bike parts
novinky

KOŠÍKY

KOŠÍK NA LAHEV

KOŠÍK NA LAHEV

KIT 5.1
· materiál plast
· snadná manipulace
· hmotnost pouze 27 g

KIT 4.0
· materiál plast
· boční i klasické vyjmutí lahve
· možnost volby vyjmutí z levé nebo pravé strany
· snadná manipulace
· hmotnost pouze 48 g

150710
černá
150810
černá

2

Just One 2018

•

bike parts

KOŠÍKY

KOŠÍK NA LAHEV

KIT 3.1
· materiál plast
· snadná manipulace
· flexibilní rozměr pro různé typy lahví
· hmotnost pouze 34 g

150510
černá

150590
bílá
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KOŠÍKY

KOŠÍK NA LAHEV

KIT 2.0
· materiál hliník
· plasty proti poškrábání lahve a pro snadnou
·
·

manipulaci
spolehlivé zajištění lahve
hmotnost pouze 67 g

1504
150410
če
černá
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PEDÁLY

PEDÁLY

PEDÁLY

RIDE 6.0
· celohliníkové provedení
· odlehčená konstrukce
· kuličková ložiska
· odrazka

RIDE 3.0
· materiál tvrzený plast
· vhodné na MTB
· odlehčená odolná konstrukce
· kuličková ložiska
· odrazka
rozměry: 110x95 mm

300110
černá

300510
černá
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LAHVE

LAHEV

ENERGY 5.0
· objem 500 ml
· uzavíratelná zátka
· vynikající těsnost
· BPA free
· 100% hygienický antibakteriální materiál

180391
bílá | černá
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180398
bílá | zelená

180394
bílá | růžová

LAHVE

LAHEV

ENERGY 5.0
· objem 750 ml
· uzavíratelná zátka
· vynikající těsnost
· BPA free
· 100% hygienický antibakteriální materiál

180491
bílá | černá

180498
bílá | zelená
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GRIPY

GRIPY

GRIP 7.0
· materiál protismyková guma s rastrem
· délka 130 mm
· oboustranný hliníkový zámek LockRing pro zvýšení
·
·

bezpečnosti
tvrdá vnitřní směs pro pevné spojení s řídítky
měkká rastrová vnější směs pro pohodlné držení,
absorpci nárazů a maximální komfort při jízdě

760410
černá
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DĚTSKÉ SEDAČKY

DĚTSKÁ SEDAČKA

DĚTSKÁ SEDAČKA

BABY 5.0
· materiál tvrzený plast
· montáž na sedlovou trubku
· pro kola 24‘‘-28‘‘
· ergonomický tvar sedačky
· 3-bodové uchycení popruhů
· polstrování popruhů pro větší komfort
· bezpečnostní zapínání popruhů
· zadní odrazko pro vyšší bezpečnost
· nosnost 22 kg
· hmotnost 4,0 kg
· schválena dle EN 14344

BABY 3.0
· materiál tvrzený plast
· montáž na sedlovou trubku
· pro kola 24‘‘-28‘‘
· ergonomický tvar sedačky
· pohodlné polstrování sedačky
· 3-bodové uchycení popruhů
· bezpečnostní zapínání
ní popruhů
· nosnost 22 kg
· hmotnost 3,9 kg
· schválena dle EN 14344
344

850670
antracit

850170
antracit
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Deutschland
Cheyenne-Sport active wear
phone: +49 7256 202 4577
e-mail: info@cheyenne-sport.de
www.cheyenne-sport.de

España
BIKE gourmet
phone: +34 961 052 655
e-mail: info@bike-gourmet.com
www.bike-gourmet.com

Latvija
Aktiva turisma centrs EZI
phone: +371 64226223
e-mail: veikals@ezi.lv
www.veikals.ezi.lv

Lithuania
MB „KRAUDASA“
phone: +370 655 00267
e-mail: dariusdikinis@yahoo.com
www.kraudasa.lt

Magyarország
FXC Plusz Bt.
phone: +36 30 9714975
e-mail: balazs@protektorok.hu
www.protektorok.hu

Nederland
Sportswear De Groot
phone: +31226750810
e-mail: info@prosalton.nl
www.prosalton.nl

Polska
Alpin Bike
phone: +48 77 4036823
e-mail: info@alpinbike.pl
www.alpinbike.pl

Slovenija
INTEGRA SPORT d.o.o.
phone: +386-3-700-11-20
e-mail: bikeshop@siol.net

VIVA Lanškroun spol. s r.o.
Opletalova 92
CZ-563 01 Lanškroun
Czech Republic
tel.: +420 465 323 695
e-mail: info@viva-sport.cz

www.just-one.cz

