZK	
160 mm
pre Marta SL	
180 mm
pre Martu, PK & ZK	
180 mm
pre Louise FR/Julie
190 mm
pre Gustav M/Louise FR	
190 mm	Gustav M
203 mm
pre Louise
203 mm
pre Martu, 6 dierový
210 mm
pre Gustav M/Louise FR, PK	

29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €

cena

63463	HS 11
63437	HS 11

čierna, ľavá
čierna, pravá

35,00 €
35,00 €

63346	HS 33
63426	HS 33
63304	HS 33
63305	HS 33
63046	HS 33
63302	HS 33
63303	HS 33

čierna (2 ks)
strieborná
čierna, ľavá
čierna, pravá
ľavá
ľavá, strieborná
pravá, strieborná

27,50 €
27,50 €
49,90 €
49,90 €
49,90 €
49,90 €
49,90 €

63386	Julie HP09
63387	Julie HP09
63378	Julie HP09

2-prstová, čierna, ľavá
2-prstová, čierna, pravá
2-prstová, strieborná

39,90 €
39,90 €
39,90 €

63300	Julie
63301	Julie
63084	Julie/Clara
63079	Julie/Clara

ľavá
pravá
4-prstová
čierna

39,90 €
39,90 €
39,90 €
39,90 €

63441	Louise
2 ks
63427	Louise
čierna
63506	Louise
Alu, BAT	
63042	Louise08 BAT	 čierna
63444	Louise/Louise FR	
63078	Louise/Louise FR, čierna
63517	Louise Carbon BAT 1 ks
63040	Louise08
pravá, čierna
63038	Louise08
ľavá, čierna
08
63002	Louise BAT ľavá, strieborná
08
63003	Louise BAT	 pravá, strieborná
63556	Louise 10th 09 ľavá, biela
63555	Louise 10th 09 pravá, biela
63413	Louise FR	 čierna, ľavá
63050	Louise08 BAT	 ľavá, karbón
63061	Louise08 BAT pravá, karbón
63087	Louise
ľavá
63088	Louise
pravá
63522	Louise Carbon BAT ľavá
63521	Louise Carbon BAT pravá

12,90 €
12,90 €
20,00 €
25,00 €
38,00 €
38,00 €
39,90 €
49,90 €
59,90 €
69,90 €
69,90 €
69,90 €
69,90 €
79,90 €
79,90 €
79,90 €
99,90 €
99,90 €

Marta
Marta
Marta
Marta
Marta

2 kusy
ľavá, červená
pravá, červená
čierna, pravá
ľavá

55,90 €
89,90 €
89,90 €
99,90 €
99,90 €

63375
63376

Marta SL	
Marta SL	

ľavá, čierna
pravá, čierna

89,90 €
89,90 €

63587
63586
63588
63589

MT2/MT4
MT2/MT4
MT2
MT2

2 prstová
4 prstová
2 prstová čierna
4 prstová čierna

25,00 €
25,00 €
49,90 €
49,90 €

kryty

kód

brzdy

popis

biely, pár
červený, pár
žltý,pár
2009

brzdové vedenie

kód

dĺžka

popis

63447		
držiak vedenia
63030		
pre hydraulickú brzdu
63414			
63434 2300 mm pre Juliu a ráfikové brzdy
63048		
uchytenie vedenia, dural
63515		Stahlflex vedenie
63034 2500 mm rovný prípoj
63033 1600 mm rovný spoj
63365 2500 mm pre Louise 2008
63428 1700 mm		
63583 2500 mm MT8/6/4
63062 2500 mm		
63429		
oceľové
63207 1700 mm		
63083 2500 mm	Stahlflex, 90 stupnov
63347		
oceľové, sada

membrána

kód

63076

brzdy

popis

Marta		

BRZDOVÉ BOOSTRE

kód

brzdy

63424	EVO 2
63439	EVO 2
63308		
brzdový adaptér:
63412	EVO 2
montážna platňa:
63310	Evo 2
63309	Evo 2

popis

cena

4,00 €
4,00 €
4,65 €
11,90 €
12,00 €
21,00 €
32,00 €
32,00 €
32,00 €
38,00 €
39,90 €
42,00 €
42,00 €
43,50 €
43,50 €
62,00 €

cena

13,90 €

cena

čierny
strieborný
strieborný, hliníkový, 30 g

13,50

13,50 €
49,90 €

strieborný

51,50 €

čierna
strieborná

20,50 €
20,50 €

129,90 €
129,90 €

63108
63071
63073
63097
63089

63199	HS 11
63389	HS 11
63388	HS 11
63383 Marta

kód

popis

cena

9,90 €
9,90 €
9,90 €
13,90 €

iné

kód

63380
63582
63053
63341
63055
63032
63438
63443
63395
63516
63104
63120
63135
63336
63314
63129
63105
63133

popis		

záslepka tesniaca, 2009
tesnenie pre skrutky brz.telesa
oliva asimetrická
zaisťovacie šplinty pre Louise
krycia matica		
ihla vysokotlakého potrubia
plniací adaptér pre diskové a ráfikové brzdy
plastové časti páčky
Flaša, 2011		
izolátor pre Gustav M, 2 ks
opierka s maticou
fiting oceľového vedenia
ovládanie tlmiacej jednotky
rýchloupínacia sada pre ráfikové brzdy, strieborn
centerlock adaptér
spojovací diel		
opierka		
ovládací gombík DLO pre Durin 08

cena

0,45 €
0,50 €
0,65 €
0,95 €
1,10 €
2,10 €
2,10 €
7,50 €
7,90 €
8,90 €
10,90 €
14,00 €
14,00 €
22,00 €
24,90 €
25,00 €
23,90 €
29,00 €

SERVISNÉ SADY A NÁRADIE

kód

popis		

63337 náhradná guma na kliešte
63501 skladová sada HS 33
63075 servisný kit nádržky pre Gustav M / Louise
63339 kľúč Torx, T 7
63381 servisný kit pre Juliu HP 2009
63345 kliešte na vedenie
63537 sada tesnení, Laurin/Menja/Odur
63026 sada dielov pre páčku Louise 2008
63538 sada púzdier, Laurin/Menja/Odur
63536 sada púzdier Wotan
63057 servisný kit pre diskové brzdy
63056 servisný kit pre ráfikové brzdy
63557 servisný kit pre všetky brzdy
63507 sada na opravu nádržky Louise Carbon
63080 odvzdušňovacia sada, Kit Pro
63579 momentový kľúč Vario S, 1-6
63072	Tackle box pre kotúčové brzdy

cena

3,90 €
5,50 €
10,50 €
13,50 €
17,90 €
19,90 €
20,00 €
23,90 €
26,00 €
26,00 €
33,00 €
33,00 €
33,00 €
36,90 €
51,50 €
89,90 €
139,90 €

skrutky

kód

popis		

63884 uzatvaracia skrutka, Louise 2009
63311 zaisťovacia skrutka pre Gustav M
63070 skrutka, M6		
63502 nastavovacia skrutka HS 33
63068 skrutky rotora
63101 skrutka objímky brzdovej páčky
63529 skrutka páčky HS 33
63054 skrutka		
63407 skrutky pre Evolution adaptér
63409 skrutky pre Evolution adaptér
63503 vrchná skrutka EVO 2 adaptéru
63107 skrutka nádržky Clara/Julie
63115 skrutka nádržky Gustav M / Marta
63039 skrutka páčky, HS-11, Clara/Julie
63049 odvzdušňovacia skrutka M6
63405 zaslepovacia skrutka pre Juliu 2005 M6x9
63364 skrutky držiaka obloženia Gustav M/Marta/Louise
63417 zaslepovacia skrutka M4
63590	PM skrutka Torx T25 hliníková
63581 skrutka páčky, AL MT8/MT4/MT2/MT6
63406 skrutka rychloupínača
63064 dutá skrutka		
63580 skrutka páčky, záslepka

podložky

kód

63063
63128
63047
63446
63342
63069
63445

popis		

podložka		
podložka na 90°spoj
vyrovnávacia podložka 0,2 mm
podložky pre montáž Evolution adaptéru
vyrovnavacia podložka 1,0 mm
vyrovnávacia podložka 1,0 mm
pevné podložky pre ráfikové brzdy

cena

0,45 €
0,69 €
0,69 €
0,69 €
0,71 €
0,75 €
0,89 €
0,90 €
0,95 €
0,95 €
0,95 €
1,05 €
1,05 €
1,05 €
1,25 €
1,25 €
1,39 €
1,90 €
2,00 €
2,00 €
3,29 €
4,65 €
7,90 €

cena

0,35 €
0,39 €
0,43 €
0,45 €
0,75 €
0,75 €
10,50 €
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Easy Bleed Technology
Pre rýchle a jednoduché odvzdušnenie. Sériovo pri všetkých
modeloch Marta, Louise a Julie HP.

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.

Dual Docking
Montáž radiacich páčok Trigger vľavo alebo vpravo. 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.

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.

Bite Adjust Technology
Individuálne nastavenie bodu záberu. K dispozícii u modeloch Louise Carbon
a Louise BAT.
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krosové bicykle

199,00 €

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

199,00 €

pôvodná cena 330,00 €

kód

veľkosť
100853 54 cm

279,00 €

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

kód

60578

veľkosť
48 cm

kód

61889

veľkosť
52 cm

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

kód

veľkosť

100862 48 cm

349,90 €

pôvodná cena 430,00 €

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

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

pôvodná cena 399,00 €

299,00 €

wheeler cross 6.3 m09 24 rýchlostí

wheeler pl 1600 m09 21 rýchlostí

299,00 €

pôvodná cena 464,38 €

wheeler cross 6.3 m08 24 rýchlostí

veľkosť
54 cm

krosové bicykle

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

61820

259,00 €

pôvodná cena 299,00 €

univega cr 710008 21 rýchlostí

kód

krosové bicykle

pôvodná cena 431,18 €

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.

krosové bicykle

68

pôvodná cena 499,00 €

kód

61653

veľkosť
56 cm

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

kód

veľkosť

103065 20,5"

krosové bicykle

bicykle

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

kód

veľkosť
103022 17"
103043 19"

krosové bicykle

349,00 €

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

kód

61769
61770

veľkosť
44 cm
48 cm

krosové bicykle
krosové bicykle

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

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

veľkosť

100804 55 cm

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

kód

veľkosť
103038 17"

61906

veľkosť
52 cm

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

veľkosť
103020 19"

wheeler cross 66 L06 27 rýchlostí
rám Alloy 7005 700 C, vidlica SR Suntour SF-NRX 6500, zdvih 63 mm, kotúčové
brzdy Shimano LX, BR-M585, radenie Shimano LX, ST-M585, prešmýkač Shimano
LX, FD-M581, menič Shimano LX, RD-M580 SGS, prevodník Shimano, FC-M581,
48x36x26

veľkosť

100813 50 cm

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-M59010, menič Shimano XT RD-M780 SGS, prevodník Shimano FC-M522-S, 42x32x24

kód

61885

veľkosť
48 cm

61775
61776

wheeler cross 6.6 m12 30 rýchlostí

61782
61781

veľkosť
44 cm
48 cm

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

kód

61688

veľkosť
44 cm

799,00 €

kód

61568

veľkosť
44 cm

wheeler cross 6.5 m12 30 rýchlostí

kód

61570

rám zliatina 6061, vidlica SR Suntour NRX, zdvih 75 mm, kotúčové brzdy Shimano
61571
BR-M446, radenie Shimano Deore SL-M590, prešmýkač Shimano Deore FD-M59010, menič Shimano XT RD-M780 SGS, prevodník Shimano FC-M522-S, 42x32x24

veľkosť
48 cm
52 cm

1.399,00 €

pôvodná cena 999,00 €

veľkosť
44 cm
48 cm

kód

pôvodná cena 899,00 €

899,00 €

kód

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 FCM391-S, 48x36x26

699,90 €

pôvodná cena 899,00 €

kód

wheeler cross 6.3 L12 27 rýchlostí

pôvodná cena 999,00 €

799,00 €

399,00 €

kód

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

kód

pôvodná cena 1.327,42 €

pôvodná cena 630,00 €

kód

fuji sunfire 3.011 24 rýchlostí

699,00 €

499,00 €

399,00 €

wheeler cross 6.2 m12 24 rýchlostí

61771
61904

veľkosť
48 cm
52 cm

pôvodná cena 499,00 €

pôvodná cena 497,00 €

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

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

kód

369,90 €

399,00 €

univega terreno 30008 24 rýchlostí

wheeler cross 6.1 m12 24 rýchlostí

499,00 €

pôvodná cena 649,00 €

krosové bicykle

krosové bicykle

fuji sunfire 4.0 l11 24 rýchlostí

449,90 €

krosové bicykle

349,00 €

pôvodná cena 499,00 €

www.bikemania.sk

horské bicykle

349,90 €

71

pôvodná cena 1.599,00 €

kód

61575

rám zliatina 6061, vidlica SR Suntour NRX, zdvih 75 mm, kotúčové brzdy Shimano
61576
BR-M575, radenie Shimano SLX SL-M660-10, prešmýkač Shimano SLX FD-M66010, menič Shimano SLX RD-M660 SGS, prevodník Shimano FC-M552-S, 42x32x24

veľkosť
52 cm
56 cm

wheeler cross 6.7 m12 30 rýchlostí

kód

61577

rám zliatina 6061, vidlica SR Suntour NRX, zdvih 75 mm, kotúčové brzdy Shimano
61578
SLX BR-M666, radenie Shimano XT SL-M780-10, prešmýkač Shimano XT FD61579
M780, menič Shimano XT RD-M780, prevodník Shimano XT FC-M780, 42x32x24

veľkosť
48 cm
52 cm
56 cm

horské bicykle

70

bicykle

199,90 €

179,90 €

horské bicykle

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

veľkosť
100585 16"

199,90 €
horské bicykle

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

kód

veľkosť

100595 18"

horské bicykle

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

veľkosť
100603 19"

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

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

kód

veľkosť
61073 17,5"

kód

veľkosť

401459 18"

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

kód

veľkosť

100685 18"

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

veľkosť
17,5"

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

kód

veľkosť

100868 17"

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

kód

veľkosť

100690 18"

239,00 €

pôvodná cena 331,60 €

veľkosť
100593 18"
100599 20"

61072

pôvodná cena 364,80 €

229,00 €

kód

kód

229,00 €

pôvodná cena 364,80 €

pôvodná cena 299,00 €

kód

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

pôvodná cena 299,00 €

229,00 €

199,90 €

pôvodná cena 299,00 €

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

veľkosť
100742 19"

pôvodná cena 299,00 €

199,90 €

diamondback peak L08 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

kód

wheeler pro 09 l08 21 rýchlostí

199,90 €

pôvodná cena 299,00 €

199,90 €

pôvodná cena 299,00 €

diamondback wildwood city07 21 rýchlostí

univega 510007 21 rýchlostí

veľkosť
100753 21"

199,00 €

pôvodná cena 279,00 €

kód

kód

horské bicykle

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 RDM340DL, prevodník Lasco 3P-442P, 42x34x24

pôvodná cena 299,00 €

horské bicykle

univega 530007 21 rýchlostí

pôvodná cena 265,21 €

199,00 €

pôvodná cena 299,00 €

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.

169,00 €

www.bikemania.sk

horské bicykle

horské bicykle
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pôvodná cena 339,90 €

kód

60510

veľkosť
19"

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

kód

veľkosť

100873 17"
100874 19"

horské bicykle

72

bicykle

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

kód

veľkosť
100607 19"

249,00 €
horské bicykle

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

kód

veľkosť
100613 18"

horské bicykle

kód

veľkosť

100606 18"

259,00 €

horské bicykle

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

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

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

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

kód

veľkosť
100878 17"
100879 19"

kód

veľkosť
100614 18"

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

kód

veľkosť
100615 18"

veľkosť

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

kód

veľkosť

100601 18"
100610 20"

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

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

kód

veľkosť

100611 18"
100612 20"

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

kód

61607

veľkosť
17,5"

kód

veľkosť

299,00 €

pôvodná cena 349,90 €

pôvodná cena 379,00 €

veľkosť
100875 17"
100876 19"
100877 21"

veľkosť

100608 50 cm

pôvodná cena 399,00 €

279,00 €

kód

kód

279,00 €

pôvodná cena 369,90 €

100763 21"

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

pôvodná cena 369,90 €

269,00 €

kód

diamondback vertec basic07 24 rýchlostí

269,00 €

pôvodná cena 369,90 €

pôvodná cena 349,90 €

pôvodná cena 359,90 €

univega 550008 24 rýchlostí

diamondback wildwood08 24 rýchlostí

univega 550008 24 rýchlostí

pôvodná cena 397,90 €

269,00 €

249,00 €

pôvodná cena 349,90 €

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

veľkosť
100600 18"
100609 20"

pôvodná cena 349,90 €

249,00 €

diamondback wildwood08 24 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

kód

249,00 €

pôvodná cena 349,90 €

diamondback wildwood08 24 rýchlostí

diamondback sorento08 21 rýchlostí

265,00 €

pôvodná cena 359,90 €

horské bicykle

horské bicykle

diamondback sorento l08 21 rýchlostí

259,00 €

pôvodná cena 339,90 €

horské bicykle

239,00 €

pôvodná cena 339,90 €
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horské bicykle

239,00 €
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kód

61642

veľkosť
19"

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

100806 45 cm
100805 50 cm

horské bicykle

74

bicykle

rám 26" 6061, vidlica Suntour M2000, brzdy V-brake, radenie Shimano STI,
prešmýkač Shimano Deore, menič Shimano Deore, prevodník Suntour, 42x34x24

kód

veľkosť
100726 45 cm
100727 50 cm

299,00 €
horské bicykle

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

kód

veľkosť
100837 50 cm

horské bicykle
horské bicykle

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

kód

61766
61767

veľkosť
17,5"
19"

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

kód

61796

veľkosť
22,5"

61946

rám zliatina 6061, vidlica RST Capa T, zdvih 80 mm, brzdy Lee Chi TX-117L, radenie
61947
Shimano ST-EF51-7LL, prešmýkač Shimano FD-TX50 6, menič Shimano Altus RD61948
M310-L, prevodník Shimano FC-M131, 42x34x24

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

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

kód

61741

veľkosť
17,5"

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

kód

veľkosť
100722 45 cm

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

61943

veľkosť
15"
17,5"

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

kód

61699

veľkosť
20"

399,00 €

pôvodná cena 729,93 €

kód

veľkosť

103143 17"

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

kód

61795

veľkosť
19"

399,00 €

pôvodná cena 663,54 €

veľkosť
100884 17"

kód

rám zliatina 6061, vidlica RST Capa T, zdvih 80 mm, brzdy Lee Chi TX-117L, radenie
61944
Shimano ST-EF51-7LL, prešmýkač Shimano FD-TX50 6, menič Shimano Altus RDM310-L, prevodník Shimano FC-M131, 42x34x24

pôvodná cena 399,00 €

399,00 €

kód

wheeler pro 5012 21 rýchlostí

369,90 €

pôvodná cena 399,00 €

pôvodná cena 449,90 €

veľkosť
15"
17,5"
19"

61814

veľkosť
21"

379,00 €

349,00 €

kód

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

kód

359,00 €

pôvodná cena 399,00 €

329,00 €

wheeler pro 6012 x rýchlostí

wheeler PL 1900 M06 24 rýchlostí

wheeler pro 1910 24 rýchlostí

pôvodná cena 399,90 €

299,90 €

pôvodná cena 379,00 €

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

veľkosť
100883 17"

pôvodná cena 464,38 €

299,90 €

wheeler PRO 800 Cm11 21 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

kód

299,00 €

pôvodná cena 399,90 €

univega alpina ht 50009 21 rýchlostí

univega 5500 d08 24 rýchlostí

349,00 €
horské bicykle

horské bicykle

univega alpina ht sport07 21 rýchlostí

349,00 €

pôvodná cena 399,00 €

pôvodná cena 399,00 €

horské bicykle

299,00 €

pôvodná cena 399,90 €

www.bikemania.sk

horské bicykle

299,00 €

77

pôvodná cena 630,35 €

kód

61086

veľkosť
19"

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

kód

60549
60550

veľkosť
17,5"
19"

horské bicykle

76

bicykle

kód

61940

veľkosť
18"

399,00 €
horské bicykle

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

kód

veľkosť
103142 17"

horské bicykle

kód

veľkosť

401363 50 cm

kód

veľkosť
103117 17"
103138 19"

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

61587

rám zliatina 6061, vidlica Suntour X CM V3 MLO, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy
61588
Shimano BL-M445W, radenie Shimano Alivio SL-M430, prešmýkač Shimano Acera
61589
FD-M390, menič Shimano Deore SGS RD-M591-L, prevodník Shimano FC-M430-L,
44x32x22

veľkosť
16"
18"
20"

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

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

kód

veľkosť

103135 19"

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

kód

60485

veľkosť
19"

veľkosť

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

kód

61029

veľkosť
17,5"

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

kód

61930
61934

veľkosť
16"
22"

kód

veľkosť

pôvodná cena 799,90 €

kód

veľkosť

100801 53 cm

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

100701 45 cm

699,90 €

pôvodná cena 1.427,00 €

pôvodná cena 1.161,45 €

103116 19"

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

699,00 €

699,90 €

kód

wheeler pro 6908 27 rýchlostí

599,00 €

pôvodná cena 799,90 €

549,00 €

kód

61881

rám Alloy 7005, vidlica Suntour SF-XCR LO, zdvih 80 mm, kotúčové brzdy Shimano
61900
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

veľkosť
19"
22,5"

599,00 €

pôvodná cena 599,00 €

pôvodná cena 599,00 €

horské bicykle

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

kód

pôvodná cena 760,00 €

pôvodná cena 569,00 €

539,00 €

wheeler passera 5512 24 rýchlostí

fuji nevada 4.012 24 rýchlostí

wheeler PRO 5906 27 rýchlostí

pôvodná cena 995,48 €

599,00 €

499,00 €

pôvodná cena 599,90 €

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

61590

rám zliatina 6061, vidlica RST Blaze ML, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy Tektro 836
61591
AL, radenie Shimano SL-M310, prešmýkač Shimano FD-M310, menič Shimano
61592
Deore RD-M591-SGS, prevodník Shimano FC-M311-S, 44x32x22

veľkosť
16"
18"
20"

pôvodná cena 459,00 €

499,00 €

univega alpina ht 53007 24 rýchlostí

kód

399,00 €

pôvodná cena 459,00 €

fuji nevada 4.0 L12 24 rýchlostí

wheeler PASSERA 6512 27 rýchlostí

599,90 €

pôvodná cena 1.128,26 €

horské bicykle

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

599,00 €

pôvodná cena 439,90 €

horské bicykle

wheeler pro 4012 24 rýchlostí

399,00 €
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horské bicykle

horské bicykle

399,00 €
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kód

61101

veľkosť
19"

wheeler pro 7908 27 rýchlostí

kód

60558

rám Alloy 6061, vidlica Marzocchi MZ Race, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy Shimano
60559
XT, BR-M 775, radenie Shimano XT, ST-M 775, prešmýkač Shimano XT, FD-M 770,
60560
menič Shimano XT, RD-M 770 SGS, prevodník Shimano LX, FC-M 582, 44x32x22

veľkosť
17,5"
19"
21"

horské bicykle

78

bicykle

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

kód

veľkosť
103035 19"

699,00 €
horské bicykle

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

kód

veľkosť
103131 19"
103132 21"

horské bicykle
horské bicykle

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

kód

61191

veľkosť
56 cm

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

kód

61055

veľkosť
17,5"

61926

rám zliatina 6061, vidlica Suntour SF11-X CM HLO, zdvih 120 mm, kotúčové brzdy
61928
Shimano BL-M445, radenie Shimano Deore SL-M591, prešmýkač Shimano Deore
61929
FD-M590-10, menič Shimano SLX RD-M663-SGS, prevodník Shimano FC-M522-S,
42x32x24

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

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

kód

veľkosť
103036 19"

wheeler Eagle Race07 27 rýchlostí

kód

61584
61586

veľkosť
16"
20"

kód

61195

rám Alloy 6061, vidlica Marzocchi MX Pro RV, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy Magura
61196
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

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

veľkosť
19"
21"

29"

kód

61648
61637

veľkosť
16"
18"

1.099,00 €

kód

veľkosť
103150 17"
103151 19"

wheeler passera 3512 30 rýchlostí

29"

fuji tahoe 4.0 (29)12 30 rýchlostí

kód

veľkosť

103148 17"

rám Fuji A2-SL, zliatina, vidlica RockShox XC 32 TK, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy
103113
Tektro Draco, radenie Shimano Deore, prešmýkač Shimano Deore, menič Shimano
Deore SGS, prevodník Shimano M522, 42x32x24

19"

999,00 €

999,00 €

pôvodná cena 999,00 €

veľkosť
16"
20"
22"

fuji Tahoe 3.011 24 rýchlostí

pôvodná cena 2.323,24 €

799,00 €

kód

pôvodná cena 1.099,00 €

899,90 €

pôvodná cena 899,00 €

799,00 €

wheeler pro 1012 30 rýchlostí

veľkosť
103154 17"
103155 19"

799,00 €

pôvodná cena 1.460,20 €

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

kód

pôvodná cena 1.659,36 €

799,90 €

wheeler Eagle Comp07 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

899,00 €

pôvodná cena 1.099,00 €

799,90 €

pôvodná cena 799,00 €

fuji nevada 1.012 27 rýchlostí

fuji nevada 1.0 (29)12 27 rýchlostí

899,90 €

29"

horské bicykle

horské bicykle

fuji Tahoe 4.011 27 rýchlostí

pôvodná cena 899,00 €

wheeler eagle 5012 30 rýchlostí

kód

61802

rám zliatina 6061, vidlica Suntour Raidon-X2-LO-R AIR 29, zdvih 120 mm,
61803
kotúčové brzdy Shimano Deore BR-M446, radenie Shimano Deore SL-M591,
61804
prešmýkač Shimano Deore FD-M590-10, menič Shimano Deore XT RD-M780-SGS, 61658
prevodník Shimano FC-M522-S, 42x32x24

veľkosť
16"
18"
20"
22"

horské bicykle

699,00 €

pôvodná cena 899,00 €

www.bikemania.sk

1.099,00 €

wheeler eagle 4012 30 rýchlostí

kód

61790

rám zliatina 6061, vidlica Marzocchi Marathon LR, zdvih 120 mm, kotúčové brzdy
61791
Shimano Deore BR-M596, radenie Shimano Deore SLX SL-M660-10, prešmýkač
61792
Shimano Deore FC-M552-S, menič Shimano Deore SLX RD-M660-10 SGS,
61793
prevodník Shimano FC-M552-S, 42x32x24

veľkosť
16"
18"
20"
22"

horské bicykle

699,90 €

81

1.099,00 €
pôvodná cena 1.399,00 €

kód

61580

rám zliatina 6061, vidlica Suntour Epicon, zdvih 100 mm, kotúčové brzdy Shimano
61583
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

veľkosť
18"
20"

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

kód

veľkosť

100703 48 cm

horské bicykle

80

bicykle

rám Fuji A2-SL, zliatina, vidlica RockShox Recon Silver TK, zdvih 100 mm,
kotúčové brzdy Tektro Draco, radenie Shimano Deore, prešmýkač Shimano Deore,
menič Shimano Deore XT SGS, prevodník Shimano M522, 42x32x24

1.599,00 €
horské bicykle

kód

veľkosť
103119 19"

29"

horské bicykle

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.

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

kód

61597
61598
61599

pôvodná cena 299,00 €

veľkosť
18"
20"
22"

1.799,00 €

699,90 €

699,00 €

pôvodná cena 2.099,00 €

pôvodná cena 899,00 €

pôvodná cena 1.159,00 €

29"

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

kód

61634
61635

veľkosť
18"
20"

2.099,00 €

wheeler eagle 20 carbon12 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 carbon12 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

fuji SLM 3.0 (29)12 30 rýchlostí
rám vysokomodulárny karbónový C4, vidlica RockShox Recon Gold, zdvih 100
mm, kotúčové brzdy Shimano Deore, radenie Shimano Deore, prešmýkač Shimano
SLX, menič Shimano Deore XT SGS, prevodník Shimano M552, 42x32x24

kód

veľkosť
103202 17“

pôvodná cena 2.999,00 €

kód

61594
61595

veľkosť
18"
20"

fuji SLM 1.012 30 rýchlostí
rám vysokomodulárny karbónový D6, vidlica RockShox SID RL QR DA, zdvih
100 mm, kotúčové brzdy Shimano Deore, radenie Shimano Deore XT, prešmýkač
Shimano Deore XT, menič Shimano Deore XT SGS, prevodník Shimano Deore XT,
42x32x24

62626

veľkosť
18"

wheeler eagle 10 carbon (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

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

kód

61343

veľkosť
17,5"

kód

veľkosť

103165 17"

29"

kód

61659

veľkosť
17"

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

kód

61619

veľkosť
17,5"

61877

veľkosť
17,5"
19"

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

kód

veľkosť

103091 19"

1.299,90 €
pôvodná cena 1.799,00 €

pôvodná cena 1.799,00 €

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

kód

rám Alloy 6061, 4-čap, vidlica SR Suntour SF9 XCR, zdvih 120 mm, tlmič X-Fusion
61621
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

pôvodná cena 1.999,00 €

1.199,90 €

fuji Outland 2.011 27 rýchlostí

wheeler hornet 5009 27 rýchlostí

1.199,90 €

pôvodná cena 1.299,00 €

2.899,00 €

kód

wheeler Falcon 4005 27 rýchlostí

799,90 €

2.399,00 €

2.899,00 €
horské bicykle

horské plneodrpužené bicykle

pôvodná cena 299,00 €

horské bicykle

horské bicykle

fuji tahoe 3.0 (29)12 30 rýchlostí

1.599,00 €

kód

veľkosť
103092 19"

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

kód

61801

veľkosť
18"

plneodpružené bicykle

29"

pôvodná cena 1.199,00 €

www.bikemania.sk

plneodpružené bicykle

999,00 €

83

plneodpružené bicykle

82

bicykle

plneodpružené bicykle

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

1.599,90 €

kód

veľkosť
103094 17"

fuji outland 29 3.012 30 rýchlostí
rám Fuji A6-SL, odpružený, vidlica RockShox XC32, zdvih 100 mm, tlmič RockShox
Bar R, brzdy Tektro Draco, hydraulické kotúčové, radenie Shimano Deore Rapid
Fire, prešmýkač Shimano Deore, menič Shimano Deore SGS, prevodník Shimano
M552, 42x32x24

kód

veľkosť
103146 19"

1.499,00 €

pôvodná cena 1.899,00 €

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 RDM780-L GS, prevodník Shimano FC-M552-L, 42x32x24

kód

61914
61915

veľkosť
18"
20"

2.399,00 €

univega ram fr1906 x rýchlostí
rám zliatina 7005, vidlica Rock Shox, Boxxer Ride, zdvih 180 mm, tlmič Manitou, SPV
Swinger, zdvih 170 mm, kotúčové brzdy Hayes HFX V 8, radenie Shimano Deore LX
SL-M751, prešmýkač Shimano, menič Shimano Saint RD-M800, prevodník Truvativ
Isis Drive, 44x32x22

kód

veľkosť

100823 19"

2.599,00 €

pôvodná cena 2.599,00 €

pôvodná cena 2.899,00 €

29"

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

kód

veľkosť
103144 17"

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

61527

rám dural 6061, 4 čapový odpružený, vidlica Suntour Raidon, zdvih 140 mm,
61474
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

veľkosť
18"
20"

kód

61799

veľkosť
18"

wheeler ramp 3012 30 rýchlostí

kód

61525
rám dural 6061, odpružený, vidlica Suntour Epicon, zdvih 140 mm, tlmič X-Fusion
61526

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 hornet 3012 30 rýchlostí

kód

61911

rám dural 6061, odpružený, vidlica Rock Shox Lyric RC, zdvih 160 mm, tlmič Rock
61912
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

veľkosť
18"
20"

3.399,00 €

pôvodná cena 2.199,00 €

1.999,00 €

wheeler passera 2512 30 rýchlostí

kód

1.999,00 €

pôvodná cena 2.199,00 €

wheeler ramp 2011 30 rýchlostí

wheeler ramp 4012 30 rýchlostí

veľkosť
18"
20"

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

61973

rám dural 6061, odpružený, vidlica Suntour Epicon, zdvih 120 mm, tlmič X-Fusion
61582
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

veľkosť
16"
18"

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

kód

61918

rám dural 6061, odpružený, vidlica Rock Shox Totem Dual Position Air RC, zdvih
61919
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

veľkosť
18"
20"

3.799,00 €

kód

61476
61917

veľkosť
18"
20"

3.899,00 €

kód

wheeler raptor 3012 30 rýchlostí

wheeler ramp 2012 30 rýchlostí

kód

61553

rám dural 6061, odpružený, vidlica DT Swiss X MM 140, zdvih 140 mm, tlmič DT
61524
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

veľkosť
18"
20"

4.799,00 €

kód

61475

veľkosť
18"

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

kód

61552

veľkosť
18"

plneodpružené bicykle

fuji Reveal 2.010 27 rýchlostí

plneodpružené bicykle

pôvodná cena 3.319,05 €

plneodpružené bicykle

2.299,00 €

pôvodná cena 2.299,00 €

29"

plneodpružené bicykle

plneodpružené bicykle

www.bikemania.sk

1.999,00 €

pôvodná cena 1.599,00 €

pôvodná cena 1.999,00 €

1.499,00 €

plneodpružené bicykle

1.399,00 €

1.399,90 €

85

plneodpružené bicykle

84

bicykle

299,00 €

rám Alloy 7005, vidlica RST 790 T6, brzdy Wheeler, radenie Shimano Tourney SLRS43-7, prešmýkač Shimano FD-C051, menič Shimano Altus RD-CT95, prevodník
Shimano FC-TX71, 48x38x28

299,00 €
mestské bicykle

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

kód

61855

veľkosť
54 cm

mestské bicykle

kód

61960
61959

veľkosť
48 cm
52 cm

fitnesové bicykle

kód

61962

veľkosť
52 cm

799,00 €

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

kód

veľkosť
103158 19"

fuji absolute 3.0 L11 24 rýchlostí
rám Fuji A2-SL, hliníkový, vidlica Fuji, brzdy Tektro Mini-V, radenie Shimano Acera,
prešmýkač Shimano FD-M191, menič Shimano Altus, prevodník Fuji, 48x38x28

899,00 €

pôvodná cena 999,00 €

kód

61955
61956

veľkosť
48 cm
52 cm

499,00 €

pôvodná cena 599,00 €

rám Fuji A2-SL, hliníkový, vidlica Fuji, brzdy Tektro Mini-V, radenie Shimano Acera,
prešmýkač Shimano FD-M191, menič Shimano Altus, prevodník Fuji, 48x38x28

wheeler ecorider 2.0 l12 27 rýchlostí

veľkosť

103167 53 cm

Cestné bicykle určené
pre jazdu na spevnených
asfaltových komunikáciách,
ktoré sa vyznačujú
špeciálnymi riaditkami
– baranmi.

pôvodná cena 509,00 €

499,00 €

fuji absolute 3.0 M11 24 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

kód

cestné bicykle

399,90 €

pôvodná cena 509,00 €

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 m12 27 rýchlostí

rám Fuji Elios 2, vidlica Fuji, brzdy strmeňové, radenie --, prešmýkač --, menič --,
prevodník Fuji, 46 zubový

pôvodná cena 299,00 €

pôvodná cena 509,00 €

399,90 €

wheeler ecorider 2.0 l12 27 rýchlostí

61830

fuji betsy12 1 rýchlosť

veľkosť
54 cm

399,90 €

pôvodná cena 663,54 €

wheeler WL 3700 M06 21 rýchlostí

kód

pôvodná cena 599,00 €

fuji roubaix 2.012 20 rýchlostí

pôvodná cena 1.659,36 €

kód

veľkosť

FSA Omega, 50x34

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

1.099,90 €

1.299,00 €

veľkosť
103159 19"

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

kód

61459

veľkosť
55 cm

veľkosť
55 cm

pôvodná cena 1.699,00 €

pôvodná cena 1.499,00 €

kód

wheeler ROAD 510006 24 rýchlostí

103216 52 cm
rám Fuji A2-SL, hliníkový, vidlica FC-440, karbónová, brzdy Oval 300, radenie
103217 54 cm
Shimano Tiagra STi, prešmýkač Shimano Tiagra, menič Shimano Tiagra, prevodník
103218 56 cm

cestné bicykle

horské bicykle

wheeler WL 2700 M06 21 rýchlostí

499,00 €

štýlové bicykle

pôvodná cena 597,15 €

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.

www.bikemania.sk

cestné bicykle

mestské bicykle

pôvodná cena 299,00 €

87

štýlový bicykel

86

bicykle

kód

veľkosť
103087 50 cm

moser force11
rám dural s karbónom, vidlica karbónová, brzdy Tektro, radenie Shimano 105,
prešmýkač Shimano 105, menič Shimano 105, prevodník FSA Omega CT, 50x11

kód

65605

rám Fuji A6-SL, hliníkový, vidlica FC-440, karbónová, brzdy Oval 500, radenie
Shimano Ultegra STi, prešmýkač Shimano Ultegra, menič Shimano Ultegra,
prevodník Oval 700, 50x34

fuji gran fondo 3.012 20 rýchlostí

kód

veľkosť
103219 52 cm
103220 54 cm
103221 56 cm

rám vysokomodulárny karbónový C4, vidlica FC-440, karbónová, brzdy Oval
500, radenie Shimano 105 STi, prešmýkač Shimano 105, menič Shimano 105,
prevodník Oval 700, 50x34

1.299,00 €
cestné bicykle

fuji roubaix ltd11 18 rýchlostí
rám Fuji A2-SL, hliníkový, vidlica FC-770 karbón, brzdy Oval W-524, radenie
Shimano Ultegra STI, prešmýkač Shimano Ultegra, menič Shimano Ultegra,
prevodník Shimano Ultegra, 50x34

kód

veľkosť
103130 53 cm

1.399,00 €

pôvodná cena 1.690,00 €

moser 11111

veľkosť
103090 54 cm

rám karbónový monokok, vidlica karbónový monokok, brzdy Tektro, radenie
Shimano 105, prešmýkač Shimano 105, menič Shimano 105, prevodník FSA
Omega, 50x11

1.399,90 €

rám dural 6061, vidlica Wheeler Road 700CX, plnekarbónová, brzdy Shimano
Ultegra BR-6700, radenie Shimano Ultegra ST-6703, prešmýkač Shimano Ultegra,
FD-6703, menič Shimano Ultegra, FD-6700 GS, prevodník Shimano Ultegra, FD-6703

kód

61969

veľkosť
54 cm

kód

65606

veľkosť
53 cm

moser 11112

kód

veľkosť

103124 53 cm

rám vysokomodulárny karbón C4, vidlica FC-440 karbónový monokok, brzdy Oval
103123
500, radenie Shimano Ultegra STI, prešmýkač Shimano Ultegra, menič Shimano
Ultegra, prevodník Oval 700, 50x34

55 cm

pôvodná cena 2.199,00 €

kód

65608

rám karbónový monokok, vidlica karbónový monokok, brzdy Tektro, radenie
65609
Shimano 105, prešmýkač Shimano 105, menič Shimano 105, prevodník Shimano
105, 50x11

veľkosť
53 cm
56 cm

2.199,00 €

moser 33312

kód

65610

rám karbónový monokok, vidlica karbónový monokok, brzdy Shimano 105 5700,
65611
radenie Shimano 105 5700, prešmýkač Shimano 105 5700, menič Shimano 105
5700, prevodník 105 5700, 50x11

veľkosť
53 cm
56 cm

2.399,00 €

pôvodná cena 2.590,00 €

pôvodná cena 2.099,00 €

fuji altamira 2.0 compact12 20 rýchlostí

1.799,00 €

pôvodná cena1.999,00 €

1.499,90 €

pôvodná cena 1.799,00 €

wheeler route 1.612 30 rýchlostí

1.699,00 €

pôvodná cena 1.999,00 €

kód

1.699,00 €

pôvodná cena 1.999,00 €

pôvodná cena 1.899,00 €

pôvodná cena 2.799,00 €

cestné bicykle

tes

to

kusvací

tes

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

kód

veľkosť

103111 47 cm

rám vysokomodulárny karbón C4, vidlica FC-770 karbónová, brzdy Oval 500,
radenie Shimano 105 STi, prešmýkač Shimano 105, menič Shimano 105,
prevodník Oval 700, 50x34

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

kód

veľkosť

103088 55 cm

veľkosť
103122 50 cm

fuji sst 3.012 20 rýchlostí
rám vysokomodulárny karbón C4, 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

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

kód

veľkosť

103126 56 cm

kód

veľkosť
103209 52 cm
103172 54 cm

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

fuji altamira 1.012 20 rýchlostí
rám vysokomodulárny karbón D6, vidlica FC-440 karbónový monokok, brzdy TRP
R820, radenie Shimano Ultegra STI, prešmýkač Shimano Ultegra, menič Shimano
Ultegra, prevodník Rotor 3D +F, 50x34

kód

veľkosť

103069 53 cm

2.499,00 €

pôvodná cena 2.999,00 €

pôvodná cena 2.999,00 €

pôvodná cena 1.999,00 €

kód

fuji sst 2.012 20 rýchlostí

2.499,00 €

1.599,00 €

pôvodná cena 1.999,00 €

fuji altamira 3.0 compact12 20 rýchlostí

to

kusvací

1.499,00 €
cestné bicykle

cestné bicykle

cestné bicykle

fuji roubaix SL12 20 rýchlostí

1.699,00 €

pôvodná cena 1.599,00 €

cestné bicykle

1.299,00 €

pôvodná cena 1.599,00 €

www.bikemania.sk

cestné bicykle

1.299,00 €

89

kód

65612

veľkosť
56 cm

fuji gran fondo 2.0 Di212 20 rýchlostí
rám karbónový D6, vidlica FC-330, karbónová, brzdy Oval 500, radenie Shimano
Ultegra STi, prešmýkač Shimano Ultegra, menič Shimano Ultegra, prevodník Oval
700, 50x34

kód

veľkosť

103166 55 cm

cestné bicykle

88

bicykle

fuji altamira 1.012 20 rýchlostí
rám vysokomodulárny karbón D6, vidlica FC-330 karbónová, brzdy Oval 700,
radenie Shimano Dura Ace STi, prešmýkač Shimano Dura Ace, menič Shimano
Dura Ace, prevodník Rotor 3D+F, 53x39

199,00 €

kód

veľkosť
103125 53 cm

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

199,00 €

pôvodná cena 299,00 €

pôvodná cena 3.299,00 €

kód

61970

veľkosť
54 cm

diamondback Session09
rám plne chromoly, vidlica plne chromoly, brzdy Tektro, 907 U-brake s SST DC
Amplifier, prevodník chromoly, 1 - dielne

pôvodná cena 299,00 €

kód

veľkosť

100624

rám plne chromoly, vidlica plne chromoly, brzdy Tektro, 907 U-brake s SST DC
Amplifier, prevodník chromoly, 1 - dielne

269,00 €

BMX bicykle

rám zliatina 7005, vidlica Cr-Mo, brzdy Tektro, prevodník trojdielny, aluminium,
165 mm, 40 zubový

kód

veľkosť

100640

165,00 €

199,00 €

bmx bicykle

pôvodná cena 299,00 €

diamondback viper x07
rám plne chromoly, vidlica plne chromoly, brzdy V-brake,
prevodník chromoly, 1 - dielne

kód

100635

veľkosť

diamondback skin dog08
rám CrMo Hiten, vidlica CrMo Hiten, brzdy Tektro s DC Amplifer,
prevodník chromoly

100580

veľkosť

univega ram bx king08
rám Dirt Street Full CrMo, vidlica CrMo, brzdy Tektro V-brake,
prevodník Tubular Spline 3 dielny

veľkosť

100627

299,00 €

kód

veľkosť

100634

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

kód

veľkosť

100649

431,00 €

pôvodná cena 499,00 €

pôvodná cena 530,77 €

kód

kód

pôvodná cena 399,00 €

369,90 €

pôvodná cena 265,21 €

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

pôvodná cena 397,99 €

rám CrMo Hiten, vidlica CrMo Hiten, brzdy Tektro s DC Amplifer,
prevodník chromoly

veľkosť

100626

pôvodná cena 399,00 €

299,00 €

diamondback orion08

kód

298,00 €

pôvodná cena 499,00 €

diamondback reactor jr07

diamondback Session09

bmx bicykle

2.999,00 €

to

kusvací

bmx bicykle

cestné bicykle

pôvodná cena 3.299,00 €

tes
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bmx bicykle

2.699,00 €
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kód

100708

veľkosť

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

kód

100198

veľkosť

bmx bicykle

90

bicykle

horské rámy

299,00 €
dirt bicykle

rám Univega Dirt, vidlica SR Suntour XCU, brzdy Alloy, radenie Shimano Tourney,
prešmýkač Shimano Alivio, menič Shimano Alivio, prevodník Suntour, 42x34x24

62569	Wheeler PRO 0908, 21"
62466	Wheeler HT 2506, 15", dámsky
62467	Wheeler HT 2506, 17,5", dámsky
62468	Wheeler HT 2506, 19", dámsky
62457	Wheeler PRO 6906, 19"
62573	Wheeler PRO 5908, 19"
62574	Wheeler PRO 5908, 21"
62575 Wheeler PRO 6908, 17,5"
62576	Wheeler PRO 6908, 19"
62577	Wheeler PRO 6908, 21"
62578	Wheeler PRO 7908, 17,5"
62579	Wheeler PRO 7908, 19"
62584	Wheeler PASSERA 4508, 17,5"
62583	Wheeler PASSERA 5508, 17,5"
62595	Wheeler EAGLE XT08, 19"
62598	Wheeler EAGLE XTR08, 17,5"
62599	Wheeler EAGLE XTR08, 19"
62600	Wheeler EAGLE XTR08, 21"
62405	Wheeler Eagle Race06, 17,5"
62601	Wheeler EAGLE CARBON08, 19"
62602	Wheeler EAGLE CARBON08, 21"
62603	Wheeler EAGLE CARBON TEAM08, 21"

299,00 €

pôvodná cena 430,00 €

pôvodná cena 397,99 €

univega ram XF sport08 21 rýchlostí

www.bikemania.sk

kód

veľkosť
100744 45 cm

699,00 €

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

kód

60486

veľkosť
16"

699,00 €

pôvodná cena 1.227,84 €

(pôvodná cena 99,25 €) AKCIA

59,00 €
89,00 €
(pôvodná cena 119,17 €) AKCIA 89,00 €
(pôvodná cena 119,17 €) AKCIA 89,00 €
(pôvodná cena 122,49 €) AKCIA 89,00 €
(pôvodná cena 132,44 €) AKCIA 89,00 €
(pôvodná cena 132,44 €) AKCIA 89,00 €
(pôvodná cena 132,44 €) AKCIA 89,00 €
(pôvodná cena 132,44 €) AKCIA 89,00 €
(pôvodná cena 132,44 €) AKCIA 89,00 €
(pôvodná cena 132,44 €) AKCIA 99,00 €
(pôvodná cena 132,44 €) AKCIA 99,00 €
(pôvodná cena 198,83 €) AKCIA 129,00 €
(pôvodná cena 198,83 €) AKCIA 129,00 €
(pôvodná cena 398,00 €) AKCIA 239,00 €
(pôvodná cena 431,19 €) AKCIA 249,00 €
(pôvodná cena 431,19 €) AKCIA 249,00 €
(pôvodná cena 431,19 €) AKCIA 249,00 €
(pôvodná cena 497,58 €) AKCIA 299,00 €
(pôvodná cena 1.095,07 €) AKCIA 699,00 €
(pôvodná cena 1.095,07 €) AKCIA 699,00 €
(pôvodná cena 1.194,65 €) AKCIA 799,00 €
(pôvodná cena 99,25 €) AKCIA

horské plneodpružené rámy

62463	Wheeler PRO 19 DS06, 17,5"
62464	Wheeler PRO 19 DS06, 19"
62400	Wheeler Hornet 3006, 17,5"
62401	Wheeler Hornet 3006, 19"
62509	Wheeler Falcon 1006, 19"
62510	Wheeler Falcon 1006, 21"
62412	Wheeler Falcon 3006, 17,5"

(pôvodná cena 198,83 €) AKCIA 149,00 €
(pôvodná cena 198,83 €) AKCIA 149,00 €
(pôvodná cena 398,00 €) AKCIA 299,00 €
(pôvodná cena 398,00 €) AKCIA 299,00 €
(pôvodná cena 663,55 €) AKCIA 399,00 €
(pôvodná cena 663,55 €) AKCIA 399,00 €

horské rámy

dirt bicykle

93

plneodpružené rámy
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bicykle

(pôvodná cena 663,55 €) AKCIA 399,00 €

pôvodná cena 849,00 €

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

kód

veľkosť

100712 37 cm

799,00 €
dirt bicykle

pôvodná cena 1.099,00 €

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

kód

veľkosť

100733 40 cm

dirt rámy

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

kód

veľkosť
100730 40 cm

62593	Wheeler BUDDY 0108, 16"
61701	Wheeler Buddy 0205, 17"
61532	Wheeler Wasp 0205, 16"
61533	Wheeler Wasp 0105, 17,5"

(pôvodná cena 132,44 €) AKCIA

69,00 €

(pôvodná cena 132,44 €) AKCIA 109,00 €
(pôvodná cena 497,58 €) AKCIA 699,00 €
(pôvodná cena 1.327,42 €) AKCIA 999,00 €

cestné rámy

univega ram XF 93208 9 rýchlostí

dirt rámy

dirt bicykle

cestné rámy

62608	Wheeler ROUTE 1.608, 55 cm
(pôvodná cena 398,00 €) AKCIA 299,00 €
62609	Wheeler ROUTE 1.608, 58 cm
(pôvodná cena 398,00 €) AKCIA 299,00 €
62610	Wheeler ROUTE 1.608, 61 cm
(pôvodná cena 398,00 €) AKCIA 299,00 €
62522	Wheeler Road 6106, 58 cm
(pôvodná cena 431,19 €) AKCIA 299,00 €
65601 Moser FORCE11, 55 cm, bielo-čierno-červený		 599,90 €
65602 Moser 11111, 56 cm, čierno-modro-biely		 799,90 €
104016	Wheeler Road 7106, 56 cm, karbónový (pôvodná cena 995,49 €) AKCIA 699,00 €
62501	Wheeler Road 7106, 58 cm, karbónový (pôvodná cena 995,49 €) AKCIA 699,00 €
62612	Wheeler ROUTE 1.708, 54 cm, karbónový		 995,49 €
62613	Wheeler ROUTE 1.708, 56 cm, karbónový		 995,49 €
103212 Fuji Altamira12, 53 cm
(pôvodná cena 1.399,00 €) AKCIA 999,00 €
65603 Moser 33311, 53 cm, čierno-červeno-biely		 1.099,90 €
103210 Fuji SST 1.012, 54 cm
(pôvodná cena 1.399,00 €) AKCIA 1.099,00 €
103211 Fuji SST 1.012, 52 cm
(pôvodná cena 1.399,00 €) AKCIA 1.099,00 €
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SCOOTERS

39,90 €

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.

raleigh molly 6"
dievčenská kolobežka
CrMo rám
výška 609-737 mm
6" priehľadné disko kolesá
od 18 mesiacov
hmotnosť 3 kg

93010
sctmol

39,90 €

raleigh rocket 6"
chlapčenská kolobežka
CrMo rám
výška 609-737 mm
6" priehľadné disko kolesá
od 18 mesiacov
hmotnosť 3 kg

93009
strock

kolobežky

detské bicykle

ROCKET SCOOTER
chlapčenská trojkolka
oceľové riadítka
oceľové kolesá
odnímateľný zadný kôš

trikeoll

69,90 €

raleigh fairycake trike

Introducing the new Rocket scooter, with 3 wheels this scooter has a stable base to learn on; in no time at all you’ll
be shooting around the park and playground - like a Rocket!

dievčenská trojkolka
oceľové riadítka
oceľové kolesá
odnímateľný zadný kôš

trikemol

SPECIFICATION

PART NUMBER: SCTROCK

• Stable 3 wheel scooter
• 6 inch funky clear disco wheels
• Plastic moulded deck
• Printed front number plate

www.raleigh.co.uk

Freephone Order Line: 0800 0969060

TRACTOR TRIKE

FAIRYCAKE TRIKE

This retro looking trike is a new introduction to the Sunbeam range; it’s a tough, sturdy steel trike, with a cool tractor
design. The rear bin is great for transporting your things or, even moving dirt if you are helping in the garden. It can
be removed to reveal a rear foot plate for an even cooler look.

This retro looking trike is a new introduction to the Sunbeam range; it’s a tough, sturdy steel trike, with a cool design;
ﬁnished in hot pink, with handlebar streamers. The rear bin is great for transporting your things and it can be
removed to reveal a rear foot plate for an even cooler look.

69,90 €

93011
SPECIFICATION

DESIGNED BY
Freephone Order Line: 0800 0969060

12" dievčenské odrážadlo
oceľový rám
oceľové ráfiky kolies
oceľové riaditká
sedadlo s potlačou
hmotnosť 3 kg

www.raleighb2b.co.uk

89,90 €

ske12PK
SPECIFICATION

PART NUMBER: TRIFAIRY

• Steel raised handlebar with pink grips
• Steel wheels with PVC tyres
• Removable rear bin
• Rear foot plate

oceľový rám
oceľové ráfiky kolies

Freephone Order Line: 0800 0969060

oceľový rám
oceľové ráfiky kolies

89,90 €

The new Skedaddle from Raleigh is the perfect way to learn balance and co-ordination whilst having fun. It is durable
and easy to move, and not too heavy for mum or dad to carry home.

93025
das12bl

SPECIFICATION
• Rear V-brake, with resin lever
• Steel singlewall rims with white/pink tyres
• Low rise steel handlebar
• Printed saddle
• 5.5 inch steel low-step through frame

DESIGNED BY
www.raleigh.co.uk

buginy

trikepcg

dievčenská bugina
uzamykateľné pedále
odpružené sedadlo
bezpečnostný pás
odkladací košík

93037

trikepcb

SKEDADDLE 12” RED

chlapčenská bugina
uzamykateľné pedále
odpružené sedadlo
bezpečnostný pás
odkladací košík

99,00 €

wheeler runner fe13

The new Skedaddle from Raleigh is the perfect way to learn balance and co-ordination whilst having fun. It is durable
and easy to move, and not too heavy for mum or dad to carry home.

odrážadlo
oceľový rám
oceľová vidlica
duralové ráfiky kolies
riaditká a predstavec Mbike
predná V-brzda
blatníky
stojan

WLRUNFE

SPECIFICATION

PART NUMBER: SKE12RD

• Rear V-brake, with resin lever
• Steel singlewall rims with black/red tyres
• Low rise steel handlebar
• Printed saddle
• 5.5 inch steel low-step through frame

DESIGNED BY
www.raleigh.co.uk

Freephone Order Line: 0800 0969060

www.raleighb2b.co.uk

Freephone Order Line: 0800 0969060

109,00 €
WLRUNAL

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

PART NUMBER: SKE12PK

sedadlo s potlačou
hmotnosť 3 kg

93038

sedadlo s potlačou
hmotnosť 3 kg

www.raleighb2b.co.uk

www.raleighb2b.co.uk

12" odrážadlá

12" chlapčenské odrážadlo

vzadu V-brzda
oceľové riadítka

raleigh buggy trike

vzadu V-brzda
oceľové riadítka

DESIGNED BY
www.raleigh.co.uk

raleigh skedaddle 12"

ske12rd

79,90 €

12" dievčenské odrážadlo
dural

SKEDADDLE 12” PINK

89,90 €

raleigh buggy trike

raleigh skedaddle 12"

wheeler runner al13
odrážadlo
duralový rám
duralová vidlica
duralové ráfiky kolies
riaditká a predstavec Mbike
predná V-brzda
blatníky
stojan

12" odrážadlá

www.raleigh.co.uk

raleigh strider 12"

PART NUMBER: TRITRACT

str12pk

• Steel raised handlebar with yellow grips
• Steel wheels with PVC tyres
• Removable rear bin
• Rear foot plate

79,90 €

www.raleighb2b.co.uk

trojkolky

raleigh tractor trike

12" odrážadlá

69,90 €

www.bikemania.sk

93003

mic12gpm

119,90 €
93051

12" bicykle

kru12pu

129,90 €
93002

12" bicykle

strike12bl

139,90 €
93001

12" bicykle

mx12ylw

139,90 €
12" bicykle

rm12ylw

raleigh krush 12"
12" dievčenský bicykel
oceľové ráfiky vo farbe bicykla
vysoké, lakované riaditká
blatníky a kryt reťaze
protisklzové pedále
ergonomické sedadlo
železný rám

raleigh striker 12"
12" chlapčenský bicykel
CrMo rám
oceľové ráfiky
predný a zadný blatník
oceľové riaditká
priehľadné gripy
hmotnosť 8,5 kg

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

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

119,90 €
100461
cup12lil

139,90 €
93201

seno12pk

139,90 €
93052
sto12sa

139,90 €
93200
rm12rd

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

149,90 €
93043

miss12gr

raleigh micro miss 12"
12" dievčenský bicykel
vysoké, lakované riaditká
protišmykové pedále
oceľový "Y" rám
podperné kolieska
hmotnosť 9 kg

149,90 €
93000
moll12

diamondback senorita 12"

12" chlapčenský bicykel
oceľové ráfiky vo farbe bicykla
CrMo GTX rám
predný a zadný blatník
protisklzové pedále
podperné kolieska
hmotnosť 8,5 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

12" dievčenský bicykel
vysoké, lakované riaditká
protišmykové pedále
oceľový "Y" rám
podperné kolieska
hmotnosť 9 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

16" bicykle

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

raleigh desert patrol 12"

raleigh micro miss 12"

12" bicykle

149,90 €

12" bicykle

12" bicykle
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129,90 €
100463
lilh16or

139,90 €
93054

kru16pu

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

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

139,90 €
93070

kru16pnk

139,90 €
61979

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

16" bicykle
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wheeler 161 b FE
16" chlapčenský bicykel
oceľový rám
duralové ráfiky kolies
duralové riaditká a predstavec
predná V-brzda
kryt reťaze
blatníky
vlajočka
pomocné kolieska

16" bicykle

detské bicykle

16" bicykle

wl161feplb

159,90 €
93033

16" bicykle

miss16gr

159,90 €
93042

16" bicykle

sto16sa

159,90 €
93202

16" bicykle

seno16pu

fur16bk

149,90 €

wheeler 161 b fe PL13
16" chlapčenský bicykel
oceľový rám
oceľová vidlica
duralové ráfiky kolies
riaditká a predstavec Mbike
predná V-brzda
kryt reťaze
blatníky
vlajočka
pomocné kolieska

raleigh kool miss 16"
16" dievčenský bicykel
duralové ráfiky a V-brzdy
predný modulátor
vysoké lakované riaditká
oceľový rám
hmotnosť 9,5 kg

raleigh desert patrol 16"
16" chlapčenský bicykel
oceľové ráfiky vo farbe bicykla
CrMo GTX rám
predný a zadný blatník
protisklzové pedále
podperné kolieska
hmotnosť 8,5 kg

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

wl161feplg

159,90 €
93008

koo16gpm

159,90 €
93055
mx16rd

159,90 €
93006
moll16

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

159,90 €
61978

159,90 €

wheeler 161 g fe PL13
16" dievčenský bicykel
oceľový rám
oceľová vidlica
duralové ráfiky kolies
riaditká a predstavec Mbike
predná V-brzda
kryt reťaze
blatníky
vlajočka
pomocné kolieska

raleigh kool miss 16"
16" dievčenský bicykel
duralové ráfiky a V-brzdy
predný modulátor
vysoké lakované riaditká
oceľový rám
hmotnosť 9,5 kg

raleigh mx16 16"
16" chlapčenský bicykel
jednorýchlostný
duralové kolesá a V-brzdy
protisklzové pedále
oceľový "Y" rám
odpružená vidlica
blatník

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

wl161alplb

169,90 €
strk16bl

169,90 €
93029

mty16gwh

wheeler 161 B AL
16" chlapčenský bicykel
rám Alloy 6061
duralové ráfiky kolies
duralové riaditká a predstavec
predná V-brzda
kryt reťaze
blatníky
vlajočka
pomocné kolieska

159,90 €
61976

159,90 €

wheeler 161 b AL PL13
16" chlapčenský bicykel
duralový rám
duralová vidlica
duralové ráfiky kolies
riaditká a predstavec Mbike
predná V-brzda
kryt reťaze
blatníky
vlajočka
pomocné kolieska

raleigh striker 1613
16" chlapčenský bicykel
CrMo rám
duralové ráfiky
duralové V-brzdy
duralovo/resin páčky
oceľové riaditká
dvojfarebné gripy
hmotnosť 11 kg

raleigh me to you 16"
16" dievčenský bicykel
duralové kolesá a V-brzdy
protisklzové pedále
oceľový rám

wl161alplg

169,90 €
93004
str16sl

189,90 €
93057

zer16slv

+ kabelka
s medvedíkom

189,90 €
93056

star16pu

raleigh starz 16"
16" dievčenský bicykel
jednorýchlostný
duralové kolesá a V-brzdy
protisklzové pedále
oceľový "Y" rám
odpružená vidlica

189,90 €
93030
sta16pu

wheeler 161 G AL
16" dievčenský bicykel
rám Alloy 6061
duralové ráfiky kolies
duralové riaditká a predstavec
predná V-brzda
kryt reťaze
blatníky
vlajočka
pomocné kolieska

16" bicykle

93005

raleigh furi 16"

wheeler 161 g AL PL13
16" dievčenský bicykel
duralový rám
duralová vidlica
duralové ráfiky kolies
riaditká a predstavec Mbike
predná V-brzda
kryt reťaze
blatníky
vlajočka
pomocné kolieska

16" bicykle

149,90 €

16" dievčenský bicykel
oceľový rám
duralové ráfiky kolies
duralové riaditká a predstavec
predná V-brzda
kryt reťaze
blatníky
vlajočka
pomocné kolieska

149,90 €

raleigh striker 16"
16" chlapčenský bicykel
CrMo rám
duralové ráfiky
duralové V-brzdy
duralovo/resin páčky
oceľové riaditká
dvojfarebné gripy
hmotnosť 11 kg

16" bicykle

16" bicykle

61977

wheeler 161 G FE

www.bikemania.sk

raleigh zero 16"
16" chlapčenský bicykel
jednorýchlostný
duralové kolesá a V-brzdy
protisklzové pedále
oceľový rám
odpružená vidlica

16" bicykle

139,90 €
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raleigh starz 16"
16" dievčenský bicykel
jednorýchlostný
duralové kolesá a V-brzdy
protisklzové pedále
oceľový "Y" rám
odpružená vidlica

16" bicykle
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detské bicykle

179,90 €
93059

20" bicykle

sto20sa

raleigh desert patrol 20"
20"/11" chlapčenský bicykel
oceľové ráfiky vo farbe bicykla
CrMo GTX rám
predný a zadný blatník
protisklzové pedále
podperné kolieska
hmotnosť 8,5 kg

103002

179,90 €
93013
str20sl

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 striker 20"
20"/11" chlapčenský bicykel
CrMo rám
duralové ráfiky s futbal. čiapočkami
duralové V-brzdy
modulátor brzd. účinku
stojan
1 rýchlosť
hmotnosť 12 kg

229,90 €
bmxcampu

CAMO BMX Purple/Black 20”

239,20 €

raleigh camo bmx13
20"/10" bicykel
duralové V-brzdy
14 mm osky
A-headový Al prestavec Gyro
4 pegy

star20pu

SPECIFICATION
• Alloy V brakes, with alloy/resin levers
• Freestyle coloured tyres on Black alloy rims & spokes,
48 spoked rear wheel, 36 spoked front wheel
• Freestyle camo saddle, coloured grips and 4 stunt pegs
• 10 inch Freestyle frame
• BMX Freestyle fork

www.raleigh.co.uk

Freephone Order Line: 0800 0969060

xt202pu

20.2 – Purple/Green
raleigh starz 20"

This new BMX has everything the up and coming star of the future needs, tough wheels with solid 14mm axles,
Gyro for bar spins and stunt pegs. A unique camouﬂage paint effect with coloured components gives this bike the
ultimate look for the BMX park.

93018

222,90 €

249,90 €

20" bicykle

strk20bk

199,90 €
93012

20" bicykle

kru201wh

219,90 €
93026

20" bicykle

div200bl

raleigh striker13
20“/11“ chlapčenský bicykel
CrMo rám
duralové ráfiky s futbal. čiapočkami
duralové V-brzdy
modulátor brzd. účinku
stojan
1 rýchlosť
hmotnosť 12 kg

raleigh krush 20"
20"/11" dievčenský bicykel
duralové V-brzdy
modulátor brzd. účinku
radenie Shimano Revoshift
stojan
6 rýchlostí
hmotnosť 16 kg

raleigh diva 20"
20"/11" 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

179,90 €
93028

mty20gbl

raleigh me to you 20"
20"/11" dievčenský bicykel
oceľový MTB rám
6 rýchlostný Shimano
duralové ráfiky a V-brzdy

249,90 €
zer20slv

+ kabelka
s medvedíkom

209,90 €
93017

hot201wh

229,90 €
93206

imp20mnt

raleigh hotrod 20"
20"/11" chlapčenský bicykel
CrMo rám, duralové V-brzdy
duralové dvojstenné ráfiky
modulátor brzd. účinku
Shimano menič, 6 rýchlostí
odpružená vidlica
hmotnosť 12 kg

diamondback impression 20"
20"/11" 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

259,90 €
wl200plb

259,90 €
61974

20"/10" bicykel
hi-ten BMX rám
hi-ten BMX vidlica
cr-mo 3-dielna kľuka, 36/13 Z
dvojstenné ráfiky
14 mm oska nábojov
Tektro U-brzdy
1 pár pegov
ultraľahké
resin pedále

raleigh nightshade 20"

The new Xtreme range has everything the up and coming BMX star of the future needs, the 20.2 has got one of
the brightest paint schemes going so that no one will miss you ripping up the streets. The 20.2 spec list boasts,
three piece BMX cranks, tough wheels with 14mm axles, Lightweight resin pedals and Gyro for bar spins!

20"/11" dievčenský bicykel
93061
nig20gpm
AirLite rám
Part Numbers: XT202PU
duralové ráfiky vo farbe bicykla
PART NUMBER: BMXCAMPU
Features:
duralové V-brzdy
• Hi-Ten Steel BMX frame built to take the knocks and come out on top.
• Hi-Ten BMX Fork
páčky pre malé ruky
• Single speed with chromoly 3 piece cranks with 36/13T gearing
radenie Shimano Revoshift
• BMX doublewall rims with 14mm axle hubs
• Tektro Alloy U brake on the rear with Tektro front calliper brake
6 rýchlostí
• 1 pair of stunt pegs and lightweight resin pedals
stojan
hmotnosť 12 kg

20"/11" dievčenský bicykel
Shimano RevoShift
6 rýchlostí
odpružená vidlica
duralové dvojstenné ráfiky
duralové V-brzdy
protisklzové pedále
duralový MTB rám
stojan

www.raleighb2b.co.uk

www.raleigh.co.uk

179,90 €

raleigh xtreme 20.213

20" bicykle

20"/11" dievčenský bicykel
rám Hi-ten
vidlica 20" BMX style
duralové V-bzrdy
duralové ráfiky
vysoké lakované riaditká
optimálna geometria rámu
hmotnosť 10 kg

fuji Sandblaster09

raleigh zero13
20"/11" bicykel
duralový rám, duralové V-brzdy
duralové dvojstenné ráfiky
modulátor brzd. účinku
Shimano menič, 6 rýchlostí
odpružená vidlica
hmotnosť 11,4 kg

wheeler junior 20013
20" chlapčenský bicykel
rám duralový, brzdy Wheeler
vidlica SR Suntour XCT Junior
radenie Shimano SL-RS 35
menič Shimano
RD-TX 36
6 rýchlostný
prevodník
38 zubový

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

Freephone Order Line: o8oo o969o6o

249,90 €
93039

zer20slv

259,90 €
wl200plg

259,90 €
91975

20" bicykle

20" bicykle

jaz20pep

159,90 €

www.bikemania.sk

www.raleighb2b.co.uk

raleigh zero g 20"
20"/11" chlapčenský bicykel
Shimano RevoShift
6 rýchlostí
odpružená vidlica
duralové ráfiky a V-brzdy
protisklzové pedále
duralový MTB rám

20" bicykle

100466

raleigh jazzi 20"

101

years

wheeler junior 20013
20" dievčenský bicykel
rám duralový, brzdy Wheeler
vidlica SR Suntour XCT Junior
radenie Shimano SL-RS 35
menič Shimano
RD-TX 36
6 rýchlostný
prevodník
38 zubový

20" bicykle

139,00 €

100

1 25

BMX BIKES

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

20" bicykle

detské bicykle

Celebrating

299,00 €
20" bicykle

103024

fuji Dynamite 2.0 g11
20"/11" 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

61950

wl0200b

329,00 €
103160

229,90 €

24" bicykle

93014

kru24gbk

239,90 €
93021

24" bicykle

hot24wh

raleigh hotrod 24"
24"/13" chlapčenský bicykel
CrMo rám
duralové ráfiky
duralové V-brzdy
modulátor brzd. účinku
Shimano menič
18 rýchlostí
hmotnosť 13 kg

239,90 €
93022

awe24blk

20"/11" 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 B12
20"/11" bicykel
rám Fuji A1-SL Aluminum, brzdy Fuji dural
vidlica Fuji, zdvih 45 mm
radenie Shimano Tourney Revo Shift
prešmýkač Shimano TX-50
menič Shimano Tourney TX35
prevodník Prowheel
MTB, 42x34x24

raleigh krush 24"
24"/13" dievčenský bicykel
duralové ráfiky
radenie Shimano Revoshift
Shimano menič
duralové V-brzdy
18 rýchlostí
hmotnosť 17 kg

raleigh awesome 24"
24"/13" chlapčenský bicykel
CrMo rám
radenie Shimano Revoshift
Shimano menič
duralové ráfiky
duralové V-brzdy
18 rýchlostí
hmotnosť 14 kg

269,90 €
93027

div24obl

279,90 €
93065

chi24gbl

289,90 €
vec24bk

Vector 24”- Blue

299,90 €

24" bicykle

93207

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

259,90 €
93063

swi24gli

raleigh swirl 24"
24"/13" dievčenský bicykel
Shimano RevoShift
18 rýchlostí
duralové ráfiky
duralové V-brzdy
protisklzové pedále
duralový MTB rám

24"/13" dievčenský bicykel
duralové dvojstenné ráfiky
odpružená vidlica
duralové V-brzdy
Shimano RevoShift
18 rýchlostí
oceľové riaditká
duralový AIRLite rám
stojan
hmotnosť 12 kg

raleigh chic 24"
24"/13" dievčenský bicykel
Shimano RevoShift
18 rýchlostí
duralové ráfiky
duralové V-brzdy
protisklzové pedále
duralový MTB rám

raleigh xtreme vector13
24"/13" chlapčenský bicykel
oceľový dirt jump rám
odpružená vidlica
Shimano radiace
a hnacie komponenty
duralové ráfiky
predná
mechanická
kotúčová brzda
grafity sedadlo

61951

Part Number: VECT24BK

wl0400b

Features:
• Tough steel dirt inspired frame
• Bump soaking Xtreme shocks
• 18 speed Shimano gearing with EZ fire shifters
• Tough doublewall alloy rims with alloy hubs and MTB dirt tyres
• Front mechanical disc brake and rear alloy V brake
• Xtreme Graffiti saddle

Freephone Order Line: o8oo o969o6o

299,90 €
wl240plb

259,90 €
93024
zer24po

279,90 €
zer24slv

289,90 €
vec24wh

Vector 24”- White

wheeler junior 40012

The Vector 24” brings you a tough dirt jump style bike with an Xtreme make over! Bump soaking suspension fork to
give you extra control and front disc brake will make sure you stop when you want to.

www.raleigh.co.uk

239,90 €

raleigh diva 24"

299,90 €

raleigh zero g 24"
24"/13" chlapčenský bicykel
AIRLite duralový rám
radenie Shimano Revoshift
Shimano menič
dvojstenné ráfiky
duralové V-brzdy
páčky pre malé ruky
18 rýchlostí
hmotnosť 14 kg

24" bicykle

20"/11" chlapčenský bicykel
hydroformovaný duralový rám 20"
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

raleigh zero13
24"/13" chlapčenský bicykel

AIRLite duralový rám
duralové V-brzdy
odpružená vidlica
Shimano RevoShift
18 rýchlostí
duralové ráfiky
protisklzové pedále

24" bicykle

20" bicykle

oct20bl

279,90 €

www.bikemania.sk

raleigh xtreme vector13
24"/13" chlapčenský bicykel
oceľový dirt jump rám
odpružená vidlica
Shimano radiace
a hnacie komponenty
duralové ráfiky
predná
mechanická
kotúčová brzda
grafity sedadlo

24" bicykle

93204

diamondback octane 20"

103

wheeler 240 pl13

The Vector 24” brings you a tough dirt jump style bike with an Xtreme make over! Bump soaking suspension fork to
give you extra control and front disc brake will make sure you stop when you want to.

24" bicykelPart Number:
wl240plg
VECT24WH
rám Alloy 6061, brzdy Wheeler
Features:
vidlica RST Capa T24, zdvih 50 mm• Tough steel dirt inspired frame
soaking Xtreme shocks
radenie Shimano•• Bump
18 speed Shimano gearing with EZ fire shifters
Tourney SL-RS43• Tough doublewall alloy rims with alloy hubs and MTB dirt tyres
mechanical disc brake and rear alloy V brake
prešmýkač Shimano•• Front
Xtreme Graffiti saddle
Tourney FD-TY10
menič Shimano
Altus RD-M310GS
prevodník Lasco,
Freephone Order Line: o8oo o969o6o
42x34x24 www.raleigh.co.uk
www.raleighb2b.co.uk

wheeler 240 pl13
24" bicykel
rám duralový, brzdy Wheeler
vidlica SR Suntour XCT Junior
radenie Shimano SL-RS 35
prešmýkač Shimano
FD-TZ 30
menič Shimano
RD-TX 35
prevodník Lasco,
42x34x24 zubový

499,90 €
X

jts24wh

24" bicykel
rám duralový, brzdy Wheeler
vidlica SR Suntour XCT Junior
radenie Shimano SL-RS 35
prešmýkač Shimano
FD-TZ 30
menič Shimano
RD-TX 35
prevodník Lasco,
42x34x24 zubový

24" bicykle

269,90 €
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www.raleighb2b.co.uk

raleigh junior team sprint13
24"/14" chlapčenský bicykel
Airlite AL 6061 kompektný rám
Oceľová vidlica, duralové brzdy
Shimano 2300 komponenty
Prevodník 43/36 Z
Kazeta 14-30 Z
16 rýchlostí
vysoké duralové ráfiky
rýchloupínače
biely predstavec a páska
Raleigh juniorské sedadlo

24" bicykle

detské bicykle

104
Ak aj vy budete mať šťastie jazdiť na Acore, tak potom pochopíte, čo to znamená ride on the wild side. Od
momentu čo uchopíte riaditká a zatlačíte do pedálov, zistíte, že dôjde k mystickej transformácii. Cítite ako
rozprestierate krídla, ako vám rastú pazúry či plutvy, pochádzajúce z predošlých životov. Buďte strakou, grizzlym alebo tigrom, všetky divy prírody čakajú len na vaše zavolanie. Už viac neváhajte. Vzlietnite s Acorom
do modrých diaľok. Viete, že ste pripravený vzdorovať živlom, jednoducho preto, lebo ste sa zoznámili s
komponentami a príslušenstvom Acor !!! Pritom stačilo skamarátiť sa s expertom na výrobu a predaj bicyklov.
Tím Acoru sa už od roku 1990 snaží umožniť vám uvedenú premenu. V súčasnosti je sieť našich distribútorov
rozšírená po celom svete. Mnohí hovoria že jazdenie na bicykli je až cudzie ľudskej prirodzenosti, ale viacerí
budú súhlasiť že keď sa dostanete na tento geniálny ľudský vynález, skontaktujete sa so svojim vnútrom.
Vnútorná sila sa zdvihne a celkom oslobodí vašu existenciu. A práve preto my v Acore usilovne pracujeme na
niektrých prvkoch tohto vnútorného objavu. Aby sme to dosiahli, kombinujeme CNC obrábanie s vysoko kvalitným materiálom, ako je hliník alebo titán, aby sme vyrobili zaručenú kvalitu a výnimočnú univerzálnosť,
pričom spĺňame všetky EN štandardy!!!

Wheeler bol založený v roku 1972 a výrobe bicyklov, ktoré uspokoja svojich majiteľov po celom svete, sa začal venovať v roku
1975.
Inovácia je hlavným mottom spoločnosti Wheeler. Vyše 35 ročná tradícia vo výrobe bicyklov premenila obyčajnú výrobu
bicyklov na exaktnú vedu.
Wheeler nie je iba ďaľšia obchodná značka, ale je jedným z najväčších a najinovatívnejších výrobcov na celom svete. Wheeler
vlastní dve továrne a tím špecialistov doma i v zahraničí, ktorí neustále testujú každý model bicyklov Wheeler, aby spĺňali
najvyššie kvalitatívne štandardy. Celosvetový tím dodáva nápady, technické know-how, a špecifikácie pre každý model. A
preto sú bicykle Wheeler plné vášne a entuziazmu a každý model zosobňuje dlhoročné know-how tejto značky.
Nasledujte svoj cieľ, každým dňom sa posúvajte vpred - to je snom každého. Wheeler aplikuje túto filozofiu
každodenne. Nové technológie, nové materiály, nové dizajny, to je značka WHEELER.

Jednoducho povedané, musíte byť nadšený, že sa môžete zúčastniť tohto zážitku, urobiť známy život
emocionálnou jazdou. Počujete vzdialený zvuk nosorožca a hlasné trúbenie slonov? Hneď za horizontom tejto
savany volá divočina. Kúpte si Acor a zmocníte sa sveta.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex
ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex
ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate

RODI - SINKS & IDEAS, s.a. je portugalská spoločnosť, zaoberajúca sa spracovaním kovov. Jej hlavným cieľom
je výroba vysokokvalitných produktov v cyklistickej oblasti, špeciálne oblasť kolies a ráfikov.
Spoločnosť bola založená v roku 1976, kedy bola jej hlavnou náplňou výroba doplnkov na bicykle a motocyklové príslušenstvo. Výrobná plocha bola 2000 m2 a ročný obrat 50.000 €. V 80-tych rokoch spoločnosť
rozšírila výrobu o výrobu nerezových drezov, a stala sa pionierom v oblasti lisovania dvojitých drezov bez
použitia zvarov. V divízii bicyklov sa spoločnosť začala zameriavať na výrobu hliníkových kolies a ráfikov.
Prítomnosť na všetkých hlavných výstavách a veľtrhoch zaručovala premanentný kontakt s najnovšími
tendenciami na trhu, vďaka čomu sa sortiment rozšíril a zaručoval verzatilitu a modernosť.
V dnešných dňoch je spoločnosť vďaka trvalému vývoju a investíciám lídrom na domácom aj európskom trhu,
je garantom inovatívnych, kvalitných a technologicky aktuálnych výrobkov a má zákazníkov po celom svete,
vrátane najväčších výrobcov bicyklov. Všetky skúsenosti a vedomosti boli použité pri výrobe ráfikov a kolies, a
tak je zaručená ich najvyššia kvalita, robustnosť a aktuálny dizajn.

MAGURA je od roku 1987 pionierom v oblasti hydraulických systémov pre bicykle. 50 ročné skúsenosti, ktoré
máme z vývoja bŕzd pre motocykle BMW a KTM umožnili tento technologický transfér. Podobne ako brzdy, aj
naše vidlice a tlmiče pochádzajú z motocyklovej oblasti.
Existujú dobré brzdy a dobré vidlice. S ich kompatibilitou sú však často problémy. Nie však u komponentov
Magura, ktoré boli vyvíjané s tým cieľom, že budú nasadzované spolu s kotúčovými brzdami.
Spoľahlivosť komponentov MAGURA je priam legendárna, o čom svedčia mnohé víťazstvá v testoch
renomovaných cyklistických časopisoch a reakcie miliónov užívateľov.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod
tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod
tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod
tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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www.schwalbe.sk

www.gardenmania.sk

vyžínače

bratislava, balkánska 133, od jednota
tel.: 02/6285 9549
vráble, hlavná 42
tel.: 037/783 3982 kl. 209
www.bikemania.sk

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.

