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DIGITAL
PRECISION

AIRSTEP DIGI COMFORT



AIRSTEP DIGI 



PŘESNÉ MĚŘENÍ
• Technologie senzorů prvotřídní kvality 

• Vysoce kvalitní LED displej 

• Tmavé pozadí

•  Velké číslice - dobře čitelný

POHOTOVOSTNÍ 
REŽIM

• Aktivuje se po 30 sekundách

• Napájení standardními bateriemi (2x AAA)

Bar/PSI

Dostupný  09 / 2020

ČITELNÝ DISPLEJ

79,99 €



LOW
ENTRY

LEVEL

HIGHTREK



DESIGN

• Nový dizajn

ROZMĚRY
• 26“- 28“
• Max. šírka pláště: 54mm
• 300 g včetně upínání 
• Délka předního 700 mm
• Délka zadního 560 mm

Dostupný 09 / 2020

11,99 €



ROCKER
FAMILY

MUDROCKER ZADNÍ                                      COMFORT



27.5“(650B) & 29“
• Kompatibilní se všemi velikostmi MTB plášťů

• Max. šířka pláště 75mm / 2.8“

MONTÁŽ
• MUDROCKER se upíná k rámu pomocí
Velcro pásků s pogumovanou úpravou nebo 

pomocí eska pásků.

POGUMOVANÉ 

PODLOŽKY
• Úhlová podložka pro nastavení výšky blat-

níku 

• Pogumovaná podložka nepoškodí lak kola.

Dostupný 03 / 2021

34,99 €

PRODLUŽOVACÍ ADAPTER

• Chrání střed a přesmyk před nečistotami 

• Adapter může být upraven nůžkami nebo se ne-
musí použít vůbec



POGUMOVANÉ PODLOŽKY
• Úhlová podložka pro nastavení výšky blatníku 

• Pravý obrázek pro nižší úhel

• Levý obrázek pro vyšší úhel

ZNAČKOVÁNÍ

• Pomáhá k přesnějšímu umístění



ROCKER
FAMILY

MUDROCKER PŘEDNÍ                                     COMFORT



UCHYCENÍ NA NOHY 

VIDLICE

• MUDROCKER se upíná k nohám vidlice při-
loženými pogumovanými Velcro pásky nebo 
pomocí eska pásek.

MONTÁŽ NA MŮSTEK 
VIDLICE BEZ DRŽÁKU

• MUDROCKER se upíná k 

vidlici pomocí Velcro pásků 
nebo eska páskou.

MONTÁŽ NA MŮSTEK 
VIDLICE S DRŽÁKEM

• Pokud je vidlice vybavená držákem pro blatník, 
MUDROCKER se upíná bezpečně pomocí při-
loženého adaptéru.

• Šroubem M6 do střední dírky u vidlic 
RockShox a Suntour

• 2x M3 po stranách u vidlic Fox

OCHRANA RÁMU

• Chrání vnitřní nohy vidlice proti nečistotám 

• V případě potřeby může být upraven po-
mocí nůžek.

Dostupný  03 / 2021

29,99 €











ROCKER
FAMILY

SPEEDROCKER EXTENSION PRO



MONTÁŽ
• Velmi jednoduchá a rychlá in-

stalace.

• Není potřeba žádné nářadí pro 

montáž a demontáž

JÍZDA VE SKUPINĚ

• Lepší ochrana pro jezdce za vámi.

PRODLOUŽENÍ
• Prodloužení SPEEDROCKERu o 170 mm

Dostupný 09 / 2020

9,99 €





QUICK 
RELEASE

VELOFLEXX 55/65/65 29” COMFORT



MONTÁŽ
• Rychlá instalace i sundání.

VÝHODY OPROTI JINÝM BLATNÍKŮM

• Stále více kol nemá možnost upnutí zadního blatníku mezi sedlovými vzpěrami. 
Nový blatník VELOFLEXX řeší tento problém, díky stabilnímu držáku zadního 
blatníku.

• Není potřeba žádné nářadí pro instalaci.

• Ideální řešení pro rámy a vidlice  bez držáků blatníků. Blatníky mohou být jedno     
duše instalovány díky univerzálnímu rámovému adaptéru a Velcro pásků.

Dostupné 09 / 2020

39,99 €



MONTÁŽ PŘEDNÍHO

• Jednoduchá instalace díky Velcro pásků, jak 

pro odpružené vidlice tak pro pevné vidlice.





SAFTY
FIRST

FLAPGUARD & S-GUARD PRO



9,99 €

Dostupné 09 / 2020



SMART
SOLUTION

COMPIT STEM COMFORT



MONTÁŽ
• Jednoduchá montáž
• Sundá se krytka ježka a pod něj se 
umístí COMPIT STEM

Dostupné 09 / 2020

24,99 €



NAPŘ. V PŘÍPADECH OVERSIZE 
ŘÍDÍTEK Ø35 mm:

• V případe kdy nelze umístit držák 

Compit na řídítka, nový držák Compit 

STEM řeší tento problém.



SMART
SOLUTION

COM/SMARTBAG COMFORT



OTISK PRSTU

• Průhledná dotyková folie byla vyrobena tak, 

aby bylo možné odemknout telefon otiskem

prstu.

Dostupné 09 / 2020

19,99 €



EXPLORE 
YOUR 

RIDE

BIKEPACKING BRAŠNY PRO



Concept



EXPLORER EXP. SADDLEBAG

SVĚTLO

• Lze upnout cokoliv, co 

potřebujete mít po ruce 

(např. bundu, mikinu, sušit 

ručník za jízdy apod.)

VODOTĚSNÝ MATERIÁL

• Robustní materiál pro lepší stabilitu. 

• Reflexní prvky vzadu a po stranách.

ŠETRNÉ UPNUTÍ

• Materiál, který nepoškrábe lak rámu.

GUMOVÁ SÍŤ
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL VZDUCHU

VČETNĚ BLATNÍKU
• Beznářaďové upínání

Dostupné  03 / 2021

79,99 €

• Možnost upnutí světla



EXPLORER EXP. FRAMEBAG

Rychlý vstup
• Extra přihrádka pro cyklonářadí
• Extra přihrádka pro minipumpu (ideal AIFLEX

Vodotěsný materiál 
EXPLORER)

• Robustní materiál pro lepší stabilitu.

• Reflexní proužky a logo. 
Upínání

• Nastavitelné upínání na rám díky 

popruhům na suchý zip.

Upínání šetrné pro lak rámu

Bezešvé svařované zipy

Prostor pro láhev
• Tvar brašny je navržen tak, aby zůstal dostatek místa 

pro košík na láhev na spodní rámové trubce.

59,99 €

Dostupné  03 / 2020



EXPLORER EXP. BARBAG

Vodotěsný materiál
• Robustní materiál pro lepší stabilitu. 
• Reflexní prvky vpředu a po stranách.

Světlo
• Možnost upnutí světla

SKS Smartboy přes Velcro

• Jednoduché upnutí držáku tel. Smartboy suchým zipem.

59,99 €

Dostupné  03 / 2020






