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Bundy

NOVINKA

Art. 899941  (1149/1390) černá  BLACK LINE
bunda FORCE BRIGHT zimní
větru a voděodolný materiál v přední části současně 
vysoce prodyšný
reflexní panely v přední a zadní části, 3 zadní kapsy
určení pro teploty v rozmezí 0 °C až +10 °C
materiál: 85% polyester, 15% elastan
voděodolnost: 7 000 mm H2O, paropropustnost:  
2 000 g / m2 / 24hod
2 299 Kč

Art. 899861  (1149/1390) černo-šedá 
Art. 899860  (1149/1390)  černo-fluo  RED LINE
bunda FORCE X100 zimní
softshellová bunda s celorozepínacím zipem, unisex
odvětrávání v podpaží a spodní části rukávů
prodloužená zadní část, protiskluzná guma v pase
3 zadní kapsy + 1 kapsa na zip, reflexní prvky, YKK zip
materiál: 100% polyester
voděodolnost: 10 000 mm H2O, paropropustnost:  
5 000 g/m2/24hod
2 299 Kč

Art. 900021  (849/1027) černo-fluo  NOVINKA  
Art. 900022  (849/1027) černo-šedá  NOVINKA

Art. 900023  (849/1027) fluo-černá  PŘIPRAVUJEME   RED LINE
bunda FORCE FROST softshell
2 zadní kapsy, reflexní prvky, elastický lem na zadní části
prodloužené rukávy a zadní část
boční panely a spodní část rukávů ze zateplené lycry pro lepší odvětrávání
hlavní díl: 100% polyester
ostatní díly: 85% nylon, 15% elastan
voděodolnost: 8 000 mm H2O, paropropustnost:  
8 000 g/m2/24hod
1 699 Kč
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Art. 89981  (539/652) černo-fluo 
Art. 899813  (539/652) černo-červená  RED LINE
bunda/dres FORCE ZORO
verze SLIM, unisex
celorozepínací, reflexní prvky, YKK zip
příjemný elastický materiál, 3 zadní kapsy
elastický spodní lem se silikonem
mateiál: 87% polyester, 13% spandex 
1 099 Kč

NOVINKA

Art. 8997921  (449/543) černá 
Art. 8997922  (449/543) fluo-černá  RED LINE
bunda FORCE WINDPRO neprofuk
unisex, celorozepínací, YKK zip
možnost složení bundy do zadní kapsy
odvětrání v podpaží, elastická guma v pase
reflexní prvky, chráněný zip
materiál: 100% polyester
899 Kč

Art. 89990  (749/906) černá
Art. 899905  (749/906) šedo-černo-fluo  BLUE LINE
bunda FORCE X70
zateplená sportovní bunda s celorozepínacím zipem, unisex
reflexní prvky, elastický spodní lem se silikonem
5 zadních kapes (2 větší + 2 malé na stranách) a 1 kapsa na zip
materiál: přední část: neprofuk WINDSTER - 100% polyester
ostatní části: SuperRoubaix-teplá lycra
SuperRoubaix -92 % polyester, 8% elastan
voděodolnost: 1000 mm H2O, paropropustnost:  
1000 g/m2/24 hours
1 499 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 8997901  (699/846) celoreflexní  RED LINE
bunda FORCE FLASH,  CELOREFLEXNÍ
celorozepínací, unisex
hlavní panely neprofuk
na bocích a zádech síťovina pro lepší odvětrání
zadní kapsa na zip
materiál: 100% polyester
1 399 Kč
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Kalhoty

NOVINKA

Art. 900437  (799/967) černé bez vložky 
Art. 900438  (899/1088)  černé s vložkou  BLACK LINE
kalhoty FORCE BRIGHT
reflexní prvky, ploché švy, podpatěnka
přední část elastický softhshell, zadní část 
SupeRoubaix
materiál: hlavní díly: 85% polyester, 
15% spandex
síťovina: 85% nylon, 15% spandex
1 799 Kč
1 599 Kč

Art. 90038  (549/664) černé, bez vložky 
Art. 90041  (699/846) černé, s vložkou  RED LINE
kalhoty FORCE Z70 SOFTSHELL
kalhoty s pohodlnou anatomickou vložkou
podpatěnka, reflexní prvky, ploché švy
materiál: přední panely (softshell) 100% polyester,
zadní část SuperRoubaix 87% nylon, 13% spandex
1 399 Kč
1 099 Kč

Art. 90036  (549/664) černé, bez vložky  BLUE LINE
kalhoty FORCE WINDSTER Z68 PRO
kalhoty s podpatěnkou
dvojitá zateplená kolena
reflexní prvky, ploché švy
materiál: SuperRoubaix - zateplený + Windster
hlavní panely: 92% polyester, 8% elastan, ostatní 
panely: 100% polyester
1 099 Kč

Art. 90037  (499/604) černé, bez vložky 
Art. 90039  (599/725) černé, s vložkou  BLUE LINE
kalhoty FORCE Z68
kalhoty s podpatěnkou
dvojitá zateplená kolena, reflexní prvky, ploché švy
materiál: SuperRoubaix - zateplené, 92% polyester, 
8% spandex
1 199 Kč
999 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9004397  (849/1027) se šráky a vložkou, černé   RED LINE
kalhoty 3/4 F STORY
pohodlná anatomická GELOVÁ vložka
dvojitě zateplená kolena, reflexní prvky, ploché švy
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
šráky a pod koleny z jemné síťoviny
materiál: SuperRoubaix - zateplené, 92% polyester,  
8% spandex
1 699 Kč

Art. 900435  (599/725) černo-šedé, bez vložky 
Art. 90042  (699/846) černo-šedé, s vložkou 
Art. 900436  (599/725) černo-fluo, bez vložky 
Art. 900425  (699/846) černo-fluo, s vložkou  RED LINE
kalhoty FORCE F58
reflexní prvky, ploché švy, síťovina na zadní straně pod koleny
u kotníku rozepínání na zip, YKK zip
materiál: hlavní díly: 87% polyester, 13% spandex
ostatní díly + síťovina: 85% polyester, 15% spandex
1 399 Kč
1 199 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 900421  (599/725) se šráky a vložkou, černé  RED LINE
kalhoty FORCE SPRING
kalhoty s podpatěnkou
reflexní prvky, ploché švy
šráky z elastické lycry, zadní část ze síťoviny
materiál: 85% nylon, 15% elastan
materiál vložky: 85% polyester, 15% elastan
hustota vložky: 132 kg/m3
1 199Kč

Art. 900399  (449/543) černé, s vložkou
Art. 9003991  (399/483) černé, bez vložky  BLUE LINE
kalhoty FORCE REFLEX LINE
pohodlná anatomická vložka
rozepínání u kotníku, reflexní prvky, ploché švy
materiál SuperRoubaix - zateplená lycra
materiál: 92% polyester, 8% elastan
899 Kč
799 Kč
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Vesty

Art. 90040  (369/446) černé, bez vložky 
Art. 900401  (399/483) černé, s vložkou  NOVINKA   BLUE LINE
kalhoty FORCE Z68
dvojitě zateplená kolena, reflexní prvky, ploché švy
v pase pružná guma a možnost dotažení šňůrkou
materiál SuperRoubaix - zateplené, 92% polyester,  
8% spandex
799 Kč
749 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 900402  (599/725) do pasu s vložkou, černo-šedé
Art. 900403  (599/725) do pasu s vložkou, černo-modré
Art. 900404  (499/604) do pasu bez vložky, černo-šedé  RED LINE
kalhoty FORCE RIDGE
kalhoty do pasu bez vložky
reflexní prvky, ploché švy, elastický pas
materiál: 87% polyester, 13% elastan
1 199 Kč
999 Kč

NOVINKA

Art. 900501  (849/1027) černé  RED LINE
kalhoty FORCE STORY volné
kalhoty volné do pasu bez vložky
na každé nohavici kapsa se zipem
reflexní prvky, v pase pružná guma
větruodolný a voděodolný materiál
materiál: 100% polyester
1 699 Kč

NOVINKA

Art. 899871  (549/664) černá  BLACK LINE
vesta FORCE LASER neprofuk
neprofuková softshellová vesta, unisex
celorozepínací zip, reflexní prvky, elastický spodní 
lem se silikonem
3 zadní kapsy + 1 kapsa na zip, prodloužená záda
mateiál: 100% polyester
1 099 Kč

NOVINKA

Art. 8996381  (349/422) černá
Art. 8996382  (349/422) fluo  RED LINE
vesta FORCE WINDPRO neprofuk
unisex, celorozepínací, YKK zip
možnost složení vesty do zadní kapsy
reflexní prvky, chráněný zip
elastický lem okolo ramen a na spodním 
konci vesty
materiál: 100% polyester
699 Kč

NOVINKA

Art. 899640  (449/543) fluo
Art. 899641  (449/543) čerrná  BLACK LINE
vesta FORCE VISION neprofuk
unisex, celorozepínací
větruodolná, voděodolná
možnost složení vesty do zadní kapsy
reflexní prvky, chráněný zip
elastický lem okolo ramen a na spodním 
konci vesty
odvětrání na bocích
materiál: 100% polyester
899 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 899632  (549/664) celoreflexní  RED LINE
vesta FORCE FLASH, celoreflexní
celorozepínací, unisex
hlavní panely neprofuk
na bocích síťovina pro lepší odvětrání
zadní kapsa na zip
materiál: 100% polyester
1 099 Kč



KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2021 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační Copyright© 2021 / Tento katalog je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o.  a vztahují se na něj autorská práva! 1918

Dresy

NOVINKA

Art. 9001438  (669/809) černo-bílý  BLACK LINE
dres FORCE TEAM PRO PLUS
verze SLIM, unisex
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným 
silikonem
reflexní prvky, YKK zip
extra pružný materiál
materiál: hlavní část 85% polyester,  
15% spandex
síťovina: 90% polyester, 10% spandex 
1 299 Kč

NOVINKA

Art. 9001439  (669/809) černo-šedý  BLACK LINE
dres FORCE TEAM PRO
verze SLIM, unisex
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným 
silikonem
reflexní prvky, YKK zip
extra pružný materiál
materiál: hlavní část 85% polyester,  
15% spandex
síťovina: 90% polyester, 10% spandex 
1 299 Kč

NOVINKA

Art. 9001440  (669/809) černo-šedý  BLACK LINE
dres FORCE FASHION
verze SLIM, unisex
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip
extra pružný materiál
materiál: hlavní část 85% polyester,  
15% spandex
síťovina: 90% polyester, 10% spandex 
1 299 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9001444  (899/1088) černý
Art. 90014441  (899/1088) petrolejový
Art. 90014442  (899/1088) červený  BLACK LINE
dres FORCE PURE
celorozepínací, 3 zadní kapsy  
+ 1 voděodolná kapsa na zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zipy, odvětrání na bocích
materiál: 86% polyester, 14% elastan
1 799 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9001393  (429/519) černo-bílý
Art. 9001394  (429/519)  army-fluo  BLUE LINE
dres FORCE SPRAY
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip
materiál: 100% polyester
899 Kč

Art. 9001391  (449/543) fluo-šedý 
Art. 9001392  (449/543) šedo-modrý  RED LINE
dres FORCE SQUARE
celorozepínací, 3 zadní kapsy, unisex
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip
materiál: 100% polyester
899 Kč

NOVINKA

Art. 9001442   (669/809) bordó
Art. 9001443  (669/809) army
Art. 90014421  (669/809) šedý  RED LINE
dres FORCE CHARM
pánský dres s dlouhým rukávem
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
1 299 Kč
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Art. 900112  (699/846) černo-šedý
Art. 900113  (699/846) šedo-bílý
Art. 900114  (699/846) černo-fluo  BLACK LINE
dres FORCE FASHION
verze SLIM, unisex, celorozepínací
3 zadní kapsy, elastická guma v pase 
s protiskluzným silikonem, reflex prvky, 
YKK zip, odvětrání na bocích
prodloužená délka rukávů, zvýšená elasticita
materiál: 100% polyester
1 299 Kč

Art. 900111  (699/846) černo-šedý  BLACK LINE
dres FORCE TEAM PRO
verze SLIM, unisex, celorozepínací
3 zadní kapsy, elastická guma v pase 
s protiskluzným silikonem, reflexní prvky, YKK 
zip, odvětrání na bocích
prodloužená délka rukávů, zvýšená elasticita
materiál: 100% polyester
1 299 Kč

Art. 9001115  (699/846) černo-bílý  BLACK LINE
dres FORCE TEAM PRO PLUS
verze SLIM, unisex, celorozepínací
3 zadní kapsy, elastická guma v pase 
s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip
odvětrání na bocích
prodloužená délka rukávů, zvýšená elasticita
materiál: 90% polyester, 10% spandex
1 299 Kč

Art. 900116  (699/846) modro-červený
Art. 900117  (699/846) šedo-bílý
Art. 9001161  (699/846) zeleno-fluo  NOVINKA   BLACK LINE
dres FORCE ASCENT
verze SLIM, unisex, celorozepínací, 
3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem, 
reflexní prvky, YKK zip, odvětrání na bocích
prodloužená délka rukávů, zvýšená elasticita
materiál: 90% polyester, 10% spandex
1 299 Kč

Art. 9001181  (669/809) černý  BLACK LINE
dres FORCE SHINE
verze SLIM, unisex
celorozepínací, 3 zadní kapsy
na spodním lemu v zadní části elastická 
guma v přední části protiskluzný silikon
reflexní prvky, YKK zip, odvětrání na bocích
prodloužené rukávy
materiál: hlavní díly: 78% nylon, 22% elastan
rukávy: 85% poylester, 15% elastan, síťovina: 
92% polyester, 8% elastan
1 299 Kč

Art. 900115  (669/809) modro-černo-bílý
Art. 9001151  (669/809) šedo-červeno-černý
Art. 9001152  (669/809) modro-fluo-černý  BLACK LINE
dres FORCE DASH
celorozepínací, 3 zadní kapsy + 1 voděodolná kapsa na zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
rukávy zakončeny protiskluznou lycrou
reflexní prvky, YKK zipy, odvětrání na bocích
materiál: hlavní díly: 86% polyester, 14% spandex
ostatní díly: 100% polyester
1 299 Kč
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NOVINKA

Art. 9001182  (749/906) černý 
Art. 9001183  (749/906) petrolejový
Art. 9001184  (749/906) modrý
Art. 9001185  (749/906) červený
Art. 9001186  (749/906) žlutý  BLACK LINE
dres FORCE PURE 
celorozepínací, 3 zadní kapsy + 1 voděodolná 
kapsa na zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zipy, odvětrání na bocích
materiál: 86% polyester, 14% spandex
1 499 Kč

NOVINKA

Art. 9001332  (499/604) šedý 
Art. 9001333  (499/604) modrý  BLACK LINE
dres FORCE GEM 
celorozepínací, 3 zadní kapsy 
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip, odvětrání na bocích
materiál: hlavní část 85% polyester, 15% spandex
síťovina: 90% polyester, 10% spandex
999 Kč

Art. 9001330  (449/604) modrý
Art. 9001331  (449/604) červeno-černý  BLACK LINE
dres FORCE POINTS
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip, odvětrání na bocích
materiál: hlavní část 85% polyester, 15% spandex
síťovina: 90% polyester, 10% spandex 
999 Kč

Art. 900856  (489/592) černo-bílý  RED LINE
dres FORCE TEAM18
verze SLIM, unisex
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání v podpaží
materiál: 100% polyester
999 Kč

NOVINKA

Art. 9001327  (499/604) modrý 
Art. 9001328  (499/604) bílý
Art. 9001329  (499/604) fluo  BLACK LINE
dres FORCE VISION
pánský dres
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 92% polyester, 8% elastan
999 Kč

NOVINKA

Art. 9001335  (499/604) černý 
Art. 9001336  (499/604) červený
Art. 9001337  (499/604) tmavo modrý  BLACK LINE
dres FORCE GAME
pánský dres
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 92% polyester, 8% elastan
999 Kč

NOVINKA

Art. 9001188  (499/604) šedý 
Art. 9001189  (499/604) bordó
Art. 9001190  (499/604) fluo
Art. 9001191  (499/604) army  RED LINE
dres FORCE CHARM 
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip, odvětrání na bocích
materiál: hlavní část 85% polyester, 15% spandex
síťovina: 90% polyester, 10% spandex 
999 Kč
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PŘIPRAVUJEME

Art. 9001271  (389/471) černo-bílý
Art. 9001272  (389/471) modro-oranžový
Art. 9001273  (389/471) army-fluo  BLUE LINE
dres FORCE SPRAY
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
rukávy zakončeny protiskluzným lemem 
reflexní prvky
materiál: 100% polyester
799 Kč

Art. 90012871  (389/471) fluo-šedý
Art. 90012872  (389/471) šedo-modrý
Art. 90012873  (389/471) šedo-červený  RED LINE
dres FORCE SQUARE
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip, unisex
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, zakončení rukávů protiskluznou lycrou
materiál: 100% polyester
799 Kč

Art. 900128  (389/471) černo-fluo
Art. 9001291  (389/471) červeno-černý
Art. 9001292  (389/471) šedo-modro-černý
Art. 9001293  (389/471) fluo-černý  RED LINE
dres FORCE BEST
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip, unisex
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, odvětrání na bocích
materiál: 100% polyester
799 Kč

Art. 9001284  (389/471) šedý
Art. 9001285  (389/471) šedo-červený  RED LINE
dres FORCE FINISHER
verze SLIM, unisex, celorozepínací
3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, odvětrání na bocích
materiál: 100% polyester
799 Kč

Art. 9001011  (249/301) černo-šedo-bílý
Art. 9001012  (249/301) černo-modro-bílý  BLUE LINE
dres FORCE VIEW
volný střih, 3 zadní kapsy, reflexní prvky
materiál: 100% polyester
499 Kč

Art. 900084  (349/422) šedý  RED LINE
dres bez rukávů FORCE CIPHER
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip, odvětrávaná záda
materiál: 100% polyester
699 Kč

Art. 900081  (339/410) fluo-černý  RED LINE
dres bez rukávů FORCE ACCELER
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip, odvětrávaná záda
materiál: 100% polyester
699 Kč



Copyright© 2021 / Tento katalog je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o.  a vztahují se na něj autorská práva! 27KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2021 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační26

Kraťasy

Art. 900300  (899/1088) černo-šedo-červené  BLACK LINE
kraťasy FORCE ASCENT
pánské cyklistické kraťasy se šráky a vložkou
s pohodlnou italskou anatomickou vložkou 
- ELASTIC INTERFACE, ploché švy
zakončení nohavic pružnou lycrou se silikonem
materiál: 82% polyamid, 18% elastan
1 699 Kč

Art. 900295  (899/1088) černo-šedé  BLACK LINE
kraťasy FORCE TEAM PRO
pánské cyklistické kraťasy 
se šráky a vložkou
s pohodlnou italskou anatomickou vložkou 
ELASTIC INTERFACE, ploché švy
zakončení nohavic lycrou se silikonem
materiál: 82% polyamid, 18% elastan
1 699 Kč

ELASTIC 
INTERFACE

ELASTIC 
INTERFACE

ELASTIC 
INTERFACEELASTIC 

INTERFACE

Art. 900804  (899/1088) černo-bílé  BLACK LINE
kraťasy FORCE TEAM PRO PLUS
pánské cyklistické kraťasy 
se šráky a vložkou
s pohodlnou italskou anatomickou vložkou 
ELASTIC INTERFACE, ploché švy
zakončení nohavic lycrou se silikonem
materiál: 82% polyamid, 18% elastan
1 699 Kč

Art. 900296  (899/1088) černo-šedé
Art. 900297  (899/1088) černo-fluo  BLACK LINE
kraťasy FORCE FASHION
pánské cyklistické kraťasy se šráky a vložkou
zakončení nohavic pružnou lycrou se silikonem
s pohodlnou italskou anatomickou vložkou 
- ELASTIC INTERFACE, ploché švy
materiál: 82% polyamid, 18% elastan
1 699 Kč

Art. 900293  (799/967) černo-modré 
Art. 9002941  (799/967) černo-šedé
Art. 9002942  (799/967) modro-fluo  BLACK LINE
kraťasy FORCE DASH
pánské cyklistické kraťasy se šráky a vložkou
šráky z elastické lycry, zadní část ze síťoviny,
ploché švy, zakončení nohavic protiskluznou lycrou
materiál: hlavní díl: 80% nylon, 20% spandex
ostatní díly: 83% polyester, 17% spandex
1 599 Kč

Art. 900298  (649/785) černé  BLACK LINE
kraťasy FORCE SHINE
pohodlná anatomická vložka
ploché švy, reflexní prvky
zakončení nohavic širokou 
protiskluznou lycrou
materiál: hlavní díly: 80% nylon,  20% elastan
ostatní panely: 87% polyester, 13% elastan
1 299 Kč

Art. 900282  (549/664) černo-šedé
Art. 9002825  (549/664) černo-fluo
Art. 9002826  (549/664) černo-červené
Art. 9002827  (549/664) černo-modré
Art. 9002828  (549/664) černo-bílé  RED LINE
kraťasy FORCE FAME
s pohodlnou anatomickou GELOVOU vložkou 
šráky z elastické lycry, zadní část ze síťoviny, 
ploché švy
zakončení nohavic protiskluzovou lycrou
materiál: 85% nylon, 15% spandex
1 099 Kč
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Art. 900802  (489/592) černo-bílé  RED LINE
kraťasy FORCE TEAM18
pohodlná anatomická vložka
šráky z elastické lycry, zadní část ze síťoviny, 
ploché švyzakončení nohavic pohodlnou 
a velmi pružnou lycrou
materiál: hlavní díl: 80% polyester,  
20% spandex
999 Kč

Art. 9002791  (439/531) černé
Art. 9002792  (439/531) černo-bílé
Art. 9002793  (439/531) černo-modré
Art. 9002794  (439/531) černo-červené
Art. 9002795  (439/531) černo-fluo  BLUE LINE
kraťasy FORCE B51
kraťasy s pohodlnou anatomickou vložkou
boční panely z jemné síťoviny pro lepší odvětrávání
zakončení nohavic pružnou lycrou 
s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, materiál: 82% nylon, 18% spandex
899 Kč

Art. 900274  (399/483) černo-fluo
Art. 900273  (399/483) černo-bílé  BLUE LINE
kraťasy FORCE B38
kraťasy s pohodlnou anatomickou vložkou
šráky z jemné síťoviny pro lepší odvětrání, 
reflexní loga
zakončení nohavic pružnou lycrou
materiál: 82% nylon, 18% spandex
799 Kč

Art. 900314  (499/604) černé  BLACK LINE
kraťasy FORCE SHINE, do pasu
pánské cyklistické kraťasy do pasu
pohodlná anatomická vložka
ploché švy, reflexní prvky
zakončení nohavic protiskluzovou lycrou
materiál: 
hlavní díly: 80% nylon, 20% elastan
ostatní díly: 87% polyester, 13% elastan
999 Kč

Art. 9003152  (399/483) černo-fluo
Art. 9003153  (399/483) černo-šedé
Art. 9003154  (399/483) černo-modré 
Art. 9003155  (399/483) černo-červené  RED LINE
kraťasy FORCE B30
pánské cyklistické kraťasy do pasu s anatomickou vložkou 
ploché švy, reflexní prvky, zakončení nohavic pohodlnou 
pružnou lycrou se silikonem
materiál: 82% nylon, 18% spandex
799 Kč

Art. 9003161  (349/422) černé  BLUE LINE
kraťasy FORCE B21 EASY
kraťasy s pohodlnou anatomickou vložkou
ploché švy, reflexní prvky
zakončení nohavic širokým protiskluzným lemem
materiál: 85% nylon, 15% spandex
699 Kč
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Kombinéza MTB kolekce

Art. 900201 (1699/2056) černo-bílá  BLACK LINE
kombinéza FORCE TEAM PRO
závodní kombinéza
pohodlná anatomická italská vložka - ELASTIC INTERFACE
vysoce kompresní anatomický materiál (225 g)
lycra na předních panelech a rukávech
síťovina na zádech pro lepší odvětrání
tři zadní kapsy, elastický lem na nohavicích
materiál: 90% polyester 10% elastan
2 999 Kč

ELASTIC 
INTERFACE

Art. 9001491  (399/483) šedo-modro-fluo
Art. 9001492  (399/483) šedo-černý  RED LINE
dres FORCE DOWNHILL
unisex, dres volného střihu, reflexní prvky
boční díly dresu ze síťoviny pro lepší odvětrání
hlavní panely z funkčního materiálu
materiál : 100% polyester
799 Kč

NOVINKA

Art. 9001445  (499/604) fluo-modrý
Art. 9001446   (499/604) modro-červený  RED LINE
dres FORCE MTB ANGLE
dlouhý rukáv, volný střih, jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
materiál: 100% polyester
999 Kč
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Art. 9001527  (389/471) červeno-černý
Art. 9001528  (389/471) šedo-modrý
Art. 9001529  (389/471) fluo-černý  RED LINE
dres FORCE MTB CORE pánský
krátký rukáv, volný střih, jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
dodány ionty stříbra zabraňující tvoření bakterií a zápachu
odvětrání na bocích
materiál: hlavní panely: 100% polyester,
síťovina: 96% polyester, 4% spandex
799 Kč

NOVINKA

Art. 9001521  (389/471) fluo-modrý
Art. 9001522  (389/471) modrý
Art. 9001523  (389/471) army
Art. 9001524  (389/471) modro-červený  RED LINE
dres FORCE MTB ANGLE
krátký rukáv, volný střih, jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
materiál: 100% polyester
799 Kč

Art. 9001535  (389/471) černo-šedý
Art. 9001536  (389/471) fluo-černý  RED LINE
dres FORCE CITY
unisex, krátký rukáv, volný střih
jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
reflexní prvky, materiál : 100% polyester
799 Kč

Art. 900341  (799/967) černo-šedé
Art. 900342  (799/967) šedo-fluo  BLACK LINE
kraťasy FORCE STORM s odnímatelnou vložkou
odnímatelné vnitřní kraťasy s vložkou
nastavení stažení pasu na suchý zip, 2 přední kapsy,
1 boční kapsa na YKK zip
materiál: vnější kraťasy: 100% polyester
vnitřní kraťasy: 80% nylon, 20% elastan
1 599 Kč

Art. 9003255  (749/906) černo-šedé  BLACK LINE
kraťasy FORCE DOWNHILL MTB s odnímatel-
nou vložkou
2 přední kapsy, boční a zadní kapsa na zip
YKK zip, na bocích poutka pro upravení šířky pasu
materiál: vnější kraťasy: 100% polyester
vnitřní kraťasy: 90% polyester, 10% spandex
1 499 Kč

Art. 9003285  (249/301) černá  RED LINE
vložka vnitřní pro MTB kraťasy
vnitřní kraťasy s gelovou vložkou
vhodné pro modely kraťasů MTB 11 a MTB Blade
elastická guma v pase
na bocích a vzadu málá očka pro jednoduché 
uchycení k vnějším kraťasům
materiál: 90% polyester, 10% elastan
499 Kč

Art. 900319  (749/906) tmavě modré
Art. 900320  (749/906) černé
Art. 900322  (749/906) červené
Art. 900323  (749/906) černo-fluo  RED LINE
kraťasy FORCE BLADE MTB s odnímatelnou vložkou
odnímatelné vnitřní kraťasy s GELOVOU vložko
guma v pase, 2 přední kapsy a 2 zadní kapsy na zip
YKK zip, materiál: vnější kraťasy: 88% polyester, 
12% spandex - 143 g
vnitřní vložka: 90% polyester, 10% spandex-150 g
1 499 Kč

Art. 900328  (699/846) černé
Art. 900330  (699/846) světle šedé 
Art. 900331  (699/846) fluo
Art. 9003321  (699/846) červené
Art. 9003322  (699/846) modré  RED LINE
kraťasy FORCE MTB-11 s odnímatelnou vložkou
odnímatelné vnitřní kraťasy s GELOVOU vložkou
guma v pase, nastavení stažení pasu přezkou
2 přední a 1 zadní kapsa na YKK zip
materiál: vnější kraťasy: 100% nylon - 143 g
vnitřní kraťasy: 90% polyester, 10% spandex-150 g
1 399 Kč
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Bundy

NOVINKA

Art. 899912  (1149/1390) černá  BLACK LINE
bunda FORCE BRIGHT LADY zimní
použitý materiál je odolný vůči větru a vodě,
vysoce prodyšný, elastický, velmi lehký, příjemný 
na dotek
reflexní prvky, silikonová guma, zadní kapsa na zip
určení pro chladnější počasí
materiál: 85% polyester, 10% elastan,  
5% polyuretan
2 299 Kč

Art. 899915  (849/1027) černo-fluo  NOVINKA

Art. 899916  (849/1027) fluo-černá  PŘIPRAVUJEME   RED LINE
bunda FORCE FROST softshell
2 zadní kapsy,reflexní prvky
elastický lem na zadní části
prodloužené rukávy a zadní část
boční panely a spodní část rukávů ze zateplené lycry pro 
lepší odvětrávání
hlavní díl: 100% polyester
ostatní díly: 85% nylon, 15% elastan
voděodolnost: 8 000 mm H2O,  
paropropustnost: 8 000 g/m2/24hod
1 699 Kč
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Kalhoty

Art. 900482  (1599/1935) černo-červené, bez vložky
Art. 900472  (1799/2177) černo-červené, s vložkou  BLACK LINE
kalhoty FORCE BRISK LADY
dámské kalhoty vyrobeny kompletně v Itálii (materiály i šití),
TOP model značky FORCE
použitý materiál s větru odolnou membránou
materiál je současně vysoce prodyšný, elastický,
velmi lehký a příjemný na dotek
určené pro chladnější počasí 0 ° - 13 ° C
při objednání doporučujeme kontrolu velikostí viz. tabulka
materiál: 52% polyester, 34% polyamid, 14% elastan
3 499 Kč
2 899 Kč

NOVINKA

Art. 9004391  (799/967) černé, bez vložky 
Art. 9004392  (899/1088) černé, s vložkou  BLACK LINE
kalhoty FORCE BRIGHT LADY
reflexní prvky, ploché švy, podpatěnka
přední část elastický softhshell, zadní část 
SupeRoubaix
materiál: hlavní díly: 85% polyester, 15% spandex
síťovina: 85% nylon, 15% spandex
1799 Kč
1599 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9002451  (819/991) se šráky a vložkou, černé   RED LINE
kalhoty 3/4 FORCE STORY LADY se šráky a vložkou
pohodlná anatomická vložka
dvojitě zateplená kolena, reflexní prvky, ploché švy
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
šráky a pod koleny z jemné síťoviny
materiál: SuperRoubaix - zateplené, 92% polyester,  
8% spandex
1 699 Kč

Art. 900246  (399/483) černé  BLUE LINE
kraťasy FORCE LADY BIKE 3/4
dámské cyklistické 3/4 kraťasy FORCE 
s vložkou do pasu - široká guma, ploché švy
zakončení nohavic pružnou lycrou
prodyšný zadní díl, odvětrání pod koleny
reflexní prvky
materiál: 82% nylon, 18% spandex
799 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 900405  (599/725) do pasu s vložkou, černo-šedé
Art. 900406  (599/725) do pasu s vložkou, černo-růžové
Art. 900407  (499/604) do pasu bez vložky, černo-šedé
Art. 900408  (499/604) do pasu bez vložky, črn-meruň RED LINE
kalhoty FORCE RIDGE LADY
kalhoty do pasu s vložkou
reflexní prvky, ploché švy
pohodlný a elastický vysoký pas
materiál: 87% polyester, 13% elastan
1 199 Kč
999 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9003980  (599/725) RED LINE
kalhoty FORCE SPRING LADY
dámské kalhoty s podpatěnkou
reflexní prvky, ploché švy
šráky z elastické lycry, zadní část ze síťoviny
materiál: 85% nylon, 15% elastan
materiál vložky: 85% polyester, 15% elastan
hustota vložky: 132 kg/m3
1 199 Kč

Art. 900398  (449/543) s vložkou - černo růžové 
Art. 9003981  (399/483) bez vložky - černo růžové
Art. 9003982  (449/543) s vložkou - černé  PŘIPRAVUJEME   BLUE LINE
kalhoty FORCE REFLEX LINE LADY
dámské kalhoty se šráky
rozepínání u kotníku, reflexní prvky, ploché švy
materiál SuperRoubaix - zateplená lycra
materiál: 92% polyester, 8% elastan
899 Kč
799 Kč
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Dresy

NOVINKA

Art. 9001437  (589/713) růžový  BLACK LINE
dres FORCE GEM dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
1 199 Kč

NOVINKA

Art. 9001435  (589/713) černo-růžový
Art. 90014351  (589/713) černo-bílo-tyrkys
Art. 90014352  (589/713) černo-bílý  BLACK LINE
dres FORCE POINTS dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
1 199 Kč

NOVINKA

Art. 9001434  (899/1088) černý
Art. 90014341  (899/1088) petrolejový
Art. 90014342  (899/1088) fialový  BLACK LINE
dres FORCE PURE dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy  
+ 1 voděodolná kapsa na zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zipy, odvětrání na bocích
materiál: 86% polyester, 14% elastan
1 799 Kč

NOVINKA

Art. 9001436  (589/713) bordó
Art. 90014361  (589/713) růžový
Art. 90014362  (589/713) světle modrý  RED LINE
dres FORCE CHARM dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
1 199 Kč

Art. 9001432  (449/543) černo-tyrkysový
Art. 9001433  (449/543) černo-fialový  NOVINKA   RED LINE
dres FORCE SQUARE, dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip,
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, zakončení rukávů protiskluznou lycrou
materiál: 100% polyester
899 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9001421  (429/519) bílo-černý
Art. 9001422  (429/519) army-fluo  BLUE LINE
dres FORCE SPRAY LADY, dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
rukávy zakončeny protiskluzným lemem, reflexní prvky
materiál: 100% polyester
899 Kč
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DresyDámské kombinézy

PŘIPRAVUJEME

Art. 900202  (1699/2056) černo-bílá  BLACK LINE
kombinéza FORCE STREAM LADY
dámská závodní kombinéza
pohodlná anatomická italská vložka - ELASTIC INTERFACE
vysoce kompresní anatomický materiál (225 g)
lycra na předních panelech a rukávech
síťovina na zádech pro lepší odvětrání
dvě zadní kapsy, elastický lem na nohavicích
materiál: 90% polyester 10% elastan
2 999 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 900203  (1699/2056) černo-bílá  BLACK LINE
kombinéza FORCE POINTS LADY
dámská závodní kombinéza
pohodlná anatomická italská vložka - ELASTIC INTERFACE
vysoce kompresní anatomický materiál (225 g)
lycra na předních panelech a rukávech
síťovina na zádech pro lepší odvětrání
dvě zadní kapsy, elastický lem na nohavicích
materiál: 90% polyester 10% elastan
2 999 Kč

NOVINKA

Art. 90013433  (729/882) černý
Art. 90013434  (729/882) tyrkysový 
Art. 90013435  (729/882) žlutý
Art. 90013436  (729/882) petrolejový
Art. 90013437  (729/882) fialový
Art. 900134331 (729/882) bílý  BLACK LINE
dres FORCE PURE dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zipy, odvětrání v podpaží
materiál: 86% polyester, 14% elastan
1 499 Kč

Art. 9001312  (499/604) cihlový
Art. 9001317  (499/604) modrý
Art. 9001318  (499/604) růžový  BLACK LINE
dres FORCE GEM dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip, elastická guma 
v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% spandex
999 Kč

NOVINKA

Art. 9001305  (499/604) černý
Art. 9001306  (499/604) bílý
Art. 9001307  (499/604) tmavě modrý  BLACK LINE
dres FORCE GAME dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
999 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 90013445  (449/604) černý  BLACK LINE
dres FORCE STREAM dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
999 Kč
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Art. 9001314  (499/604) modro-červený
Art. 90013141  (499/604) zeleno-fluo  PŘIPRAVUJEME   BLACK LINE
dres FORCE ASCENT dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% spandex
(v prodeji od června 2020)
999 Kč

Art. 9001313  (349/422) červený
Art. 9001315  (349/422) černo-bílý
Art. 9001316  (349/422) army  BLACK LINE
dres FORCE SPANGLE dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy
YKK zip, elastická guma v pase 
s protiskluzným silikonem, odvětrání na bocích, 
reflexní prvky, materiál: 85% polyester 15% spandex
699 Kč

NOVINKA

Art. 9001309  (499/604) modrý
Art. 9001310  (499/604) bílý 
Art. 9001311  (499/604) fluo  BLACK LINE
dres FORCE VISION dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
999 Kč

Art. 9001345  (669/809) tyrkysový
Art. 9001346  (669/809) černo-bílý  BLACK LINE
dres FORCE DASH LADY
celorozepínací, 3 zadní kapsy  + 1 voděodolná kapsa na zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
rukávy zakončeny protiskluznou lycrou
reflexní prvky, YKK zipy, odvětrání na bocích
materiál:  
hlavní díly: 86% polyester, 14% spandex
ostatní díly: 100% polyester
1 299 Kč

Art. 9001319  (499/604) černo-bílý
Art. 9001320  (499/604) černo-růžový
Art. 90013205  (499/604) černo-bílo-tyrkysový  BLACK LINE
dres FORCE POINTS dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% spandex
999 Kč

NOVINKA

Art. 90013438  (499/604) bordó
Art. 90013439  (499/604) světle růžový
Art. 90013440  (499/604) modrý
Art. 90013441  (499/604) růžový  RED LINE
dres FORCE CHARM dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
999 Kč
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Art. 90013431  (389/471) černo-fialový
Art. 90013432  (389/471) černo-tyrkysový  RED LINE
dres FORCE SQUARE, dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, zakončení rukávů protiskluznou lycrou
materiál: hlavní panely: 100% polyester,
ostatní panely: 90% polyester, 10% spandex
799 Kč

Art. 9001325  (249/301) černo-bílo-šedý
Art. 9001326  (249/301) černo-bílo-růžový  BLUE LINE
dres FORCE VIEW LADY, dámský
volný střih
3 zadní kapsy, reflexní prvky
materiál: 100% polyester
499 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 90013401  (379/459) bílo-černý
Art. 90013402  (379/459) modro-oranžový
Art. 90013403  (379/459) army-fluo  BLUE LINE
dres FORCE SPRAY LADY, dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
rukávy zakončeny protiskluzným lemem, reflexní prvky
materiál: 100% polyester
799 Kč

Art. 9001321  (339/410) šedo-růžový  RED LINE
dámský dres FORCE ACCELER
dres bez rukávů, 3 zadní kapsy, 
odvětrání na bocích,reflexní prvky
materiál: hlavní panel 100% polyester
boční panely 92% polyester, 8% spandex
699 Kč

Art. 9001322  (349/422) šedo-černý  RED LINE
dámský dres FORCE CROSS
dres bez rukávů, 3 zadní kapsy, 
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: hlavní panely 84% polyester, 
16% elastan, síťovina: 92% polyester, 8% elastan
699 Kč
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Kraťasy

Art. 9001533  (389/471) tyrkysovo-modrý  RED LINE
dres FORCE MTB CORE dámský
krátký rukáv, volný střih, 
jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
dodány ionty stříbra zabraňující tvoření bakterií
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: hlavní panely: 100% polyester,
síťovina: 96% polyester, 4% spandex
799 Kč

NOVINKA

Art. 9001531  (389/471) růžovo-fluo
Art. 9001532  (389/471) bílo-modrý  RED LINE
dres FORCE MTB ANGLE dámský
krátký rukáv, volný střih, jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
reflexní prvky
materiál: 100% polyester
799 Kč

NOVINKA

Art. 9001430  (499/604) bílo-modrý
Art. 9001431  (499/604) růžovo-fluo  RED LINE
dres FORCE MTB ANGLE dámský
dlouhý rukáv, volný střih, jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
reflexní prvky
materiál: 100% polyester
999 Kč

Art. 9001534  (389/471) růžovo-černý  RED LINE
dres FORCE CITY dámský
krátký rukáv, volný střih, jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
reflexní prvky. materiál: 100% polyester
799 Kč

Art. 900283  (549/664) černo-růžové
Art. 9002831  (549/664) černo-šedé  RED LINE
kraťasy FORCE FAME LADY
dámské kraťasy s anatomickou vložkou 
šráky z elastické lycry
zadní část ze síťoviny
ploché švy
zakončení nohavic protiskluznou lycrou
materiál: 85% nylon, 15% spandex
1 099 Kč

Art. 900239  (659/797) černo-bílé
Art. 900240  (659/797) tyrkysové  BLACK LINE
kraťasy FORCE DASH
dámské kraťasy do pasu
pohodlná anatomická vložka
zakončení nohavic širokou lycrou
materiál:  
hlavní díly: 80% nylon, 20% spandex
ostatní díly: 83% polyester, 17% spandex
1 299 Kč

NOVINKA

Art. 9002380  (729/882) černé  BLACK LINE
kraťasy FORCE ELLIE
dámské kraťasy do pasu
pohodlná anatomická vložka
zakončení nohavic širokým protiskluzným lemem
vysoký pas pro větší pohodlí
zadní kapsa pro úschovu drobností
materiál: 80% nylon, 20% elastan
1 499 Kč

NOVINKA

Art. 9002381  (499/604) černé  RED LINE
kraťasy FORCE CHARM dámské
dámské kraťasy do pasu
pohodlná anatomická vložka
zakončení nohavic širokým protiskluzným lemem
vysoký pas pro větší pohodlí
materiál: 80% nylon, 20% elastan
999 Kč



49KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2021 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační48

Dětská kolekce

Art. 900233  (499/604) černo-šedé
Art. 900234  (499/604) černo-růžové  RED LINE
kraťasy FORCE MINI dámské
dámské kraťasy, anatomická vložka
extra krátké nohavice
pohodlný elastický lem v pase
materiál: 80% nylon, 20% elastan
999 Kč

NOVINKA

Art. 9002351  (369/446) černé
Art. 9002352  (369/446) černo-růžové
Art. 9002353  (369/446) černo-modré  RED LINE
kraťasy FORCE VICTORY dámské
dámské kraťasy do pasu
pohodlná anatomická vložka
zakončení nohavic širokým protiskluzným lemem
vysoký pas pro větší pohodlí
zadní kapsa pro úschovu drobností
materiál: 85% nylon, 15% elastan
materiál vložky: 85% polyester, 15% elastan
749 Kč

Art. 900241  (799/967) černo-růžové  RED LINE
kraťasy FORCE STORM dámské
dámské MTB kraťasy
odnímatelné vnitřní kraťasy s vložkou
nastavení stažení pasu na suchý zip
2 přední kapsy, 1 boční kapsa na zip, YKK zip
materiál: vnější kraťasy: 100% polyester
vnitřní kraťasy: 80% nylon, 20% elastan
1 599 Kč

Art. 900242  (499/604) černá
Art. 900243  (499/604) černo-růžová  RED LINE
sukně FORCE DAISY dámské
materiál: sukně: 90% polyester, 10% elastan
vnitřní kraťasy: 80% nylon, 20% elastan 
999 Kč

Art. 9001041  (349/422) fluo-modrý 
Art. 9001042  (349/422) fluo-růžový  BLUE LINE
dres FORCE SQUARE KID
celorozepínací zip
2 zadní kapsy, reflexní prvky
elastická guma v pase
materiál: 100% polyester
699 Kč

Art. 899620  (379/459) fluo-černá  RED LINE
bunda FORCE WINDPRO KID
dětská neprofuk bunda, unisex
možnost složení bundy do zadní kapsy
ovětrání v podpaží, elastická guma v pase
materiál: 100 % polyester
769 Kč

NOVINKA

Art. 899625  (349/422) fluo  RED LINE
vesta FORCE WINDPRO KID neprofuk
unisex, celorozepínací, YKK zip
možnost složení vesty do zadní kapsy
reflexní prvky, chráněný zip
elastický lem okolo ramen a na spodním 
konci vesty
materiál: 100% polyester
699 Kč

Art. 900396  (349/422) černé, bez vložky
Art. 900397  (399/483) černé, s vložkou  BLUE LINE
kalhoty FORCE REFLEX LINE KID
rozepínání u kotníku, 
reflexní prvky, ploché švy
SuperRoubaix - zateplená lycra
799 Kč
699 Kč
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Art. 9001046  (199/241) šedo-bílo-černý
Art. 9001047  (199/241) růžovo-bílo-černý
Art. 9001048  (199/241) modro-bílo-černý  BLUE LINE
dres FORCE VIEW KID
dětský dres, volný střih
3 zadní kapsy, reflexní prvky
materiál: 100% polyester
399 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9002540  (319/386) šedé  BLUE LINE
kraťasy FORCE  VICTORY KID
v pase guma, ploché švy
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
materiál: 85% nylon, 15% elastan
649 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9002536  (269/325) zelené 
Art. 9002537  (269/325) růžové
Art. 9002538  (269/325) šedé
Art. 9002539  (269/325) modré  RED LINE
kraťasy FORCE VICTORY KID
v pase guma, ploché švy
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
materiál: 85% nylon, 15% elastan
549 Kč

NOVINKA

Art. 9053231 - 34 (79/96)
rukavice FORCE KID PLANETS
unisex, zapínání na suchý zip
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
vnitřní strana dlaně protiskluzný materiál noban (tečky)
celodlaňové měkké výstelky, reflexní logo
materiál: 5% nylon, 85% polyester, 10% elastan
159 Kč

NOVINKA

Art. 9053235 - 38 (79/96)
rukavice FORCE KID ANT
unisex, zapínání na suchý zip
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
vnitřní strana dlaně protiskluzný materiál noban (tečky)
celodlaňové měkké výstelky, reflexní logo
materiál: 5% nylon, 85% polyester, 10% elastan
159 Kč

Art. 9053241 - 42 (79/96)
rukavice FORCE KID SQUARE
vnější strana palce z jemného froté
dlaň -  protiskluzný materiál noban
159 Kč

Art. 90569105, 90569205 (229/277)
rukavice FORCE KID MTB AUTONOMY
vnější strana palce z jemného froté 
pro otírání nosu, dlaň z koženky 
s výstelkou,
koženkou vyztužená oblast úchopu
459 Kč

Art. 90569405  (159/192) černé
rukavice FORCE KID EXTRA
podzimní/ jarní cyklo rukavice
bez zapínání, unisex
vnitřní strana a prsty s protiskluznou úpravou
extra prodloužený elastický lem zápěstí
329 Kč

NOVINKA

Art. 90572605 (199/241) 
rukavice FORCE KID MTB SWIPE letní
celoprstové dětské rukavice určené pro MTB, 
unisex, zapínání na suchý zip
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z děrované koženky pro lepší odvětrání
horní strana rukavice z prodyšné síťoviny
materiál: 
40% polyester, 30% nylon, 
20% polyuretan, 10% elastan
399 Kč

Art. 90572005, 90572105  (199/241) 
rukavice FORCE KID MTB ANGLE letní
vnější strana palce z jemného froté 
pro otírání nosu, dlaň z děrované koženky 
pro lepší odvětrání
horní strana rukavice z prodyšné síťoviny
399 Kč

Art. 9046005, 9046105 (239/289)
rukavice zimní FORCE KID X72
zimní cyklistické rukavice, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
dlaň a některé prsty s protiskluznou úpravou
široký elastický lem zápěstí
materiál: 60% nylon, 30% polyuretan, 10% elastan
469 Kč
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Funkční a fitness prádlo

Art. 903410  (264/319) černé
triko/funkční prádlo FORCE THUNDER
bezešvé, unisex, vhodné na cyklistiku, ale 
i pro ostatní sporty
příjemný zateplený materiál
materiál: 35% bamboo, 60% nylon,  
5% spandex
549 Kč

Art. 903415  (290/351) černé
rolák funkční FORCE SNOWSTORM
unisex, vhodný na cyklistiku, ale i pro 
ostatní sporty
příjemný zateplený materiál
materiál: 60% polypropylen, 35% nylon, 
5% spandex
599 Kč

NOVINKA

Art. 903409  (244/295) šedé  RED LINE
triko funkční FORCE BREEZE
unisex
vhodné na cyklistiku, ale i pro ostatní sporty
ultra lehké, odvětrané
materiál: 90% polyester,10% elastane
499 Kč

Art. 903450  (249/301) černé
kalhoty/funkční prádlo FORCE FROST
spodní / podvlékací kalhoty vhodné na 
turistiku, běžky a ostatní sporty
příjemný zateplený materiál
materiál: 35% bamboo, 
60% nylon, 5% spandex
499 Kč

Art. 903500  (112/136) černé
boxerky FORCE BOXER
funkční spodní prádlo
vhodné pro celoroční nošení 
a sportovní aktivity
materiál : 92% nylon, 8% spandex
229 Kč

NOVINKA

Art. 9034071  (244/295) bílé
Art. 9034072  (244/295) černé  RED LINE
triko funkční FORCE SUMMER
unisex
vhodné na cyklistiku, ale i pro ostatní sporty
odvětrané
materiál: 94% nylon, 6% spandex
499 Kč

Art. 903400  (199/241) bílé
triko funkční FORCE HOT
scampolo bezešvé, unisex
vhodné na cyklistiku, ale i pro ostatní sporty
velmi lehké, odvětrané
materiál: 95% nylon, 5% elastan
399 Kč

Art. 903402  (218/264) bílé
triko funkční FORCE TROPIC
scampolo, unisex
vhodné na cyklistiku, ale i pro ostatní sporty
extra lehké, odvětrané
materiál: 70% polyester, 25% nylon, 5% elastan
449 Kč

Art. 903408  (244/295) bílé
triko funkční FORCE SWELTER
unisex
vhodné na cyklistiku, ale i pro ostatní sporty
ultra lehké, odvětrané
materiál: 70% polyester, 25% nylon, 5% elastan
499 Kč

Art. 903405  (244/295) bílé
triko funkční FORCE WIND
triko bezešvé, unisex vhodné na 
cyklistiku, ale i pro ostatní sporty
velmi lehké, odvětrané
materiál: 95% nylon, 5% spandex
499 Kč

Art.  90766  (99/120) černý
funkční nátělník FORCE TOP LADY
dámský, velmi lehký, 
vhodný pro cyklo i volný čas, 
materiál : 90% nylon, 
10% spandex,
hmotnost: 105 g
199 Kč
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Ponožky

Art. 907675  (244/295) růžovo-černé
Art. 907676  (244/295) modro-černé  BLUE LINE
šaty sportovní FORCE ABBY
velmi příjemný a lehký materiál
šaty jsou bez vnitřní vložky
vhodné pro cyklo, běh i volný čas
materiál : 92% polyester, 8% elastan
499 Kč

Art. 903550  (209/253) černo-šedá
Art. 903551  (209/253) modro-růžová
podprsenka sportovní FORCE BEAUTY
vhodná pro všechny sportovní aktivity
podprsenka je vyztužená, široká ramínka
spodní lem ze široké elastické gumy
materiál: 87% nylon, 13% elastan
449 Kč

NOVINKA

Art. 900510  (399/483) černé  RED LINE
legíny FORCE HEART LADY
dámské legíny pro různé sportovní aktivity
pohodlný vysoký pas
neprůhledné (squat proof )
na každé nohavici kapsa
materiál: 75% nylon, 25% elastan  
799 Kč

Art. 907671  (249/301) černý
nátělník FORCE CHANCE s podprsenkou
všitá vnitřní podprsenka
velmi příjemný materiál
vhodný pro cyklo, fitness, běh i volný čas
materiál : 88% polyester, 12% elastan
499 Kč

ponožky FORCE SQUARE (82/99)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 17 cm
výška obuté ponožky je 19 cm
materiál: Nylon 85%, elastan 15%
169 Kč

ponožky FORCE STAGE (90/109)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 19 cm
výška obuté ponožky je 22 cm
materiál: Nylon 85%, Elastan 15%
189 Kč

ponožky FORCE LONG PRO (82/99)
(mix barev a velikostí, info na force.bike) 
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
výška ponožky v klidovém stavu je 17 cm
výška obuté ponožky je 19 cm
materiál: nylon 85%, elastan 15%  
199 Kč 

NOVINKA

ponožky FORCE COMPRESS (194/235)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
kompresní elastické podkolenky
vhodné pro všechny druhy sportů (cyklistika, atletika aj.)
postupné „zahustění“ materiálu od chodidla po koleno
kompresní třída - podpůrná, 18-21mmHg
materiál: 78% polyamid, 15% polypropylen siltex,  
7% elastan
399 Kč

ponožky FORCE ARCTIC (146/177)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
silné cyklistické ponožky, vhodné i pro další sporty
elastická bandáž nártu pro zpevnění klenby
zesílení chodidlové části pro zvýšení životnosti a odolnosti
ochrana proti puchýřům a otlakům
protiskluzový lem
ponožky označeny R + L
výška ponožky v klidovém stavu je 17 cm
výška obuté ponožky je 21 cm
materiál: 50% vlna merino, 48% polyamid, 2% elastan
299 Kč

ponožky FORCE POLAR (126/152)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
středně silné cyklistické ponožky, vhodné i pro další sporty
ventilační panely pro odvod vlhkosti
elastická bandáž nártu pro zpevnění klenby
zesílení chodidlové části pro zvýšení životnosti a odolnosti
ochrana proti puchýřům a otlakům
protiskluzový lem
ponožky označeny R + L
výška ponožky v klidovém stavu je 17 cm
výška obuté ponožky je 21 cm
materiál: 53% polyamid, 45% vlna merino, 2% elastan
259 Kč

NOVINKA

ponožky FORCE ELEGANT vysoké (76/92)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
vysoké cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
velikost S-M odpovídá EUR 36 - 41 / UK 4 - 7
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
ponožky označeny R + L
výška ponožky v klidovém stavu je 18 cm
výška obuté ponožky je 20 cm
materiál: Nylon 85%, elastan 15%
159 Kč

ponožky FORCE LONG (72/87)
(mix barev a velikostí, info na force.bike) 
chrání proti otlakům od obuvi (nárt) 
a od pedálů (chodidlo)
zpevněné zátěžové partie kotníku a achilovky
vysoce prodyšný materiál, důmyslné boční odvětrání,
výška ponožky v klidovém stavu je 17 cm
výška obuté ponožky je 19 cm
materiál: 88% polyamid, 8% polyester, 4% elastan    
149 Kč 
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ponožky FORCE EVOKE (82/99)
(mix barev a velikostí, info na force.bike) 
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 17 cm
výška obuté ponožky je 19 cm
materiál: Nylon 85%, elastan 15%
169 Kč 

ponožky FORCE WAVE (82/99)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 17 cm
výška obuté ponožky je 19 cm
materiál: Nylon 85%, elastan 15%
169 Kč

ponožky FORCE STREAK (82/99)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 16 cm
výška obuté ponožky je 17 cm
materiál: Nylon 85%, Elastan 15%
169 Kč

ponožky FORCE SPOT (82/99)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 16 cm
výška obuté ponožky je 17 cm
materiál: Nylon 85%, Elastan 15%
169 Kč

ponožky FORCE CYCLE (82/99)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 16 cm
výška obuté ponožky je 17 cm
materiál: Bavlna 70%, Nylon 15%, Elastan 15%
169 Kč

ponožky FORCE SPROCKET (82/99)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 16 cm
výška obuté ponožky je 17 cm
materiál: Bavlna 70%, Nylon 15%, Elastan 15%
169 Kč

ponožky FORCE SPORT 3 (76/92) 
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
nízké cyklistické ponožky FORCE 
i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
výška ponožky v klidovém stavu je 10 cm
výška obuté ponožky je 11 cm
materiál: Nylon 85%, elastan 15%. 
159 Kč 

NOVINKA

ponožky FORCE HALE (72/87)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
chrání proti otlakům od obuvi (nárt) a od pedálů (chodidlo)
zpevněné zátěžové partie kotníku a achilovky
vysoce prodyšný materiál, důmyslné boční odvětrání,
ponožky označeny R + L,
výška ponožky v klidovém stavu je 17 cm
výška obuté ponožky je 19 cm
materiál: 96% POLYAMID, 4% ELASTAN
149 Kč 

NOVINKA

ponožky FORCE SHORT (46/56)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
volnočasové ponožky FORCE
velikost S-M odpovídá EUR 36 - 41 / UK 4 - 7
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 5 cm
výška obuté ponožky je 6 cm
materiál: 85% bavlna, 15% elastan
89 Kč

NOVINKA

ponožky FORCE MID (52/63)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
volnočasové ponožky FORCE
velikost S-M odpovídá EUR 36 - 41 / UK 4 - 7
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 9 cm
výška obuté ponožky je 10 cm
materiál: 85% bavlna, 15% elastan
99 Kč

NOVINKA

ponožky FORCE ONE (72/87)
(mix barev a velikostí, info na force.bike) 
chrání proti otlakům od obuvi (nárt) a od pedálů (chodidlo)
zpevněné zátěžové partie kotníku a achilovky
vysoce prodyšný materiál,
výška ponožky v klidovém stavu je 9 cm
výška obuté ponožky je 11 cm
důmyslné boční odvětrání, ponožky označeny R + L
materiál: 96% polyamid, 4% elastan
baleno v sáčku s kartou FORCE
149 Kč 

NOVINKA

ponožky FORCE ELEGANT nízké (76/92)
nízké cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
velikost S-M odpovídá EUR 36 - 41 / UK 4 - 7
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
ponožky označeny R + L
výška ponožky v klidovém stavu je 10 cm
výška obuté ponožky je 11 cm
materiál: Nylon 85%, elastan 15%.
159 Kč

ponožky FORCE FLAG (82/99) 
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 13 cm
výška obuté ponožky je 15 cm
materiál: Nylon 85%, elastan 15%
199 Kč 

 NOVINKA

ponožky FORCE TRACE (86/104)
(mix barev a velikostí, info na force.bike) 
chrání proti otlakům od obuvi (nárt) a od pedálů (chodidlo)
zpevněné zátěžové partie kotníku a achilovky
vysoce prodyšný materiál, důmyslné boční odvětrání
ponožky označeny R + L,
výška ponožky v klidovém stavu je 15 cm
výška obuté ponožky je 17 cm
materiál: 94% POLYAMID, 6% ELASTAN
179 Kč 

NOVINKA

návleky na nohy FORCE COMPRESS (119/144)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
kompresní elastické návleky, unisex
velikost L - XL odpovídá délce 36 cm
vhodné pro všechny druhy sportů (cyklistika, atletika aj.)
postupné „zahustění“ materiálu od kotníku po koleno
kompresní třída - podpůrná, 18-21mmHg
materiál: 80% polyamid, 
14% polypropylen siltex, 6% elastan
249 Kč
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Návleky

Art. 9001537  (149/180) černé  RED LINE
návleky na ruce FORCE TERM  
vrchní guma se silikonem pro lepší 
přilnavost 
unisex, ploché švy, reflexní prvky, 
malé logo FORCE
materiál: SuperRoubaix - zateplený, 
92% polyester, 8% spandex
299 Kč

Art. 9001812  (139/168) černé  RED LINE
návleky na ruce FORCE BREEZE pletené 
cyklistické návleky, unisex
disponují velkým rozsahem teplotního komfortu
širší pleténý vrchní lem zabraňuje sjíždění návleků
materiál: 54% polyamid, 38% polyester, 8% elastan
289 Kč

Art. 900207  (126/152) černé  RED LINE
návleky na kolena FORCE BREEZE pletené 
cyklistické návleky, unisex
disponují velkým rozsahem teplotního komfortu
širší pleténý vrchní lem zabraňuje sjíždění návleků
materiál: 54% polyamid, 38% polyester, 8% elastan
259 Kč

Art. 900184  (134/162) černé
Art. 900185  (134/162) bílé
Art. 900186  (134/162) fluo
Art. 900188  (134/162) růžové  BLUE LINE
návleky na ruce FORCE, pletené
cyklistické návleky, unisex
disponují velkým rozsahem teplotního komfortu
vlákno ClimaWell s antibakteriálními ionty stříbra
materiál: 95% polyamid, 5% elastan
269 Kč

Art. 9001561  (249/301) černé  BLACK LINE
návleky na ruce FORCE RACE, lepené
antibakteriální úprava, UV ochrana
zakončení silikonovým páskem 
unisex, lepené švy, reflexní logo
materiál: 85% polyamid, 15% elastan
TOP ITALSKÝ MATERIÁL
499 Kč

Art. 90021  (169/204) černé  RED LINE
návleky na kolena FORCE TERM  
vrchní guma se silikonem pro lepší přilnavost
unisex, ploché švy, reflexní prvky, 
malé logo FORCE
materiál: SuperRoubaix - zateplený, 
92% polyester, 8% spandex
349 Kč

Art. 90022  (339/410) černé BLACK LINE
návleky na kolena FORCE RACE, lepené 
antibakteriální úprava, UV ochrana
zakončení silikonovým páskemunisex, 
lepené švy, reflexní logo
materiál: 85% polyamid, 15% elastan
TOP ITALSKÝ MATERIÁL
679 Kč

Art. 900208  (199/241) černé  RED LINE
návleky na kolena FORCE WIND-X
vrchní guma se silikonem, unisex
extra teplé, anatomicky tvarované
v přední části zateplený neprofuk 
(windster) s dvojitou vrstvou
zadní část zateplená lycra, reflexní prvky
materiál: hlavní díl 100% polyester, ostatní 
panely: 92% windster, 8% spandex
399 Kč

Art. 905984  (449/543) černé ROAD
návleky treter FORCE HIGH EASY
BEZ ZIPU = BEZ ZAPÍNÁNÍ - EXTRA elastický neopren
určeno pro silniční tretry
na podešvi 2 otvory
vel. EU 42-44 (orientační dle typu a provedení obuvi)
reflexní prvky, vyztužená spodní část
podlepené švy
materiál: neoprén 3 mm, 85% polyester,  
12% elastan, 3% nylon
899 Kč

Art. 906032  (369/446) černé ROAD
návleky treter FORCE RAINY ROAD
cyklistické návleky pro silniční tretry
zapínaní ze zadní strany na zip a pásek se 
suchým zipem
nepromokavý extra pružný materiál, elastický 
lem u kotníku
vyztužená špička, reflexní prvky v zadní části 
a kotníku
materiál: 83% polyester, 10% spandex, 7% nylon
749 Kč

Art. 905988  (369/446) černé ROAD
návleky treter FORCE NEOPREN
cyklistické návleky doporučené pro silniční tretry
zapínaní z boční strany na zip
reflexní prvky, windster materiál na středovém pásu 
na podrážce
vyztužená spodní část, podlepené švy
materiál: neoprén 2 mm, 90% polyester, 10% nylon
749 Kč

Art. 900715  (369/446) černé  BLACK LINE
návleky na nohy FORCE RACE, lepené
antibakteriální úprava, UV ochrana
zakončení silikonovým páskem
unisex, lepené švy, reflexní logo
materiál: 85% polyamid, 15% elastan
749 Kč

Art. 900714  (199/241) černé  RED LINE
návleky na nohy FORCE BREEZE pletené
cyklistické návleky, unisex
velký rozsahem teplotního komfortu
širší vrchní lem zabraňuje sjíždění návleků
materiál: 
54% polyamid, 38% polyester, 8% elastan
399 Kč

Art. 90071  (249/301) černé  RED LINE
návleky na nohy FORCE TERM
vrchní guma se silikonem pro lepší přilnavost, 
unisex, ploché švy,reflexní prvky
materiál: SuperRoubaix - zateplený, 
92% polyester, 8% spandex
velikost L doporučena pro výšku postavy: 
170 - 185 cm
499 Kč

Art. 906002  (369/446) černé
Art. 905992  (369/446) fluo ROAD
návleky treter FORCE PU DRY ROAD
určeno pro silniční tretry
zapínaní ze zadní strany na zip a pásek 
s reflexním suchým zipem
polyuretanová zateplená lycra - odolná proti 
vlhku a větru
středový stahovací pásek podrážky na suchý zip
vyztužená špička, reflexní prvky
materiál: 90% nylon, 10% polyester
749 Kč
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Rukavice

Art. 905967, 905969 (149/180) ROAD
návleky treter FORCE pletené
pletené cyklo návleky doporučené pro silniční tretry
disponují velkým rozsahem teplotního komfortu
vlákno ClimaWell s antibakteriálními ionty stříbra
materiál: 95% polyamid, 5% elastan
299 Kč

Art. 905986  (349/422) černé ROAD
návleky treter FORCE NEOPREN EASY
neoprénové návleky na cyklistické tretry
zip a stahovácí pásek v zadní části 
z reflexního materiálu
neoprén 3 mm, vyztužená spodní část 
kevlarem
materiál: vnější: 90% neopren, 10% nylon, 
vnitřní podšívka: 100% polyester
spodní část : 90% neopren, 10% kevlar
699 Kč

Art. 905961  (349/422) fluo
Art. 905951  (349/422) černé ROAD
návleky treter FORCE NEOPRENE BASIC
cyklistické návleky doporučené pro silniční tretry
materiál: neoprene 2 mm silný
zapínaní z boční strany na zip
reflexní prvky, středový pás na podrážce 
z neoprenu
699 Kč

Art. 905985  (299/365) černé ROAD
návleky treter FORCE NEOPREN OVER
neoprénové návleky na cyklistické tretry
zip a stahovací pásek v zadní části z reflexního materiálu
neopren 3 mm, přední část (špice) vyztužená kevlarem
materiál : 90% neopren, 10% nylon, špice : 90% neopren, 
10% kevlar
599 Kč

Art. 905920  (189/229) černé ROAD
návleky treter FORCE LYCRA TERMO
zateplené návleky 
doporučené pro silniční tretry
materiál: 100% LYCRA TERMO
zapínaní ze zadní strany na zip
379 Kč

Art. 90602  (349/422) celoreflexní ROAD
návleky treter FORCE FLARE, celoreflexní 
cyklistické celoreflexní návleky doporučené pro 
silniční tretry
material: 95% polyester 5% nylon
zapínání ze zadní strany na zip
699 Kč

Art. 905871  (299/362) černé ROAD
návleky treter FORCE SPRING softshell
cyklistické návleky doporučené pro silniční tretry
zateplený softshell odolný proti chladu a vlhku
zapínaní z boční strany na zip YKK, reflexní prvky
materiál: 70% nylon, 15% polyuretan, 
 15% elastan
599 Kč

Art. 906081  (149/180) černé
návleky treter FORCE ŠPIČKA VISION neopren
cyklistické návleky na špičky cyklistických treter
výborná ochrana proti prochladnutí prstů v tretře
materiál: neoprén 2 mm, 100% polyester
299 Kč

Art. 905989  (449/543) černé MTB
návleky treter FORCE HOT EXTREME
neoprenové cyklistické návleky na tretry
zapínání ze zadní strany na zip a pásek s reflexním 
suchým zipem
vyztužená špička, podlepené švy
středový stahovací pásek podrážky na suchý zip
materiál: 4 mm neoprén, 90% polyester, 5% 
polyuretan 5% nylon
899 Kč

Art. 906031  (369/446) černé MTB
návleky treter FORCE RAINY MTB
určeno pro MTB
zapínaní ze zadní strany na zip pásek 
se suchým zipem
nepromokavý extra pružný materiál, 
elastický lem u kotníku
vyztužená špička, 
reflexní prvky v zadní části a kotníku
materiál: 83% polyester, 10% spandex, 7% nylon
749 Kč

Art. 906001  (369/446) černé
Art. 905991  (369/446) fluo
návleky treter FORCE PU DRY MTB
určeno pro MTB
zapínaní ze zadní strany na zip a pásek 
s reflexním suchým zipem
polyuretanová zateplená lycra - odolná proti 
vlhku a větru
středový stahovací pásek podrážky na suchý zip
vyztužená špička, reflexní prvky
materiál: 90% nylon, 10% polyester
749 Kč

Art. 90587  (249/301) černé MTB
návleky treter FORCE GLOOM
návleky na cyklistické tretry
zapínaní z boční strany
polyuretanový fleece - odolný proti vlhku a větru
kevlarem vyztužená špička a střed podrážky, 
reflexní prvky
materiál: 55% polyester, 45% polyuretan
499 Kč

Art. 90446  (249/301) černé
rukavice FORCE WINDSTER SPRING
podzimní/ jarní cyklo rukavice
vhodné i pro ostatní sporty, unisex
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
vnitřní strana v oblasti úchopu vyztužená koženkou
vnitřní strana rukavice a ukazováčku 
s protiskluznou úpravou
reflexní prvky, prodloužený elastický lem zápěstí
možnost použití na dotykový displej
materiál: windster, 100% polyester
499 Kč

Art. 90458  (249/301) černé
rukavice FORCE WARM 
zimní cyklistické rukavice (vhodné i pro ostatní sporty), unisex
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
výstelka na dlani, oblast úchopu vyztužená koženkou
vnitřní strana rukavice s protiskluznou úpravou
extra prodloužený zapínací elastický lem zápěstí z neoprenu
možnost použití na dotykový displej
Ultra III Tech+windster, 55% polyester, 40% polyuretan,  
5% nylon
499 Kč

NOVINKA

Art. 904661  (349/422) černé
rukavice FORCE ARCTIC PRO 
zimní cyklistické rukavice, membrána HIPORA, unisex
extra zateplené, teplejší varianta rukavic 90466
vhodné i pro ostatní sporty
vnější strana palce z jemného froté na otírání nosu
dlaň s výstelkou pro absorpci nárazů
dlaň a některé prsty s protiskluzovou úpravou
reflexní prvky, prodloužený elastický lem zápěstí
možnost použití na dotykový displej
materiál: 85% polester, 15% nylon
699 Kč

NOVINKA

Art. 904221  (349/422) černé
rukavice FORCE HOT RAK PRO
zimní cyklistické rukavice (vhodné i pro ostatní sporty), unisex
extra zateplené, teplejší varianta rukavic 90422
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň s výstelkou pro absorpci nárazů, dělené na 3 prsty
dlaň, palec a ukazováček s protiskluznou úpravou
reflexní prvky, prodloužený elastický lem zápěstí
materiál: windster, 85% polester, 15% nylon
699 Kč
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Art. 90464  (319/386) černé
rukavice FORCE RAINY
zimní cyklistické rukavice, unisex
vhodné i pro ostatní sporty, rukavice jsou 
delší - výborně sedí
dlaň a prsty s protiskluznou úpravou
široký lem zápěstí
materiál: neoprén - 2 mm, 80% neopren, 
20% nylon
649 Kč

Art. 90465  (269/325) černé
rukavice FORCE NEO
neoprénové zimní cyklistické rukavice, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
dlaň a prsty s protiskluznou úpravou
široký lem zápěstí
materiál: neoprén - tloušťka 2,8 mm,  
67% nylon, 33% elastan
549 Kč

Art. 90460  (269/325) fluo
Art. 90461  (269/325) černé
rukavice FORCE X72 
zimní cyklistické rukavice, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
dlaň a některé prsty s protiskluznou úpravou
široký elastický lem zápěstí
možnost použití na dotykový displej
materiál: 60% nylon, 30% polyuretan,  
10% elastan
549 Kč

Art. 90453  (249/301) černé
Art. 90454  (249/301) fluo
rukavice zimní FORCE ULTRA TECH
zimní cyklistické rukavice, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
celodlaňová výstelka, oblast úchopu vyztužená koženkou
dlaň a prostředníček s protiskluznou úpravou
prodloužený elastický lem zápěstí
možnost použití na dotykový displej
materiál: Ultra III Tech-extra, 87% polyester, 13% nylon
499 Kč

NOVINKA

Art. 9056952  (269/325) černé
Art. 9056953  (269/325) šedé
rukavice FORCE GALE softshell
jarní/podzimní softshellové cyklistické rukavice 
bez zapínání, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
větruodolné, voděodolné
extra prodloužený elastický lem zápěstí
dlaň a prsty s protiskluznou úpravou
možnost použití na dotykový displej
materiál: 50% polyester, 40% nylon, 10% elastan
549 Kč

Art. 90467  (249/301) celoreflexní
rukavice FORCE REFLECT, celoreflexní 
celoreflexní rukavice, unisex
vhodné pro mnohé sportovní aktivity
vrchní strana je celá z reflexního materiálu
dlaň a lem zápěstí je elastický
materiál : 65% polyester, 35% nylon
499 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9056951  (269/325) černé
rukavice FORCE VISION softshell 
jarní/podzimní softshellové cyklistické rukavice
bez zapínání, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
větruodolné, voděodolné
extra prodloužený elastický lem zápěstí
dlaň a prsty s protiskluznou úpravou
možnost použití na dotykový displej
materiál: 50% polyester, 40% nylon, 10% elastan
549 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9056950  (195/236) černé
rukavice FORCE TIGER, jaro-podzim
podzimní/ jarní rukavice bez zapínání, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
vnitřní strana a prsty s protiskluznou úpravou
extra prodloužený elastický lem zápěstí
materiál: lycra/fleece - 82% nylon, 18% elastan
399 Kč

Art. 905694, 905698, 905700 (179/217)  
rukavice FORCE EXTRA, jaro-podzim
podzimní/ jarní rukavice bez zapínání, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
vnitřní strana a prsty s protiskluznou úpravou
extra prodloužený elastický lem zápěstí
materiál: lycra/fleece - 82% nylon, 18% elastan
369 Kč

Art. 905725 - 905728 (219/265) 
rukavice FORCE MTB SWIPE letní
celoprstové rukavice určené pro MTB, unisex
zapínání na suchý zip
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z děrované koženky pro lepší odvětrání
horní strana rukavice z prodyšné síťoviny
materiál: 40% polyester, 30% nylon, 20% polyuretan, 
10% elastan
449 Kč

Art. 9056956  (219/265) fluo
Art. 9056957  (219/265) černé
rukavice FORCE MTB SPID
celoprstové letní rukavice FORCE určené pro MTB
vnější strana palce z jemného froté
dlaň z koženky s výstelkou a protiskluzným designem
koženkou vyztužená oblast úchopu, unisex
horní strana rukavice z prodyšné síťoviny
materiál: 50% Nylon, 35% PU, 15% Elastan
459 Kč

Art. 9057291 - 9057294 (234/283)
rukavice FORCE CORE 
celoprstové rukavice určené pro MTB, unisex
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z koženky s výstelkou a protiskluzným designem
koženkou vyztužená oblast úchopu
horní strana rukavice z prodyšné síťoviny
materiál: 40% polyester, 30% polyuretan,  
20% nylon, 10% elastan
469 Kč

Art.  905720 - 905723 (219/265) 
rukavice FORCE MTB ANGLE letní
celoprstové rukavice určené pro MTB
zapínání na suchý zip
vnější strana palce z jemného froté
horní strana rukavice z prodyšné síťoviny
materiál: 40% polyester, 30% nylon,  
20% polyurethane, 10% elastan
449 Kč

NOVINKA

Art.  9056931 - 9056934 (234/283) 
rukavice FORCE MTB POWER
celoprstové rukavice určené pro MTB a DOWNHILL, unisex
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z koženky s výstelkou, koženkou vyztužená oblast úchopu
zapínání suchým zipem, možnost použití na dotykový displej
materiál: 50% nylon, 30% polyurethan, 10% polyester, 10% elastan
469 Kč

Art. 905689,91,92,93 (249/301)
rukavice FORCE MTB AUTONOMY 
celoprstové rukavice určené pro MTB, DOWNHILL, 
unisex, vnější strana palce z jemného froté 
pro otírání nosu
dlaň z koženky s výstelkou
vyztužená oblast úchopu
ochranná výztuha proti odření kloubů
materiál: 45% nylon, 35% polyuretan, 
15% polyester, 5% elastan
499 Kč
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Art. 9052448 - 49 (219/265) pánské
Art. 9052447  (219/265) dámské
rukavice FORCE POINTS
letní cyklistické rukavice, delší horní lem 
zápěstí
dlaň z pevné síťoviny s výstelkami a silikonem 
s protiskluzovou úpravou
horní strana z elastické síťoviny pro lepší 
odvětrání
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 82% polyester, 15% polyuretan, 3% 
nylon
439 Kč

Art. 90510, 90511, 905145 (199/241) 
rukavice FORCE GRIP gel
letní cyklistické rukavice, unisex
vnější strana palce z jemného froté
dlaň z umělé kůže s GEL výstelkou
oblast úchopu vyztužená koženkou,
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
reflexní prvky
materiál: 50% polyurethane, 40% nylon,  
10% elastan
399 Kč

NOVINKA

Art. 905237 - 905239 (169/204) 
rukavice FORCE SHADE
letní cyklistické rukavice, unisex
zapínání na suchý zip
vnější strana palce z jemného froté
horní strana rukavice z prodyšné síťoviny
materiál: 40% polyester, 30% nylon, 
20% polyurethane, 10% elastan 
349 Kč

Art. 9052631 - 9052634 (149/180)
rukavice FORCE DARTS gel
letní cyklistické rukavice, unisex, 
delší spodní lem zápěstí
vnější strana palce z jemného froté
dlaň z umělé kůže s GEL výstelkami a silikonem
prodyšný horní panel ze síťoviny
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 70% polyester, 20% nylon, 10 % elastan 
299 Kč

Art. 905240, 905241, 905243 (199/241)
rukavice FORCE RAB gel
letní cyklistické rukavice, unisex, 
delší spodní lem zápěstí
vnější strana palce z jemného froté
dlaň s GEL výstelkami a prodyšnou síťovinou
silikon-protiskluz, velmi prodyšná horní strana
zesílená oblast úchopu koženkou
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 50% polyuretan, 20% nylon, 30% 
polyester
399 Kč

Art. 9052451 - 9052453 (219/265)
rukavice FORCE LINE
letní cyklistické rukavice, unisex
delší horní lem zápěstí
dlaň s výstelkami a silikonem 
s protiskluzovou úpravou
horní strana z jemné elastické lycry
rukavice bez zapínání
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 45% polyuretan, 40% 
polyester, 15% nylon
439 Kč

Art. 905266 - 905268 (149/180)
rukavice FORCE RADICAL
letní cyklistické rukavice, unisex, 
delší spodní lem zápěstí
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň s prodyšnou síťovinou, silikon-protiskluz
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 85% polyester, 13% polyurethane, 2% 
nylon
299 Kč

NOVINKA

Art. 9052561-9052567 (199/241)
rukavice FORCE SECTOR gel
letní cyklistické rukavice, unisex, 
delší spodní lem zápěstí
vnější strana palce z jemného froté
dlaň s GEL výstelkami a silikon-protiskluz, 
velmi prodyšná horní strana
zesílená oblast úchopu
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 60% nylon, 30% polyuretan, 
10% elastan
399 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 90509 (239/289)
rukavice FORCE DARK
TOP model letních cyklistických 
rukavic, unisex
vnější strana palce z jemného froté pro 
otírání nosu
dlaň z umělé kůže
oblast úchopu vyztužená koženkou
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 50% polyuretan, 40% nylon, 
10% elastan
499 Kč

Art. 9052441 - 9052445 (149/180)
rukavice FORCE RIVAL
letní cyklistické rukavice, unisex
vnější strana palce z jemného froté
dlaň z umělé kůže s výstelkami a silikonovým 
protiskluzem, prodyšná horní strana ze síťoviny
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 85% polyester, 10% elastan, 5% nylon
299 Kč

Art. 90549, 905492, 90551,90553 (99/120)
rukavice FORCE TERRY 
letní cyklistické rukavice, unisex
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z umělé kůže s výstelkami
oblast úchytu vyztužena koženkou
prodyšný horní panel ze síťoviny
materiál: 90% Polyester, 10% Elastan
199 Kč

Art. 905570 - 905576 (84/102)
rukavice FORCE SPORT 
letní cyklistické rukavice, unisex
vnější strana palce z jemného froté
dlaň s výstelkami a protiskluzný materiál Noban
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 85% polyester, 10% elastan,5% nylon
169 Kč

Art. 905578 - 905583 (84/102)
rukavice FORCE SQUARE 
letní cyklistické rukavice, unisex
vnější strana palce z jemného froté
dlaň s výstelkami a protiskluzný materiál Noban
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 5% nylon, 85% polyester, 10% elastan
169 Kč
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Čepice / šátky

Art. 90310  (119/144) černá
čepice pod přilbu FORCE zimní 
zateplená čepice
materilál: 50% polyester, 50% nylon
249 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9031121  (119/144) černá
čepice pod přilbu FORCE SPIKE
vhodná pro jaro/podzim
materiál: 82% nylon, 18% elastan
249 Kč

Art. 90313  (96/116) černá
čepice pod přilbu FORCE UNI 
čepice vhodná pod přilbu i běžné nošení
pro obvod hlavy 52 cm
materiál : 90% nylon, 10% spandex
199 Kč

Art. 903113  (144/174) černá
čepice pod přilbu FORCE FREEZE 
zateplená čepice, prodloužený 
zátylek a přes uši
materiál: 90% polyester, 10% nylon 
299 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9031122  (119/144) černá
čepice pod přilbu FORCE POINTS
vhodná pro podzim / zima / jaro
obvod: 52 cm
materiál: 92% polyester, 8% elastan
249 Kč

NOVINKA

Art. 903029  (149/180) černo-bílá
čepička s kšiltem FORCE TEAM
cyklistická letní čepička s kšiltem
síťovina na bočních stranách pro lepší odvětrávání
elastická guma v zadní části
materiál: hlavní díl: 85% polyester, 15% spandex
boční díly: 77% polyester, 23% spandex
299 Kč

Art. 903048  (169/204) černo-šedá
Art. 903049  (169/204) černo-modrá
čepička s kšiltem FORCE BRISK
zateplená cyklistická čepička s kšiltem
v přední části wind off membrána 
(neprofuk)
široký zadní lem překrývající uši a část krku
materiál: vnější část: 85% nylon, 15% elastan
vnitřní materiál: 85% polyester, 15% elastan
přední neprofuk: 100% polyester
349 Kč

NOVINKA

Art. 903021  (149/180) černo-fluo
Art. 903022  (149/180) černo-růžová
Art. 903023  (149/180) černo-šedá
čepička s kšiltem FORCE POINTS
síťovina na bočních stranách 
elastická guma v zadní části
materiál: hlavní díl: 85% polyester, 15% spandex
boční díly: 77% polyester, 23% spandex
299 Kč

NOVINKA

Art. 903024  (149/180) černo-šedá
Art. 903025  (149/180) růžová
Art. 903026  (149/180) černo-modrá
Art. 903027  (149/180) modro-červená
Art. 903028  (149/180) černo-fluo
čepička s kšiltem FORCE CORE
síťovina na bočních stranách 
elastická guma v zadní části
materiál: 
hlavní díl: 85% polyester, 15% spandex
boční díly: 77% polyester, 23% spandex
299 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 903181  (99/120) bílá
Art. 903182  (99/120) černo-růžová
Art. 903183  (99/120) černo-oranžová
čelenka FORCE ROCK nezúžená
vhodná na jaro/podzim/zimu
vhodná pro různé sporty, unisex
rozměr: šířka 10 cm x obvod 44 cm
materiál: 87% polyester 13% elastan
199 Kč

NOVINKA

Art. 903168  (99/120) černo-šedá
Art. 903169  (99/120) červená
Art. 903170  (99/120) bílá
Art. 903171  (99/120) fluo
čelenka FORCE SHARD zúžená
vhodná pro jarní období  
a různé sporty, unisex
zúženo v zadní části
materiál: 82% polyester, 18% spandex
199 Kč

NOVINKA

Art. 903166  (99/120) černo-fluo
Art. 903167  (99/120) modro-červená
čelenka FORCE SPIKE zúžená
vhodná pro jarní období a různé sporty, unisex
zúženo v zadní části
materiál: 87% polyester, 13% spandex
199 Kč

NOVINKA

Art. 903162  (99/120) červeno-modrý
Art. 903163  (99/120) černo-šedý
Art. 903164  (99/120) modro-růžový
Art. 903165  (99/120) černo-červený
čelenka FORCE FIT zúžená
vhodná pro jarní období a různé sporty, unisex
zúženo v zadní části
materiál: 87% polyester, 13% spandex
199 Kč

NOVINKA

Art. 903172  (99/120) černo-modrá
Art. 903173  (99/120) červená
Art. 903174  (99/120) černo-tyrkysová
Art. 903175  (99/120) černo-oranžová
Art. 903176  (99/120) černo-růžová
čelenka FORCE POINTS sport nezúžená
vhodná pro jarní období a různé sporty
unisex
materiál: 82% polyester, 18% elastan
199 Kč

NOVINKA

Art. 903177  (99/120) cihlová UNI
Art. 903178  (99/120) modrá UNI
Art. 903179  (99/120) růžová UNI
Art. 903180  (99/120) šedá UNI
čelenka FORCE GEM nezúžená
vhodná pro jarní období a různé sporty
unisex
rozměr: šířka 10 cm x obvod 44 cm
materiál: 82% polyester, 18% elastan
199 Kč

Art. 903160  (96/116) černá
čelenka FORCE MOVE sportovní
vhodná pro chladnější období, unisex
materiál: 92% Polyester, 8 % Spandex 
199 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9031448  (119/144) černý
Art. 9031449  (119/144) růžový
Art. 9031450  (119/144) modrý
Art. 9031451  (119/144) cihlový
šátek FORCE GEM jaro/podzim
multifunkční šátek / nákrčník
rozměr šátku: šířka 25 cm x délka 44 cm
materiál: 100% polyester, teplá lycra
249 Kč
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Volný čas

NOVINKA

Art. 9031445  (119/144) černo-oranžový UNI
Art. 9031446  (119/144) bílý UNI
Art. 9031447  (119/144) černo-růžový UNI
šátek FORCE ROCK
multifunkční šátek / nákrčník
rozměr šátku: šířka 25 cm x délka 44 cm
materiál: 100% polyester, teplá lycra
249 Kč

NOVINKA

Art. 9031440  (119/144) černo-fluo
Art. 9031441  (119/144) modro-červený
šátek FORCE SPIKE
multifunkční šátek / nákrčník
materiál: 100% polyester,  
teplá lycra
249 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9031461  (119/144) černo-šedý UNI
šátek FORCE ARROW/STEP zimní
multifunkční šátek / nákrčník / tunel
vhodný pro chladnější počasí
velmi příjemný a jemný materiál
rozměr: šířka 24 cm x délka 50 cm
materiál: 66% nylon, 30% polyester, 4% elastan
249 Kč

NOVINKA

Art. 9031442  (119/144) červený
Art. 9031443  (119/144) černo-šedý
šátek FORCE SHARD jaro/podzim
multifunkční šátek / nákrčník
materiál: 100% polyester,  
teplá lycra
249 Kč

Art. 903154  (46/56) černo-bílý
Art. 903155  (46/56) fluo-šedý
Art. 903156  (46/56) modrý
Art. 903157  (46/56) růžový
šátek multifunkční FORCE léto
multifunkční šátek / nákrčník
lehký a velmi elastický materiál
vhodné na léto, materiál: polyester
99 Kč

Art. 899720  (589/713) černá  RED LINE
bunda FORCE REVOLUTION 
zimní civilní bunda - prošívaná, unisex
balitelná do cestovního pytle
výplň bundy extra hřejivý a lehký DuPont
materiál: 100% nylon
výplň: 100% polyester DuPont
999 Kč

NOVINKA

Art. 899719  (999/1209) černá  RED LINE
bunda FORCE CHILL 
zimní civilní bunda - prošívaná, unisex
odvětrání na bočních panelech
materiál: 100% polyester
1 699 Kč

NOVINKA

Art. 899718  (899/1088) černá  RED LINE
vesta FORCE CHILL 
jarní-podzimní civilní vesta
bez kapuce
prošívaná, unisex
materiál: 100% polyester
ostatní díly: 75% polyester, 25% elastan
1 499 Kč

Art. 90730  (559/676) černá  BLACK LINE
mikina/bunda FORCE ELEGANT 
celorozepínací mikina/bunda s kapucí
vepředu dvě kapsy na zip, reflexní prvky
materiál: hlavní díly: 87% polyester, 
13% spandex, ostatní díly: 100% 
polyester
1 099 Kč
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Art. 90809  (499/604) šedo-modrá  RED LINE
mikina FORCE LEADER 
uni volnočasová mikina
vyšívané loga a trikolora
vepředu dvě kapsy na zip
materiál: 80% bavlna, 20% polyester
999 Kč

NOVINKA

Art. 90815  (499/604) šedo-černá  RED LINE
mikina FORCE LEADER 
limitovaná edice!
uni volnočasová mikina
vyšívané loga a trikolora
vepředu dvě kapsy na zip
materiál: 80% cotton, 20% polyester
999 Kč

Art. 90810  (409/495) černo-modrá
Art. 90811  (409/495) černo-šedá
Art. 90812  (409/495) černo-růžová  RED LINE
mikina FORCE ROCKY/ ADRIANA 
volnočasová mikina, s kapucí
vepředu dvě kapsy na zip
materiál: 100% polyester
799 Kč

Art. 90813  (259/313) černé
Art. 90814  (259/313) černé s logem RED LINE
tepláky FORCE ROCKY/ ADRIANA
sportovní kalhoty / tepláky, unisex
stahování v pase na gumu + šňůrka
úzký střih, 2 kapsy na zip
materiál: 100% polyester
499 Kč

NOVINKA

Art. 90784  (169/204) zelené (army)
Art. 90785  (169/204) modré
Art. 90786  (169/204) červené
Art. 90787  (169/204) černé
triko FORCE FLOW
triko s moderním potiskem, 
příjemný a elastický materiál, unisex
materiál: 95% bavlna, 5% polyester 
349 Kč

Art. 90781  (169/204) DRÁSAL
Art. 90782  (169/204) RIDE
Art. 90783  (169/204) SPIRIT
Art. 90779  (169/204) WINNER
triko FORCE, černé s potiskem
triko s moderním potiskem, 
příjemný a elastický materiál, unisex
materiál: 95% bavlna, 5% polyester 
349 Kč

NOVINKA

Art. 90788 (169/204)
triko FORCE 30 LET
limitovaná edice!
moderní potisk, unisex
příjemný a elastický materiál
materiál: 95% bavlna, 5% polyester 
349 Kč

NOVINKA

Art. 90789  (169/204) černé
Art. 90790  (169/204) červené
Art. 90791  (169/204) petrolej. modré
Art. 90792  (169/204) šedo-zelené
triko FORCE BIKE 
moderní potisk, unisex
příjemný a elastický materiál
materiál: 95% bavlna, 5% polyester
349 Kč
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NOVINKA

Art. 95010  (329/398) šedé  
Art. 95011  (329/398) bílé    BLUE LINE
tenisky FORCE TITAN 
pohodlná vycházková obuv 
se šněrováním
moderní styl, prodyšný textilní materiál
699 Kč

Art. 900324  (499/604) černé  RED LINE
kraťasy FORCE BLADE MTB bez vložky
2 přední kapsy a 2 zadní kapsy na YKK zip
materiál: 88% polyester
12% spandex - 143 g
999 Kč

Art. 903056-903059 (144/174)
Art. 903060 (139/168)
čepice zimní FORCE DWARF pletená 
materiál: 100% akryl
velikost: UNI
299 Kč

Art. 903061-903065 (99/120) 
čepice jaro/podzim FORCE PIXIE pletená 
materiál: 100% akryl
velikost: UNI
199 Kč

Art. 9030807  (119/144) černo-bílá
Art. 9030808  (119/144) černá
kšiltovka FORCE TRUCKER
249 Kč

Art. 9030805  (119/144) černá
Art. 9030806  (119/144) černo-šedá
Art. 9030906  (119/144) černo-zlatá PŘIPRAVUJEME

kšiltovka FORCE BEFORCE
249 Kč
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Připravujeme

Dále pro vás připravujeme...
Pro více informací sledujte B2B

Kolekce 21, 22

PŘIPRAVUJEME

Art. 9001122  (699/846) černý  BLACK LINE
dres FORCE SPLASH reflex krátký rukáv
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky na rukávech
YKK zip, odvětrání na bocích
materiál: 90% polyester, 10% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
1 299 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 900244  (499/604) černá  RED LINE
sukně FORCE OUTDOOR
pohodlný vysoký pas
rozepínání po celé délce a do půlky délky
materiál: 100% polyester
ostatní díly: 75% polyester, 25% elastan 
999 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9001121  (699/846) černý  BLACK LINE
dres FORCE STREAM, krátký rukáv
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky
YKK zip, odvětrání na bocích
materiál: 90% polyester, 10% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
1 299 Kč

Art. 903191  (129/156)
rouška FORCE
rouška s logem FORCE
s filtrem, pratelná
UNI velikost
materiál: 85% polyester, 15% elastan
249 Kč

Art. 9030908  (34/41) bílo-modrý
Art. 9030909  (34/41) modro-bílý
klobouk FORCE PANAMA
100% polyester
obvod hlavy 58 cm
69 Kč

KOLEKCE
21

22



7776

RIGHT FROST



7978

ZORO / F58 / FASHION REFLEX



8180

WIND PRO / TEAM PRO TEAM PRO PLUS



8382

PURE CHARM



8584

SQUARE SQUARE KID



8786

LASER DASH



8988

POINTS - MAN POINTS - LADY



ASCENT GEM



9392

VISION GAME
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SPRAY VIEW



9796

DOWNHILL

97

ANGLE



9998

SWIPE CITY
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Tretry - silniční

NOVINKA

Art. 94012  (2499/3024) černé
Art. 94013  (2499/3024) bílé  BLACK LINE
tretry FORCE ROAD WARRIOR CARBON
vyztužená pata, karbonová podešev, anatomická 
EXTRA KVALITNÍ vložka FORCE SHOCK
protiskluzový silikon na vnitřní patě
LOOK, SPD SL kompatibilní
zapínání na 2 kolečka ATOP
index tuhosti: 11
4 999 Kč

Art. 94024  (1799/2177) bílé  BLACK LINE
tretry FORCE COMANDO CARBON
vyztužená pata, karbonová podešev, 
anatomická EXTRA KVALITNÍ vložka FORCE SHOCK
protiskluzový silikon na vnitřní patě
LOOK, SPD SL kompatibilní
šněrování pomocí tkaniček
reflexní prvek na patě
index tuhosti: 10
3 499 Kč

NOVINKA

Art. 94030  (999/1209) černé
Art. 94031  (999/1209) fluo-černé  BLUE LINE
tretry FORCE ROAD LASH
vyztužená pata, podešev z nylonového 
kompozitu, anatomická vložka
protiskluzový silikon na vnitřní patě
LOOK, SPD SL kompatibilní
zapínání na 3 suché zipy
reflexní prvek na patě
1 999 Kč
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Tretry - MTB

Tretry - turistické

Art. 94007  (2499/3024) černé
Art. 94008  (2499/3024) fluo
Art. 94009  (2499/3024) bílé  BLACK LINE
tretry FORCE MTB WARRIOR CARBON
karbonová podešev, anatomická EXTRA 
KVALITNÍ vložka FORCE SHOCK
SPD kompatibilní
vyztužená pata
výměnné hroty s klíčem jsou součástí
možnost koupit náhradní hroty
vnitřní část z protiskluzového materiálu
zapínání na 2 kolečka ATOP
index tuhosti: 10
4 999 Kč

Art. 94074  (1549/1874) bílo-černé  RED LINE
tretry FORCE MTB POINTS
anatomická vložka, podešev z nylonového 
kompozitu
SPD kompatibilní
vyztužená pata
výměnné hroty s klíčem jsou součástí
možnost koupit náhradní hroty
vnitřní část z protiskluzového materiálu
zapínání na 2 kolečka ATOP
index tuhosti: 6
2 999 Kč

Art. 94066  (1549/1874) fluo-černé
Art. 94067  (1549/1874) modré
Art. 94068  (1549/1874) bílo-černé  RED LINE
tretry FORCE MTB SCORE
anatomická vložka, podešev z nylonového 
kompozitu
SPD kompatibilní
vyztužená pata
výměnné hroty s klíčem jsou součástí
možnost koupit náhradní hroty
vnitřní část z protiskluzového materiálu
zapínání na 2 kolečka
index tuhosti: 6
2 999 Kč

Art. 94069  (1199/1451) černé CRYSTAL21
Art. 940691  (1199/1451) tmavě modré CRYSTAL21 PŘIPRAVUJEME

Art. 94071  (1199/1451) fluo
Art. 94072  (1199/1451) bílo-růžové  RED LINE
tretry FORCE MTB CRYSTAL
anatomická vložka, podešev z nylonového kompozitu
SPD kompatibilní
vyztužená pata
výměnné hroty s klíčem jsou součástí
možnost koupit náhradní hroty
vnitřní část z protiskluzového materiálu
zapínání na kolečko a 1 suchý zip
index tuhosti: 6
2 499 Kč

Art. 94038  (899/1088) 
Art. 94039  (1549/1874) VIBRAM  RED LINE
tretry FORCE HILL
Art. 94039 VIBRAM pryžová podrážka
odolnost vůči oděru a skvělou přilnavost ve městě či 
v terénu
vyztužená špička, anatomická vložka
SPD kompatibilní (nutno vyjmout gumovou ochranu 
kufrů)
poutko na patě
zavazování na tkaničky
index tuhosti: 4
1 799 Kč Art. 94038
2 999 Kč Art. 94039

NOVINKA
Art. 94056  (999/1209) černé
Art. 94057  (999/1209) fluo-černé
Art. 94058  (999/1209) bordó  BLUE LINE
tretry FORCE MTB TEMPO
anatomická vložka, podešev z nylonového kompozitu
SPD kompatibilní
vyztužená pata
výměnné hroty s klíčem jsou součástí
vnitřní část z protiskluzového materiálu
špička chráněna gumovým okrajem proti okopu
zapínání na 3 suché zipy
index tuhosti: 6
1 999 Kč

Art. 94037  (899/1088) černo-šedo-fluo
Art. 940375  (899/1088) černo-červené  RED LINE
tretry FORCE WALK
vyztužená špička, podešev z gumy, 
anatomická vložka
SPD kompatibilní (nutno vyjmout gumovou 
ochranu kufrů)
poutko na patě
zavazování na tkaničky, horní stahování na 
suchý zip
index tuhosti: 5
1 799 Kč

Art. 94075  (1069/1293) černé
Art. 94077  (1069/1293) černo-růžové  RED LINE
tretry FORCE MTB TURBO
anatomická vložka, podešev z nylonového 
kompozitu
SPD kompatibilní
vyztužená pata
výměnné hroty s klíčem jsou součástí
možnost koupit náhradní hroty
vnitřní zadní část z protiskluzového materiálu
zapínání na 1 přezku ATOP a 2 suché zipy
index tuhosti: 6
2 199 Kč



KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2021 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační Copyright© 2021 / Tento katalog je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o.  a vztahují se na něj autorská práva! 105104

Tretry - zimní

Tretry - připravujeme

Impregnace

Art. 94047  (1699/2056) černé  RED LINE
tretry zimní FORCE GLACIER ROAD
anatomická zateplená vložka,  
podešev z nylonového kompozitu
LOOK, SPD SL kompatibilní
nepromokavý materiál, 
neoprénový pás kolem kotníku
špička chráněna gumovým okrajem proti okopu
reflexní prvky
index tuhosti: 6
3 299 Kč

Art. 94045  (1849/2237) černé  RED LINE
tretry zimní FORCE GLACIER MTB
anatomická zateplená vložka, podešev  
z nylonového kompozitu
SPD kompatibilní
výměnné hroty s klíčem jsou součástí
nepromokavý materiál, 
neoprénový pás kolem kotníku
špička chráněna gumovým okrajem proti okopu
reflexní prvky
index tuhosti: 6
3 499 Kč

Art. 94042  (1599/1935) černé  RED LINE
tretry zimní FORCE MTB ICE21
anatomická zateplená vložka, podešev  
z nylonového kompozitu
SPD kompatibilní
výměnné hroty s klíčem jsou součástí
nepromokavý materiál, neoprénový pás kolem 
kotníku
zavazování na tkaničku překryto zipem
celé zapínání chráněno nepromokavým 
jazykem na suchý zip
vnitřní část je zateplená, 
ochrana kotníku z vnitřní strany proti oděru
špička chráněna gumovým okrajem proti okopu
reflexní prvky
2 999 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 940421  (1599/1935) černé  RED LINE
tretry zimní FORCE MTB ICE21
anatomická zateplená vložka, podešev z nylonového 
kompozitu
SPD kompatibilní
výměnné hroty s klíčem jsou součástí
možnost koupit náhradní hroty
nepromokavý materiál, neoprénový pás kolem kotníku
zavazování na tkaničku překryto zipem
celé zapínání chráněno nepromokavým jazykem na 
suchý zip
vnitřní část je zateplená, ochrana kotníku z vnitřní 
strany proti oděru
špička chráněna gumovým okrajem proti okopu
reflexní prvky
délka vnitřní stélky: 238 mm
index tuhosti: 6
velikosti odpovídají standardu civilní obuvi
2 999 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 940312  černé
Art. 940313  bílé  BLUE LINE
tretry FORCE ROAD HERO 2
vyztužená pata, podešev z nylonového 
kompozitu, anatomická vložka
protiskluzový silikon na vnitřní patě
LOOK, SPD SL kompatibilní
zapínání na 3 suché zipy
reflexní prvek na patě

PŘIPRAVUJEME

Art. 940541  černé
Art. 940542  modré
Art. 940543  fluo  BLUE LINE
FORCE MTB HERO 2
anatomická vložka, podešev z nylonového 
kompozitu
SPD kompatibilní
vyztužená pata
vnitřní část z protiskluzového materiálu
špička chráněna gumovým okrajem proti okopu
zapínání na 3 suché zipy

PŘIPRAVUJEME

Art. 940547  černé
Art. 940548  fluo RED LINE
FORCE MTB HERO PRO
anatomická vložka, podešev z nylonového 
kompozitu
vyztužená pata
vnitřní část z protiskluzového materiálu
špička chráněna gumovým okrajem proti okopu
zapínání na kolečko a 1 suchý zip

PŘIPRAVUJEME

Art. 940315  RED LINE
tretry FORCE ROAD HERO PRO
anatomická vložka, podešev 
z nylonového kompozitu
protiskluzový silikon na vnitřní patě
LOOK, SPD SL kompatibilní
zapínání na kolečko ATOP a 1 suchý zip
reflexní prvek na patě
index tuhosti: 7

PŘIPRAVUJEME

Art. 95001  fluo-černé
Art. 95002  šedo-černé  BLUE LINE
FORCE DOWNHILL
určeno pro sjezd, enduro či freeride
gumová podešev, anatomická vložka
vnitřní část z protiskluzového materiálu
poutko na patě
index tuhosti: 4

PŘIPRAVUJEME

Art. 95021  nylonový kompozit
FORCE TRIA
LOOK, SPD SL kompatibilní
vyztužená pata
prodyšná síťovina
index tuhosti 6
vnitřní část z protiskluzového materiálu
zapínání na dva suché zipy
poutko na patě

Art. 895899 (102/123)
impregnace FORCE Rain, sprej, 300ml
mpregnace textilu, obuvi atd... k ochraně proti dešti/vlhkosti
vhodné na oblečení (např. bundy, rukavice, návleky treter)
ale také na obuv (z textilu nebo i kůže), tretry, batohy a další.
Není vhodné na letní dresy, funkční spodní prádlo, cyklokomponenty a další!
Sprejem stačí jemný nástřik v tenké vrstvě ze vzdálenosti 20 cm,
vždy nechejte cca 40 minut po aplikaci zaschnout.
pro větší hydrofobní účinek lze postup i několikrát opakovat
prodej a balení v dóze-sprej 300 ml
199 Kč
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MIPS system

NEO LYNX ORCA
přilba FORCE NEO MIPS (1649/1995)
MIPS systém pomocí pružně uchycené skořepiny 
uvnitř přilby minimalizuje rotační energii 
vznikající při pádu na hlavu a tím umocní míru 
vaší ochrany.
NOVINKA 2021 - exkluzivní design značky FORCE
technologie inmould, 24 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
magnetická přezka
2 999 Kč

přilba FORCE LYNX MIPS (1199/1451)
MIPS systém pomocí pružně uchycené skořepiny 
uvnitř přilby minimalizuje rotační energii 
vznikající při pádu na hlavu a tím umocní míru 
vaší ochrany.
technologie inmould, 19 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
2 199 Kč

přilba FORCE ORCA MIPS (1399/1693)
MIPS systém pomocí pružně uchycené 
skořepiny uvnitř přilby minimalizuje rotační 
energii vznikající při pádu na hlavu a tím 
umocní míru vaší ochrany.
technologie inmould, 8 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
2 499 Kč

MIPS systém pomocí pružně uchycené skořepiny 
uvnitř přilby minimalizuje rotační energii vznikající 
při pádu na hlavu a tím umocní míru vaší ochrany.
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Přilby

NEO
přilba FORCE NEO (1349/1632)
NOVINKA 2021 - exkluzivní design značky FORCE
technologie inmould, 24 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
magnetická přezka
2 499 Kč

Efektivita, funkčnost a design jako klíčové prvky, které stojí u vzniku 
nejnovějšího modelu přilby FORCE pro rok 2021. Od prvotních 
papírových nákresů, dlouhých hodin modelování, výrobu vlastní 
formy až po samotnou premiéru na Tour de France. Jednoduchý 
čistý design patentovaný značkou FORCE se podařilo spojit s 24 
ventilačními otvory, které se starají o dokonalý odvod vzduchu. 
Magnetický zapínací systém, in-mould technologie a nízká 
hmotnost-to představuje model NEO. ARIES LYNX

přilba FORCE ARIES (1349/1632)
technologie double inmould, 25 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
síťka proti hmyzu
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
přilba vyztužena karbonovými plátky)
2 299 Kč

přilba FORCE LYNX (699/846)
technologie inmould, 19 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 399 Kč

HAWK
přilba FORCE HAWK (699/846)
technologie inmould, 25 otvorů, reflexní prvky
přesnější donastavení velikosti pomocí kolečka
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 399 Kč

SCORPIO
přilba FORCE SCORPIO (799/967)
technologie double inmould, 27 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
síťka proti hmyzu
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 499 Kč
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BAT
přilba FORCE BAT (649/785)
technologie inmould, 25 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 199 Kč

SAURUS
přilba FORCE SAURUS (769 /930)
technologie inmould, 25 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 499 Kč

BULL 
přilba FORCE BULL (539/652)
technologie double inmould, 20 otvorů,  
reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
síťka proti hmyzu
černý kšilt je součástí balení
1 099 Kč

TERY
přilba FORCE TERY (399/483)
technologie inmould, 20 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem, síťka 
proti hmyzu
bílý a černý kšilt jsou součástí balení
polstrování pod bradou
799 Kč

HAL
přilba FORCE HAL (269/325)
lepená, 19 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
reflexní prvky, síťka proti hmyzu
bílý a černý kšilt jsou součástí balení
549 Kč

SWIFT
přilba FORCE SWIFT (259/311)
17 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při 
zapínání)
499 Kč

REX
přilba FORCE REX (539/652)
technologie inmould, 14 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 199 Kč

WORM
přilba FORCE WORM (699/846)
technologie inmould, 8 otvorů, možnost nastavení 
velikosti kolečkem
černé sklo součástí balení (magnetické uchycení)
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 299 Kč

ORCA
přilba FORCE ORCA (869/1051)
technologie inmould, 8 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 699 Kč

DEVELOPED

by FORCE

BULL HUE
PŘIPRAVUJEME

přilba FORCE BULL HUE (539/652)
technologie double inmould, 20 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
síťka proti hmyzu
černý kšilt je součástí balení
1 099 Kč
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WASP
PŘIPRAVUJEME

přilba FORCE WASP (759/918)
technologie inmould, 4 ventilační otvory reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
součástí balení je čiré a kouřové sklo
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
velikost: 55 - 61 cm / UNI, hmotnost: 310 g
1 499 Kč

GLOBE
přilba FORCE GLOBE (1099/1330)
technologie inmould, možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
součástí je tmavé sklo / kšilt
možnost dokoupit transparentní sklo / kšilt
a výměnné barevné plasty
z plastů nutno odstranit ochranné folie
1 999 Kč

sklo náhradní k přilbě (109/132)
199 Kč RAPTOR

přilba FORCE RAPTOR MTB (586/709)
technologie inmould, 23 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
síťka proti hmyzu
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
barevný kšilt je součástí balení
1 199 Kč

AVES
přilba FORCE AVES MTB (586/709)
technologie inmould, 16 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
součástí balení je kšilt
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 199 Kč

CORELLA
přilba FORCE CORELLA MTB (589/713)
technologie inmould, 24 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 199 Kč
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TIGER DOWNHILL

BMX SKI

přilba FORCE TIGER downhill (1059/1281)
downhillová přilba s výstelkami
spodní díl NENÍ demontovatelný
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
1 999 Kč

přilba FORCE DOWNHILL (449/543)
JUNIORSKÁ downhillová přilba s výstelkami
spodní díl NENÍ demontovatelný
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
899 Kč

přilba FORCE BMX (244/295)
11 otvorů
součástí balení jsou i 2 nálepky, kterými 
si můžete přilbu dozdobit
499 Kč

přilba FORCE SKI (499/604)
lyžařská přilba, technologie inmould
kryty uší, reflexní prvky
možnost nastavení kolečkem
999 Kč

Dětské přilby

FUN ANIMALS
přilba FORCE FUN ANIMALS (199/241)
dětská, lepená, 6 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
reflexní prvky, síťka proti hmyzu
399 Kč

FUN PLANETS
přilba FORCE FUN PLANETS (199/241)
dětská, lepená, 6 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
reflexní prvky, síťka proti hmyzu
399 Kč

LARK
přilba FORCE LARK (244/295)
technologie inmould, 14 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
reflexní prvky, síťka proti hmyzu
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
499 Kč
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SWIFT
přilba FORCE SWIFT (259/313)
17 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
499 Kč

FUN FLOWERS
přilba FORCE FUN FLOWERS (199/241)
dětská, lepená, 6 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
reflexní prvky, síťka proti hmyzu
399 Kč

HAL
přilba FORCE HAL (269/325)
lepená, 19 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
reflexní prvky, síťka proti hmyzu
bílý a černý kšilt jsou součástí balení 
549 Kč

ANT
přilba FORCE ANT (209/253)
lepená, 12 otvorů, reflexní prvky
možnost nastavení velikosti kolečkem
polstrování pod bradou (ochrana při zapínání)
399 Kč

FUN STRIPES
přilba FORCE FUN STRIPES (199/241)
dětská, lepená, 6 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
reflexní prvky, síťka proti hmyzu
399 Kč

FUN POLICE
přilba FORCE FUN POLICE (199/241)
dětská, lepená, 6 otvorů
možnost nastavení velikosti kolečkem
reflexní prvky, síťka proti hmyzu
399 Kč
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Brýle

PŘIPRAVUJEME

brýle FORCE SONIC 
(699/846), (1049/1269 fotochromatická skla)
pevnější a pružnější grilamidová obroučka (TR90)
polykarbonátová skla, UV 400 kategorie filtru 3, 
propustnost 11%
vsazená základní skla červená revo
vak z mikrovlákna
možno dokoupit dioptrický klip
1 499 Kč
2 199 Kč fotochromatická skla

SONIC

PŘIPRAVUJEME

brýle FORCE CREED 
(729/882), (1199/1451 fotochromatická skla)
pevnější a pružnější grilamidová obroučka (TR90)
polykarbonátová skla, UV 400 vak z mikrovlákna
možno dokoupit dioptrický klip
hmotnost: 33 g
1 499 Kč
2 499 Kč fotochromatická skla

CREED

PŘIPRAVUJEME

brýle FORCE IGNITE 
(429/519), (899/1088 fotochromatická skla)
pevnější a pružnější grilamidová obroučka (TR90)
UV 400
vak z mikrovlákna
hmotnost: 34 g
899 Kč
1799 Kč fotochromatická skla

IGNITE

PŘIPRAVUJEME

brýle FORCE AMBIENT 
(499/604), (999/1209 fotochromatická skla)
pevnější a pružnější grilamidová obroučka (TR90)
polykarbonátová skla, UV 400,
vak z mikrovlákna
hmotnost: 29 g
999 Kč
1 999 Kč fotochromatická skla

AMBIENTAPEX PŘIPRAVUJEME

brýle FORCE APEX 
(799/967)
pevnější a pružnější grilamidová obroučka (TR90)
polykarbonátová kontrastní skla, UV 400
vak z mikrovlákna
3 ks spodních barevných obrub v balení
hmotnost: 35 g
1 599 Kč
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OMBRO brýle FORCE OMBRO  
(389/471), (479/580 laser skla), (999/1209 fotochromatická skla)
menší velikost - vhodná na standardní  
a menší obličeje pevnější a pružnější grilamidová 
obroučka (TR90) polykarbonátová skla, UV 400
vak z mikrovlákna
možno dokoupit dioptrický klip
baleno v papírové krabičce
hmotnost: 39 g  
799 Kč
999 Kč laser skla
1 999 Kč fotochromatická skla

OMBRO PLUS brýle FORCE OMBRO PLUS 
(389/471), (479/580 laser skla), (999/1209 fotochromatická skla)
větší velikost - vhodná na standardní a větší obličeje 
pevnější a pružnější grilamidová obroučka (TR90) 
polykarbonátová skla, UV 400 
vak z mikrovlákna 
možno dokoupit dioptrický klip 
baleno v papírové krabičce 
hmotnost: 39 g  
799 Kč
999 Kč laser skla
1 999 Kč fotochromatická skla

EVEREST brýle FORCE EVEREST 
(519/628), (999/1209 fotochromatická skla)
pevnější a pružnější grilamidová obroučka (TR90)
nastavitelný nosník, balení obsahuje pevné pouzdro,
vak z mikrovlákna,
náhradní skla: rozjasňovací hnědá a čirá skla
hmotnost: 33 g 
1 099 Kč
1 999 Kč fotochromatická skla

DEVELOPED

by FORCE

AMOLEDO brýle FORCE AMOLEDO  
(459/555), (1199/1451 fotochromatická skla)
pevnější a pružnější grilamidová obroučka (TR90) 
balení obsahuje pevné pouzdro,
vak z mikrovlákna,
náhradní skla: rozjasňovací hnědá a čirá
hmotnost: 31 g
999 Kč
2 299 Kč fotochromatická skla
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EDIE brýle FORCE EDIE  
(459/555),  (1199/1451 fotochromatická skla)
nastavitelný nosník, balení obsahuje pevné pouzdro,
vak z mikrovlákna,
náhradní skla: rozjasňovací hnědá a čirá skla
hmotnost: 31 g 
999 Kč
2 299 Kč  fotochromatické skla

ENIGMA brýle FORCE ENIGMA  
(389/471),  (999/1209 fotochromatická skla)
pevnější a pružnější grilamidová obroučka (TR90)
polykarbonátová skla, UV 400
vak z mikrovlákna
možno dokoupit dioptrický klip
baleno v papírové krabičce
hmotnost: 39 g  
799 Kč
1 999 Kč fotochromatická skla

RACE PRO brýle FORCE RACE PRO  
(479/580 laser skla), (999/1209 fotochromatická skla)
prodloužený boční díl skla
extra velké boční loga FORCE na nožičkách
balení obsahuje: pevné pouzdro, vak z mikrovlákna,
náhradní nosníky, rozjasňovací hnědá a čirá skla
náhradní gumičky do nožiček
hmotnost: 29 g
999 Kč
1 899 Kč fotochromatická skla

CALIBRE brýle FORCE CALIBRE  
(489/592 laser skla), (799/967 fotochromatická skla)
nastavitelný nosník, balení obsahuje pevné pouzdro, 
vak z mikrovlákna, náhradní nosník,
náhradní skla: rozjasňovací hnědá a čirá skla
hmotnost: 32 g
999 Kč
1 599 Kč fotochromatická skla
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brýle FORCE RIDE PRO  
(439/531 laser skla),(579/701 fotochromatická skla)
brýle FORCE s dioptrickým klipem
balení obsahuje: pevné pouzdro, vak z mikrovlákna,
náhradní nosníky, rozjasňovací hnědá a čirá skla
náhradní dioptrický klip (max. 4 dioptrie)
hmotnost: 31 g 
899 Kč
1 199 Kč fotochromatická skla

RIDE PRO LADY brýle FORCE LADY  
(339/410 laser skla)
balení obsahuje: pevné pouzdro, 
vak z mikrovlákna,
náhradní nosník, rozjasňovací 
hnědá a čirá skla
hmotnost: 24 g 
699 Kč

CHIC brýle FORCE CHIC dámské 
(199/241)
akrylátová skla, UV 400
balení obsahuje vak z mikrovlákna
NEVYMĚNITELNÁ SKLA
hmotnost: 26 g
399 Kč

ROSIE PŘIPRAVUJEME

brýle FORCE ROSIE dámské 
(199/241)
akrylátová skla, UV 400
balení obsahuje vak z mikrovlákna
NEVYMĚNITELNÁ SKLA
hmotnost: 26 g
399 Kč

POKEY brýle FORCE POKEY dětské 
(112/136)
balení obsahuje vak z mikrovlákna,
NEVYMĚNITELNÁ SKLA
hmotnost: 24 g
229 Kč

Volnočasové brýle

SCOPE PŘIPRAVUJEME

brýle FORCE SCOPE 
(289/350)
polykarbonátová skla, UV 400
balení obsahuje vak z mikrovlákna,
NEVYMĚNITELNÁ SKLA
hmotnost: 36 g
599 Kč
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FREE brýle FORCE FREE 
(239/289)
balení obsahuje pevné pouzdro, 
vak z mikrovlákna,
NEVYMĚNITELNÁ SKLA
hmotnost: 25 g 
499 Kč

FREE 30 LET PŘIPRAVUJEME

brýle FORCE FREE 30 LET 
(189/229)
polykarbonátová skla, UV 400, 
kategorie
vak z mikrovlákna,
NEVYMĚNITELNÁ SKLA
hmotnost: 25 g
399 Kč

MONDO PŘIPRAVUJEME

brýle FORCE MONDO 
(319/386)
polykarbonátová skla, UV 400
balení obsahuje vak z mikrovlákna,
NEVYMĚNITELNÁ SKLA
hmotnost: 39 g
649 Kč
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Sjezdové a lyžařské brýle

GRIME brýle FORCE GRIME sjezdové  
(579/701)
úprava proti poškrábání
trojitá pěnová vrstva absorbuje pot a filtruje 
nečistoty
popruh brýlí včetně 3 protiskluzových pásků
kolíky na strhávací folie
10ks strhávacích fólií v balení
norma: EN 1938:2010
1 199 Kč

SKI SWITCH brýle FORCE SKI SWITCH  
(459/555)
lyžařské brýle FORCE SWITCH, unisex
multilaserová dvojitá polykarbonátová skla
včetně vaku z mikrovlákna
norma: EN 174:2001
899 Kč

fólie strhávací na brýle FORCE 
(54/65)
sada strhávacích fólií obsahuje 4 ks folie
na sjezdové brýle art. 90890 a další 
brýle s čepy na sklech
99 Kč

FORCE brýle FORCE sjezdové  
(389/471)
CYKLO DOWNHILL
černé obruby, čiré polykarbonátové dvojsklo (kat. filtru: 1)
systém proti mlžení skel Anti-Fog, UV 400
upínací popruh s logem FORCE
možno dokoupit strhávací fólie kód 908900
799 Kč
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Podsedlové brašny

Art. 896171  (199/241)
brašna pod sedlo FORCE PATH klick
poutko na blikačku,
vnitřní kapsa - síťka, reflexní prvky
velikost S, délka: 12 cm, šířka: 6 cm, výška: 6 cm
objem: 0,4 l, hmotnost: 105 g
399 Kč

Art. 896173  (199/241)  
brašna pod sedlo FORCE CAPSULE klick
poutko na blikačku,
brašna je vyrobena z tvrzeného materiálu EVA
vnitřní kapsa - síťka, reflexní prvky
velikost M, délka: 15 cm, šířka. 8 cm, výška: 8 cm
objem: 0,9 l, hmotnost: 115 g
399 Kč

Art. 8961391  (216/261) suchý zip, černá
Art. 8961392  (244/295) klick, černá
brašna pod sedlo FORCE RIDE ADVENTURE
nepromokavý zip
vnitřní kapsa-síťka
vnitřní karabina na klíče
snadno omyvatelný materiál tarpaulin, reflexní prvky
délka: 13 cm, šířka: 6 cm, výška: 6 cm
objem: 0,5 l, hmotnost: 101 g
429 Kč
499 Kč

Art. 896166  (249/301)  
brašna pod sedlo FORCE FUSE
uchycení na suchý zip, síťka na láhev
vnitřní přihrádky na doklady a osobní věci
reflexní prvky, délka: 8,5 cm , šířka: 7 cm, 
výška: 25 cm, hmotnost: 112 g
499 Kč

rozměry jsou pouze orientační

Art. 896164  (242/293) černá
brašna pod sedlo FORCE STONE
uchycení na suchý zip
vnitřní přihrádky na doklady a osobní věci
reflexní prvky, délka: 21 cm , šířka: 7,5 cm, 
výška: 10 cm
hmotnost: 117 g
objem: 0,5 l
499 Kč

Art. 896037  (244/295) černá
brašna pod sedlo FORCE LOCUS klick
uchycení brašny systémem KLICK
vnitřní kapsa-síťka, reflexní prvky
délka: 15 cm, šířka: 7,5 cm, výška: 8,5 cm
objem: 0,4 l, hmotnost: 77 g
499 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 896029  (279/338) černá
brašna na koloběžku FORCE VIRAGO
reflexní prvky, délka: 18 cm, šířka: 12 cm, 
výška: 8 cm
hmotnost: 120 g
549 Kč
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VÝPRODEJ

Art. 896148  (119/144)  velikost M / černá   
brašna pod sedlo FORCE ARC klick
nepromokavý zip
reflexní prvky
délka: 16 cm, šířka: 6 cm, 
výška: 5 cm, objem: cca 0,5 l, hmotnost: 130 g
229 Kč

Art. 896125  (152/184)  šedá
Art. 896126  (144/174)  černá
brašna pod sedlo FORCE RIDE
podsedlová brašna FORCE RIDE
uchycení brašny na suchý zip, nepromokavý zip
poutko na blikačku, vnitřní karabina na klíče
vnitřní kapsa - síťka, reflexní prvky
velikost M, délka: 13 cm, šířka: 10 cm,  
výška: 8 cm
objem: cca 1 l, hmotnost: 109 g
299 Kč

Art. 896146  (179/217)   velikost L/ černá
Art. 896145  (169/204)   velikost M/ černá
Art. 896141  (149/180)   velikost S/ šedá
Art. 896144  (149/180)   velikost S/ černá  
brašna pod sedlo FORCE RIDE klick
nepromokavý zip
poutko na blikačku, vnitřní karabina na klíče
vnitřní kapsa - síťka, reflexní prvky
velikost L, délka: 15 cm, šířka: 9 cm, výška: 9 cm
objem: 1,2 l, hmotnost: 135 g
velikost M, délka: 14 cm, šířka: 9 cm, výška: 7 cm
objem: 0,9 l, hmotnost: 115 g
velikost S, délka: 11, šířka: 9 cm, výška: 7 cm
objem: 0,7 l, hmotnost: 101 g
369 Kč  velikost L
349 Kč  velikost M
299 Kč  velikost S

Art. 896130  (110/133) 
brašna pod sedlo FORCE ZIP
uchycení brašny na suchý zip
poutko na blikačku, vnitřní karabina na klíče
vnitřní kapsa - síťka, reflexní prvky
velikost M, délka: 15 cm, šířka: 7 cm, výška: 7 cm
objem: cca 0,8 l, hmotnost: 95 g
229 Kč

Art. 896110  (132/160)
brašna pod sedlo FORCE MID
uchycení na suchý zip, reflexní prvky
poutko na blikačku
vnitřní kapsa - síťka
délka: 15 cm, šířka: 9 cm, výška: 9 cm
objem: cca 1,2 l, hmotnost: 78 g
269 Kč

Art. 896150  (159/192) suchý zip, černá
Art. 896151  (179/217) klick, černá
brašna pod sedlo FORCE RIDE 2
nepromokavý zip
vnitřní kapsa - síťka
reflexní prvky
délka: 13 cm, šířka: 6 cm, výška: 6 cm
objem: 0,5 l, hmotnost: 101 g
materiál: polyester
329 Kč
369 Kč

NOVINKA

Art. 896112  (139/168)  
brašna pod sedlo FORCE FANCY
podsedlová nepromokavá brašna
uchycení na suchý zip, reflexní prvky
délka: 15 cm, šířka: 9 cm, výška: 7 cm
objem: cca 0,9 l, hmotnost: 90 g
289 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 8961645  (136/165) černá
brašna pod sedlo FORCE FLINT
uchycení na suchý zip
reflexní prvky, délka: 16 cm , šířka: 8 cm, 
výška: 8 cm
hmotnost: 44 g
objem: 0,4 l
279 Kč

Art. 896107  (132/160) černá
brašna pod sedlo FORCE WIDEN
uchycení na suchý zip, reflexní prvky
poutko na blikačku
možnost zvětšení objemu rozepnutím spodního zipu
délka: 14 cm, šířka: 9 cm, výška: 8 cm, objem: 0,9 l
rozměr při zvětšení: délka: 15, šířka: 11 cm, výška: 8,5 cm, 
objem: 1,4 l
hmotnost: 130 g
269 Kč

Art. 896095  (119/144) černá
brašna pod sedlo FORCE MINIPACK
lehce omyvatelný materiál
uchycení na suchý zip, reflexní prvky
délka: 12 cm, šířka: 7 cm, výška: 4 cm
objem: cca 0,3 l, hmotnost: 20 g
Materiál: umělá kůže
249 Kč černá

Art. 896105  (99/120) černá
brašna pod sedlo FORCE MINI
uchycení na suchý zip, reflexní prvky
poutko na blikačku
délka: 13 cm, šířka: 7 cm, výška: 5 cm
objem: cca 0,6 l, hmotnost: 54 g
199 Kč

Art. 896091  (94/114) černá
brašna pod sedlo FORCE MINILIGHT
uchycení na suchý zip, reflexní prvky
poutko na blikačku
rozměr: cca 11 x 3,5 x 7 cm
objem: cca 0,3 l, hmotnost: 32 g
199 Kč

Art. 896120  (86/104) černá
Art. 896121  (114/138) VODĚODOLNÁ - MATERIÁL TARPAULIN, černá
brašna pod sedlo FORCE ECO
ekonomická verze
uchycení na suchý zip, reflexní prvky
vnitřní neoprenová přepážka - zabraňuje prodření duše
délka: 15 cm, šířka: 7 cm, výška: 8 cm
objem: cca 0,8 l, hmotnost: 65 g
179 kč
239 Kč
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Outdoor brašny

Rámové brašny

Art. 896043  (439/531) černá
brašna na řídítka FORCE ADVENTURE
nepromokavá brašna na řidítka
uchycení pomocí stahovacích popruhů
oboustranné rolovací zavírání umožňuje 
měnit objem brašny
gumicuk pro upnutí dalšího nákladu
snadno omyvatelný materiál Tarpaulin
objem brašny: cca 8 l
délka: 65 cm, průměr: 17 cm
hmotnost: 333 g
899 Kč

Art. 896044  (439/531) černá
brašna pod sedlo FORCE ADVENTURE
uchycení brašny na popruzích s přezkami
snadno omyvatelný materiál Tarpaulin
úchyt na zadní blikačku
délka: 34 cm, šířka: 21 cm, výška: 15 cm
objem: 5,3 l (složená), 8 l (rozložená), 
hmotnost: 379 g
899 Kč

Art. 896042  (269/325) černá
brašna rámová FORCE ADVENTURE
nepromokavá rámová brašna
uchycení pomocí popruhů se suchým zipem
snadno omyvatelný materiál Tarpaulin
objem brašny: cca 2,5 l
délka: 43 cm, šířka: 6,5 cm, výška:13,5 cm
hmotnost: 210 g 
549 Kč

Art. 896015  (160/194) černá
brašna rámová FORCE CLASSIC STRONG
vyztužená rámová brašna
uchycení brašny suchým zipem
vnitřní karabina na klíče, 3M reflexní prvky
rozměr: 24 cm horní délka x 25 cm spodní délka
21 cm výška x 5 cm šířka
objem: cca 1,3 l, hmotnost: 95 g
329 Kč

Art. 896038  (172/208)  černá
brašna rámová FORCE LONG STRONG
vyztužená rámová brašna
uchycení brašny suchým zipem
vnitřní karabina na klíče, 3M reflexní prvky
rozměr: 30 cm horní délka x 28 cm spodní délka
17 cm výška x 5 cm šířka
objem: cca 1,3 l, hmotnost: 100 g
349 Kč

Art. 896040  (519/628) černá
brašna pod sedlo FORCE ADVENTURE, rozepínací
podsedlová nepromokavá brašna
uchycení brašny na popruzích s přezkami a na suchém 
zipu
snadno omyvatelný materiál Tarpaulin
připevnění pomocí nastavitelných popruhů
úchyt na zadní blikačku
délka: 39 cm, šířka: 22 cm, výška: 17 cm
objem: 5 l, hmotnost: 285 g
999 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 896030  (244/295) černá
brašna rámová FORCE TRINITY
reflexní prvky, délka: 23 cm, šířka: 6 cm, 
výška: 10 cm
hmotnost: 104 g
499 Kč

Brašny na řídítka a rám, obal na mobil

rozměry jsou pouze orientační

Art. 896035  (146/177)  černo-šedá
Art. 896036  (146/177)  černá 
brašna rámová FORCE LARGE ECO
2 velké oddělené kapsy na zip
uchycení brašny suchým zipem
vnitřní karabina na klíče, reflexní prvky
rozměr: 35 cm horní délka x 40 cm spodní délka
29 cm výška x 5 cm šířka
objem: cca 2,5 l, hmotnost: 210 g
299 Kč

Art. 896045  (116/140)  černo-šedá
Art. 896046  (116/140)  černá 
brašna rámová FORCE LONG ECO
uchycení brašny suchým zipem
vnitřní karabina na klíče, reflexní prvky
rozměr: 30 cm horní délka x 28 cm spodní délka
17 cm výška x 5 cm šířka
objem: cca 1,3 l, hmotnost: 95 g
239 Kč

Art. 896025  (120/145)  černo-šedá
Art. 896026  (120/145)  černá
brašna rámová FORCE CLASSIC ECO
uchycení brašny suchým zipem
vnitřní karabina na klíče, reflexní prvky
rozměr: 24 cm horní délka x 25 cm spodní délka
21 cm výška x 5 cm šířka
objem: cca 1,3 l, hmotnost: 85 g
249 Kč

Art. 896359  (519/628)
brašna na řídítka FORCE NEKY KLICK
vyztužená brašna na řídítka s mapovníkem
držák typ KLICK na průměr řídítek 25,4 - 31,8 mm
objem brašny: cca 8,4 l
materiál brašny polyester s reflexními prvky
délka: 26 cm, šířka: 18 cm, výška: 19 cm
hmotnost: 800 g
maximální nosnost: 4 kg
náhradní samostatný držák pro brašnu lze zakoupit
pod artem 896362
999 Kč

Art. 896365  (242/293)
brašna na řídítka FORCE CUBE
uchycení pomocí suchého zipu na průměr řídítek 
25,4 - 31,8 mm
objem brašny: cca 4,5 l
materiál brašny polyester s reflexními prvky
délka: 20 cm, šířka: 16 cm, výška: 17 cm
hmotnost: 420 g
499 Kč

Art. 896362  (209/253)
držák náhradní KLICK pro přední brašnu
držák na řídítka - systém KLICK
POZOR! pouze pro brašnu FORCE NEKY 896359
pro průměr řídítek: 25,4 - 31,8 mm
součástí balení je 5 ks větších podložek pro 
řidítka 25,4
a 5 ks menších podložek pro řidítka 31,8
maximální nosnost: 4 kg
399 Kč
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Art. 895995  (199/241)
brašna na řídítka FORCE GET
uchycení brašny suchým zipem na řídítka
popruh přes rameno
4 kapsy na zip + vnitřní kapsa se síťkou
vnitřní karabina na klíče
délka: 20 cm, šířka: 9 cm, výška: 10 cm, objem: 1,9 l
hmotnost: 82 g
399 Kč

Art. 895993  (89/108)  černá
Art. 895991  (89/108)  černo-šedá
brašna na řídítka FORCE ROLLER
uchycení brašny suchým zipem, vnitřní kapsa
vnitřní karabina na klíče, reflexní prvky
délka: 20 cm, šířka: 9 cm, výška: 10 cm, objem: 1,9 l
hmotnost: 71 g
179 Kč

Art. 895984  (78/94)  černá
brašna na řídítka dětská FORCE
uchycení brašny suchým zipem
vnitřní karabina na klíče, reflexní prvky
délka: 13 cm, šířka: 5 cm, výška: 12 cm, objem: 0,8 l
hmotnost: 56 g
159 Kč

Art. 896167  (189/229)
brašna na řídítka FORCE SMART XL
voděodolná brašna na telefon
uchycení na suchý zip, průhledná, 
dotyková folievnitřní přihrádky na 
doklady a osobní věci
reflexní prvky, délka: 19 cm, 
šířka: 10 cm, výška: 7,5 cm
hmotnost: 189 g
399 Kč

Art. 896168  (169/204)
brašna na řídítka FORCE TOUCH phone
voděodolná brašna na telefon
uchycení na stahovací objímku, 
průhledná, dotyková folie
vnitřní přihrádky na doklady a osobní věci
reflexní prvky, délka: 17 cm, 
šířka: 9 cm, výška: 3 cm
hmotnost: 166 g
 349 Kč

Art. 896338  (196/237)
brašna na rám FORCE PHONE ADVENTURE XL 5,5“
ochrana telefonu před vlhkostí, prachem a špínou
uchycení na suchý zip na horní trubku a představec
průhledná přihrádka pro mobil,
připraven výstup pro sluchátka - nutno proděravět
délka: 20 cm , šířka: 11 cm, výška: 6,5 cm , objem: 1,4 l
materiál: tarpaulin
hmotnost: 140 g
399 Kč

Art. 8961639  (219/265)
brašna na rám FORCE CLASH
voděodolná brašna na telefon
ochrana telefonu před vlhkostí, prachem a špínou
uchycení na suchý zip, průhledná, dotyková folie
vnitřní síťky na osobní věci
reflexní prvky, délka: 19 cm, šířka: 9 cm, výška: 12 cm
hmotnost: 141 g
449 Kč

Art. 896339  (169/204)  XL 5,5“
Art. 89634  (149/180) 4“
brašna na rám FORCE PHONE XL 5,5“
horní rámová brašna
uchycení na suchý zip na horní trubku a představec
průhledná přihrádka pro mobil, reflexní prvky
připraven výstup pro sluchátka - nutno proděravět
Art. 896339: délka: 20 cm , šířka: 11 cm, výška: 6,5 cm
objem: 1,4 l, hmotnost: 140 g
Art. 89634: délka: 16 cm, šířka: 7 cm, výška: 6 cm
objem: 0,7 l, hmotnost: 130 g
349 Kč  XL 5,5“
299 Kč 4“

Art. 896371  (296/358)
brašna na zadní nosič FORCE SLIM
2 x vnitřní kapsa - síťka, 3 x kapsa na zip, reflexní prvky
popruh přes rameno, vnitřní karabina na klíče, horní gumicuk
výška: 22 cm, délka: 32 cm, šířka: 20 cm, objem: cca 9 l
hmotnost: 700 g, maximální nosnost: 7 kg 
599 Kč

Art. 896374  (499/604)
brašna na zadní nosič FORCE LARGE
vyztužená brašna FORCE na zadní nosič/ nosič na sedlovku
2 x vnitřní kapsa - síťka, 3 x kapsa na zip, reflexní prvky
popruh přes rameno, vnitřní karabina na klíče, horní gumicuk
možnost zvýšení horní části a rozložení bočních kapes
výška: 30 cm, délka: 37 cm, šířka: 23 cm, objem: cca 20 l
hmotnost: 990 g, maximální nosnost: 9 kg 
999 Kč

rozměry jsou pouze orientační

Art. 45230  (84/102)
držák telefonu FORCE pro displej 4-6“
univerzální držák mobilního telefonu na řidítka
pro telefony s úhlopříčkou displeje 4“ - 6“
pevný úchyt, protiskluzný design, 
jednoduchá a rychlá instalace
nastavitelný úchyt pro všechny průměry řidítek
lze uchytit na představec při 
horizontálním nastavení displeje, odolný silikon, 
nepoškozuje povrch telefonu ani řidítek
velikost: 13 x 6,5 x 4,5 cm, hmotnost: 55 g
materiál: ekologický silikon, omyvatelný
179 Kč

Art. 45231  (84/102)
držák telefonu FORCE na představec, silikon
univerzální držák mobilního telefonu na představec
pro telefony s úhlopříčkou displeje 4“ - 6“
pevný úchyt, protiskluzný design, jednoduchá a rychlá instalace
nastavitelný úchyt pro všechny oblé/ kulaté představce
lze uchytit na řidítka při horizontálním nastavení displeje
odolný silikon, nepoškozuje povrch telefonu ani představce
velikost: 13 x 6,5 x 1,5 cm, hmotnost: 52 g
materiál: ekologický silikon, omyvatelný, baleno na kartě FORCE
(držák nedoporučujeme používat za silného deště)
179 Kč

Art. 89637105 (259/313)
brašna na zadní nosič FORCE SLIM BUD
vyztužená brašna FORCE na zadní nosič/ nosič na 
sedlovku
2 x vnitřní kapsa - síťka, 3 x kapsa na zip, reflexní prvky
popruh přes rameno
výška: 22 cm, délka: 32 cm, šířka: 20 cm, objem: cca 9 l
hmotnost: 700 g, maximální nosnost: 7 kg, baleno v sáčku
materiál: polyester
529 Kč

Art. 896165 (499/604)
brašna pod sedlo FORCE CRUST s držákem
brašna včetně držáku na sedlovku 
s rychloupínákem
vnitřní přihrádky na doklady a osobní věci
reflexní prvky, délka: 27 cm 
šířka: 20 cm, výška: 17 cm
hmotnost s držákem: 800 g
hmotnost bez držáku: 390 g
objem: 6 l
nosnost: 10kg
999 Kč

Art. 46455  (23/28) čiré
obal-pouzdro na mobil FORCE SKIN
vodotěsné pouzdro na telefon
VODOTĚSNÝ rychlozip
šířka: 10 cm, výška: 19 cm
hmotnost: 10 g
materiál: PVC
49 Kč

Art. 896169  (192/232)
obal na mobil FORCE DIVE vodotěsný
uchycení na stahovací objímku, 
průhledná, dotyková folie
odnímatelné pouzdro (suchý zip), 
šňůrka na krk
reflexní prvky, délka: 17 cm, 
šířka: 8 cm, výška: 1 cm
hmotnost: 99 g
399 Kč

Brašny na zadní nosič

Art. 896720  (72/87) černý
obal FORCE na mobil na ruku při sportování
obal na mobil na ruku - vhodný při sportování
zapínání kolem ruky na suchý zip,  
otvor pro sluchátka
malá kapsa na klíček, reflexní prvky
délka pásu se suchým zipem: 28,5 cm
celková délka obalu: 47 cm
rozměr pouzdra: šířka 8,5 cm, výška 15 cm
doporučení pro telefon o max. rozměrech: šířka 
7 cm, výška 13,5 cm
149 Kč
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Art. 896356  (386/467)
brašna-dvojbrašna zadní FORCE NOEM
uchycení přes popruhy na zadní nosič
2 velké kapsy na zip + 2 menší kapsy na zip
horní gumicuk, reflexní prvky
poutko na blikačku
výška: 32 cm, délka horní strany: 37 cm, šířka s kapsou: 16 cm
objem jedné brašny: cca 18 l, celkový objem: cca 36 l
hmotnost: 1080 g, maximální nosnost: 15 kg 
799 Kč

Art. 89635  (339/410)
brašna-dvojbrašna zadní FORCE DOUBLE
uchycení přes popruhy na zadní nosič
2 velké kapsy na zip + 2 menší kapsy na zip
reflexní prvky, poutko na blikačku
výška: 27 cm, délka horní strany: 33 cm, šířka s kapsou: 18 cm
objem jedné brašny: cca 10 l, celkový objem: cca 20 l
hmotnost: 640 g, maximální nosnost: 15 kg 
699 Kč

Art. 896342  (609/737)
brašna zadní voděodolná FORCE ADVENTURE
vyztužená trojbrašna na zadní nosič FORCE ADVENTURE
voděodolný materiál TARPAULINE
uchycení přes popruhy na zadní nosič
2 velké a 2 malé kapsy po stranách na zip
2 kapsy na zip v horní části
2 kapsy na bocích - 1 otevřená na láhev a 1 na zip
horní gumicuk, spodní část brašny je zpevněná
poutko na blikačku, reflexní prvky
výška: 43 cm, délka: 40 cm, šířka: 43 cm
objem jedné brašny: cca 16 l, celkový objem: cca 32 l
hmotnost: 1530 g, maximální nosnost: 15 kg
1 199 Kč

Art. 896341 (469/567)
brašna-trojbrašna zadní FORCE TARGET
vyztužená trojbrašna na zadní nosič
uchycení přes popruhy na zadní nosič
2 velké a 2 malé kapsy po stranách na zip
2 kapsy na zip v horní části
2 kapsy na bocích - 1 otevřená na láhev a 1 na zip
horní gumicuk, spodní část brašny je zpevněná
poutko na blikačku, reflexní prvky
výška: 43 cm, délka: 40 cm, šířka: 43 cm
objem jedné brašny: cca 16 l, celkový objem: cca 32 l
hmotnost: 1530 g, maximální nosnost: 15 kg 
949 Kč

Art. 896556  (82/99)
pláštěnka FORCE WRAP na zadní brašnu, fluo+reflex
pláštěnka pro brašnu na nosič
reflexní prvky
stahování na gumičku
rozměr: 101 x 55 cm
vhodné pro modely brašen 89635, 896356, 896341, 896342
169 Kč

Batohy

Art. 8966991  (719/870) fluo-šedý
Art. 8966992  (719/870) šedo-černý
Art. 8966993  (719/870) růžovo-šedý
batoh FORCE ARON ACE PLUS 
10 L + 2 L rezervoár
objem batohu: 10 l, včetně rezervoáru 2 l
rezervoár - pro FORCE vyrobil HYDRAPAK
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l, 
může být naplňen vodou o max. teplotě 60 °C
materiál: polyester, hmotnost: 480 g
1 399 Kč

Art. 8967108  (759/918) černý
Art. 8967109  (759/918) červený
Art. 8967110  (759/918) modrý  NOVINKA

batoh FORCE GRADE PLUS 22 L + 2 L rez.
objem batohu: 22 l, včetně rezervoáru 2 l
rezervoár - pro FORCE vyrobil HYDRAPAK
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
může být naplňen vodou o max. teplotě 60 °C
materiál: polyester
hmotnost: 1090 g
1 499 Kč

Art. 8967103  (699/846)
Art. 8967104  (699/846)
batoh FORCE BERRY ACE PLUS  
12 L + 2 L rezervoár
objem batohu: 12 l, včetně rezervoáru 2 l
rezervoár - pro FORCE vyrobil HYDRAPAK
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
může být naplňen vodou  
o max. teplotě 60 °C
materiál: polyester, hmotnost: 539 g
1 299 Kč

Art. 896692  (689/834) fluo
Art. 896693  (689/834) černo-červený
batoh FORCE PILOT PLUS 10 L + 2 L rezervoár
objem batohu: 10 l, včetně rezervoáru 2 l
rezervoár - pro FORCE vyrobil HYDRAPAK
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
může být naplňen vodou o max. teplotě 60 °C
materiál: polyester
hmotnost: 456 g
1 299 Kč

Art. 896714  (8/10)
držák hadičky rezervoáru na popruh batohu
vhodné pro všechny batohy FORCE
pro batohy s popruhem o maximální šířce 25 mm
pro maximální šířku hadičky 10 mm
materiál: plast
19 Kč
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Art. 8967073  (649/785) černo-červený
Art. 8967074  (649/785) šedo-modrý
batoh FORCE TWIN PLUS 14 l + 2 L rez.
objem batohu: 14 l, včetně reuervoáru 2 l
rezervoár - pro FORCE vyrobil HYDRAPAK
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
může být naplňen vodou o max. teplotě 60 °C
materiál: polyester
hmotnost: 420 g
1 249 Kč

Art. 896696  (409/495)   fluo-šedý
Art. 896697  (409/495)  šedo-černý
Art. 896698  (409/495)  růžovo-šedý
batoh FORCE ARON ACE 10 l
objem batohu: 10 l, BEZ rezervoáru
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
1 hlavní kapsa na zip, boční síťovaná kapsa 
na hustilku, uvnitř batohu přihrádka 
na mobil a karabina na klíče, bederní pás s 
kapsou na zip a otvorem pro sluchátka
výškově nastavitelný hrudní pás
více reflexních prvků oproti 
standardnímu modelu, vyšší polstrování 
zad pro lepší odvětrávání
vhodné i na běhání a běžky
materiál: polyester
hmotnost: 480 g
799 Kč

Art. 8967111  (449/543) černý
Art. 8967112  (449/543) modrý
Art. 8967113  (449/543) červený
batoh FORCE GRADE 22 l
objem batohu: 22 l, BEZ rezervoáru
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
hlavní kapsa na zip, další dvě menší kapsy 
vepředu batohu
uvnitř batohu přihrádka na mobil
bederní pás s kapsou na zip
výškově nastavitelný hrudní pás
poutko na brýle
kovové výztuhy vytvářejí mezi síťkou a batohem
dostatečný prostor pro lepší cirkulaci vzduchu
materiál: polyester
hmotnost: 840 g
899 Kč

Art. 250582  (349/422)
rezervoár FORCE HYDRAPAK SHAPE-SHIFT 2 L
pro FORCE vyrobil HYDRAPAK
samostatný rezervoár, objem 2 l
nasazením středové přepážky se zablokuje nízký profil 
a objem 1,5 litru
– odejmutím přepážky odemknete plné 2 litry objemu
náustek s otočným kloubem
magnetický klip pro upnutí hadičky k batohu
velký otvor pro plnění a snadnější čištění
SHAPE-SHIFT systém pro lepší ergonomii při nošení
materiál: TPU termoplastický polyuretan, bez obsahu 
BPA a PVC
může být naplněn vodou o max. teplotě 60° C
hmotnost: 139 g
699 Kč

rozměry jsou pouze orientační

Art. 8967070  (329/398) šedo-modrý
Art. 8967071  (329/398) černo-červený
batoh FORCE TWIN 14 l
objem batohu: 14 l, BEZ rezervoáru
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
uvnitř batohu přihrádka na mobil a karabina na klíče
2 kapsy na zip
odnímatelný bederní pás, výškově nastavitelný hrudní pás
reflexní prvky, vhodné i na běhání a běžky
materiál: polyester
hmotnost: 420 g
649 Kč

Art. 896649  (74/90)
pláštěnka-potah FORCE na batoh
s reflexními pruhem
materiál: 100% polyester
rozměry: 48 x 35 cm
hmotnost: 50 g
149 Kč

Art. 8967101  (409/495) modro-fluo 
Art. 8967102  (409/495) černo-šedý
batoh FORCE BERRY ACE 12 l
objem batohu: 12 l, BEZ rezervoáru
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
2 hlavní kapsy na zip
uvnitř batohu přihrádka na mobil a karabina na klíče
bederní pás s kapsou na zip a otvorem pro sluchátka
výškově nastavitelný hrudní pás
více reflexních prvků oproti standardnímu modelu
vyšší polstrování zad pro lepší odvětrávání
vhodné i na běhání a běžky
materiál: polyester
hmotnost: 539 g
799 Kč

Art. 8967077  (399/483) černý
Art. 8967078  (399/483) šedo-fluo
batoh FORCE JORDAN ACE 20 l
objem batohu: 20 l, BEZ rezervoáru
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l do hlavní kapsy
uvnitř batohu přihrádka na mobil a klíče
výškově nastavitelný hrudní pás
široký bederní pás s kapsou
reflexní prvky, vhodné i na běhání a běžky
materiál: polyester
hmotnost: 669 g
799 Kč

Art. 896690  (369/446) fluo
Art. 896691  (369/446) černo-červený
batoh FORCE PILOT 10 l
objem batohu: 10 l, BEZ rezervoáru
možné vložit rezervoár o objemu až 3 l
uvnitř batohu přihrádka na mobil a karabina na klíče
2 kapsy na zip (přední část + bok) + kapsa na rezervoár v zadní části
odnímatelný bederní pás, hrudní pás
reflexní prvky, vhodné i na běhání a běžky
materiál: polyester
hmotnost: 456 g 
749 Kč
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Přeprava kol

Art. 895966  (3899/4718)     
kufr FORCE pro přepravu kola
lehký kufr pro převoz
silničních i horských kol
max. velikost rámu 22“ a 29“ kola
(u MTB nutno vypustit kola)
s kufrem se manipuluje tahem po dvou zadních kolech
na všech 4 kolech se kufr pouze odstavuje
popruh s přezkou pro bezpečné uzavření
vnitřní ochranná pěna
materiál: EVA pěna
délka: 137 cm, šířka: 19 cm, výška: 99 cm
váha: 9 kg 
5 999 Kč

Art. 895963  (279/338) 
brašna FORCE  GUARD pro přepravu 1 kola 26-29“
OBAL/ brašna pro přenos 1ks předního/ zadního kola
pro 29“ MTB, 28“ trekking, 27,5“ MTB a 26“downhill kola
praktické ucho pro přenos v ruce nebo přes rameno
zapínání zip s 2 jezdci, vyztužená středová část
vnitřní uzavíratelná kapsa pro rychloupínák na zip
průměr: cca 76 cm, šířka: cca 8 cm
hmotnost: cca 720 g
559 Kč

Art. 895962  (259/313)   
brašna FORCE SINGLE BIG pro přepravu 1 kola 26-29“
OBAL/ brašna pro přenos 1ks předního/ zadního kola
pro 29“ MTB, 28“ trekking, 27,5“ MTB a 26“downhill kola
praktické uši pro přenos v ruce nebo přes rameno
zapínání zip s 2 jezdci, vyztužená středová část
vnitřní uzavíratelná kapsa pro rychloupínák na zip
průměr: cca 76 cm, šířka: cca 8 cm
hmotnost: cca 720 g
499 Kč

Art. 895975  (122/148) 
brašna FORCE CRANK kryt klik+měniče+řetězu
obal/ chránič na kliky, měnič a řetěz během přepravy
chrání před znečištěním od řetězu a měniče
univerzální velikost - pro 26“ - 29“ kola
zapínání na zip s 2 jezdci
délka: 68 cm, šířka: 3 cm, výška: 31 cm
hmotnost: 230 g
249 Kč

rozměry jsou pouze orientační

Sportovní tašky a volný čas

Art. 8967115  (519/628)
batoh volnočasový FORCE 
VOYAGER
objem batohu: 16 l
uvnitř batohu přihrádka na 
osobní věci a karabina na klíče
materiál: polyester / nylon
délka: 26,5 cm, šířka: 14 cm, 
výška: 45 cm
hmotnost: 625 g
999 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 89671901  (2199/2661) 
kufr cestovní FORCE CRUISER
cestovní kufr
výsuvné držadlo, 2 kolečka
boční kapsy a přihrádky na osobní věci
popruh přes rameno
materiál: polyester / nylon
délka: 36 cm, šířka: 27 cm, výška: 71 cm
objem: 60 l
3 999 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 8967137  (479/580) 
organizér/taška sportovní FORCE PHASE
organizér pro aktivní a profesionální sportovce
do pěti komor lze přehledně uspořádat přilbu,
tretry, návleky, rukavice, dres, kalhoty atd.
síťovaná přihrádka na boku tašky
popruh přes rameno, jmenovka
materiál: 50% PVC, 50% polyester
délka: 40 cm, šířka: 22 cm, výška: 28 cm
objem tašky: 20 l
hmotnost: 620 g
999 Kč

Art. 896716  (479/580)
taška přes rameno 
FORCE BUSINESS
cestovní taška, suchý zip
3 přihrádky, 2 vnitřní kapsy
popruh přes rameno 
s kovovou karabinou
materiál: polyester / nylon
délka: 38 cm, šířka: 7 cm, 
výška: 39 cm
899 Kč

Art. 896718  (309/374)
taška dokladová přes 
rameno FORCE POCKET
dokladová taška
popruh přes rameno s kovovou 
karabinou
materiál: polyester / nylon
délka: 18 cm, šířka: 4 cm,  
výška: 25 cm
599 Kč

Art. 89671901  (1599/1935)
kufr cestovní FORCE EXPLORER
cestovní kufr
výsuvné držadlo, 2 kolečka
boční kapsy a přihrádky na osobní věci
popruh přes rameno
materiál: polyester / nylon
délka: 37 cm, šířka: 23 cm, výška: 42 cm
objem: 32 l
2 999 Kč
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Art. 8967125  (359/434) (80 l, 70 x 30 x 40 cm)/ 906 g / maximální nosnost 8 kg)
Art. 8967135  (309/374) (35 l, 25 x 50 x 28 cm)/ 400 g)
taška sportovní FORCE
samostatná kapsa na obuv z boku tašky
včetně pásu přes rameno
materiál: polyester
699 Kč 80 l
599 Kč 35 l

Art. 896557  (74/90)
taška-pytel FORCE na přilbu / tretry
vhodná na přilbu, tretry atd.
šířka: 35 cm, výška: 45 cm
materiál: polyester
stahování v horní části šňůrkou
lze použít jako batoh k nošení na zádech
nosnost: 3 kg
149 Kč

NOVINKA

Art. 896560  (52/63) 
pytlík / batoh FORCE  
30 LET limitovaná edice
vhodný na přilbu, tretry atd.
šířka: 35 cm, výška: 45 cm
materiál: polypropylen
stahování v horní části šňůrkou
lze použít jako batoh k nošení na zádech
nosnost:3 kg
99 Kč

Art. 8967079  (199/241) černo-šedý
batoh FORCE AMAGER 20 l
objem : 20 l, bez rezervoáru
lehký, ekonomický, jednoduchý batoh 
uvnitř 2 x přihrádka
samostatné otvírání spodní části na zip
materiál: polyester
hmotnost: 360 g
399 Kč

Art. 89671902  (159/192)
taška kosmetická FORCE TRIM
stylová kosmetická taška, vhodná 
na cestování
zip s velkým kovovým úchytem 
materiál: polyuretan
299 Kč
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Sportovní sedla

Art. 20136  (1499/1814)
sedlo FORCE SPRINT 2 karbon, krátké černé
skelet sedla: karbonové vlákno
karbonové vzpěry s měřítkem
oválný profil vzpěr - 7 x 9 mm (šířka x výška)
používat POUZE do zámku pro oválné vzpěry
doporučujeme použít art. 895712
materiál: umělá kůže
rozměr: 245 x 153 mm
hmotnost: 181 g
2 999 Kč 

Art. 201345  (529/640)
sedlo FORCE SPEED, černo-šedé, Crn-Titan
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylonovo-karbonové vlákno
Crn-Ti vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 280 x 140 mm
hmotnost: 220 g
999 Kč 

Art. 20165 (299/362)
sedlo FORCE ALEX HOLE sportovní
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
model HOLE - s dírou
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 270 x 140 mm
hmotnost: 270 g 
599 Kč 

Art. 20162 (246/298)
sedlo FORCE NICO sportovní
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 275 x 130 mm
hmotnost: 295 g 
499 Kč 

Art. 201476 (246/298)
sedlo FORCE RIK HOLE+ sportovní
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
model HOLE - s dírou
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 280 x 140 mm
hmotnost: 325 g 
499 Kč
69 Kč

Art. 20137  (1499/1814)
sedlo FORCE SPRINT 3 karbon, klasik
skelet sedla: karbonové vlákno
karbonové vzpěry s měřítkem
oválný profil vzpěr - 7 x 9 mm (šířka x výška)
doporučujeme použít art. 895712
používat POUZE do zámku pro oválné vzpěry
materiál: umělá kůže
rozměr: 270 x 140 mm
hmotnost: 130 g
2 999 Kč 

Art. 201305  (1299/1572)
sedlo FORCE TEAM HOLE karbon
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
model HOLE - s dírou
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylonovo-karbonové vlákno
karbonové vzpěry s měřítkem
oválný profil vzpěr - 7 x 9,5 mm (šířka x výška)
materál: umělá kůže
rozměr: 272 x 135 mm
hmotnost: 165 g
2 399 Kč 

Art. 201436 (246/298) černé mat/lesk
sedlo FORCE ROY HOLE+ sportovní
HOLE - sedlo s dírou
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: vinyl
rozměr: 272 x 140 mm
hmotnost: 292 g
499 Kč

Art. 20105 (292/353)
sedlo FORCE COMFORT GEL TECH
GELOVÉ sedlo,
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: vinyl
rozměr: 270 x 160 mm
hmotnost: 425 g 
599 Kč 

Art. 20101 (272/329)
sedlo FORCE RIDER GEL TECH
GELOVÉ sedlo,
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: vinyl
rozměr: 270 x 150 mm
hmotnost: 370 g 
559 Kč 

Art. 20004 (162/196)
sedlo FORCE SURE
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 275 x 135 mm
hmotnost: 260 g 
329 Kč 

Art. 201415 (222/269)
sedlo FORCE ROY+ sportovní
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: vinyl
rozměr: 272 x 140 mm
hmotnost: 299 g 
449 Kč 

Art. 20003 (239/289)
sedlo FORCE PRESS
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 278 x 134 mm
hmotnost: 285 g 
479 Kč 

Art. 201509 (259/313)
sedlo FORCE ROS HOLE+ sportovní
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
HOLE - model s dírou
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 280 x 135 mm
hmotnost: 303 g
499 Kč 

Art. 20155 (199/241)
sedlo FORCE LEE SPORT sportovní pánské
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
dvousložková platforma D2!
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 265 x 140 mm
hmotnost: 310 g 
399 Kč 

Art. 201445 (229/277) černé mat/lesk
sedlo FORCE RIK+ sportovní
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 280 x 140 mm
hmotnost: 332 g
469 Kč
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Dámské sportovní sedla

Art. 20110 (272/329)
sedlo FORCE TRIGO dámské GEL TECH
GELOVÉ sedlo,
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: vinyl
rozměr: 268 x 142 mm
hmotnost: 327 g 
559 Kč 

Art. 20158 (219/265)
sedlo FORCE LEE COMFORT dámské
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
dvousložková platforma D2!
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 260 x 170 mm
hmotnost: 310 g 
449 Kč 

Art. 20115 (196/237)
sedlo FORCE DRIG UNI sportovní
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 269 x 144 mm
hmotnost: 280 g 
399 Kč 

Art. 20111 (196/237)
sedlo FORCE CANTO UNI sportovní
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 265 x 153 mm
hmotnost: 298 g 
399 Kč 

Art. 20118 (149/180)
sedlo FORCE LILA LADY sportovní
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry
materiál: umělá kůže
rozměr: 255 x 153 mm
hmotnost: 313 g 
299 Kč 

Art. 20108 (282/341) černé 
sedlo FORCE LADY dámské GEL TECH
GELOVÉ sedlo,
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: vinyl
rozměr: 250 x 180 mm
hmotnost: 395 g 
579 Kč 

MTB - trekking - turistická sedla - downhill

Art. 20172 (222/269)
sedlo FORCE ZAK turistické pánské
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 276 x 155 mm
hmotnost: 352 g 
449 Kč 

Art. 20173 (222/269) černé mat/lesk
sedlo FORCE ZARA turistické dámské
profilované logo FORCE a struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 260 x 155 mm
hmotnost: 338 g 
449 Kč 

Art. 20177 (246/298)
sedlo FORCE LUNA turistické dámské, 
s elastomerem
sedlo s elastomerem pro odpružení, s dírou
tištěné logo FORCE
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: PU - polyuretan
rozměr: 250 x 175 mm
hmotnost: 596 g 
499 Kč 

Art. 20175 (196/237)
sedlo FORCE COMFORT GEL turistické pánské
pánské GELOVÉ sedlo, tištěné logo FORCE
bez podsedlového zámku, skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: PU - polyuretan
rozměr: 275 x 174 mm
hmotnost: 460 g 
399 Kč 

Art. 20180 (246/298)
sedlo FORCE MINX UNI turistické
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 280 x 170 mm
hmotnost: 400 g 
499 Kč 

Art. 20182 (222/269)
sedlo FORCE BRETON turistické pánské
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 265 x 160 mm
hmotnost: 350 g 
449 Kč 

Art. 20181 (246/298)
sedlo FORCE LINGA turistické dámské
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 266 x 192 mm
hmotnost: 420 g 
499 Kč 

Art. 200179 (299/362)
sedlo FORCE NOVA dámské s pružinou
EXTRA široké a pohodlné sedlo
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 280 x 250 mm
hmotnost: 1015 g 
599 Kč 

Art. 20168 (246/298)
sedlo FORCE GLEN downhill
profilované logo FORCE a 
struktura (protláčená)
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: umělá kůže
rozměr: 260 x 135 mm
hmotnost: 294 g 
499 Kč 
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Art. 20178 (196/237)
sedlo FORCE VERA turistické dámské, 
s elastomerem
sedlo s elastomerem pro odpružení
tištěné logo FORCE
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: PU - polyuretan
rozměr: 240 x 210 mm
hmotnost: 566 g 
399 Kč 

Art. 20176 (196/237)
sedlo FORCE COMFORT GEL LADY turistické
dámské GELOVÉ sedlo, tištěné logo FORCE
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: PU - polyuretan
rozměr: 245 x 180 mm
hmotnost: 422 g 
399 Kč 

Art. 20008 (182/220)
sedlo FORCE K2 GEL
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 285 x 160 mm
hmotnost: 400 g 
369 Kč 

Art. 20005 (176/213)
sedlo FORCE TOUR
EXTRA měkké a pohodlné turistické sedlo
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 275 x 160 mm
hmotnost: 350 g 
359 Kč 

Art. 20049 (188/227)
sedlo FORCE GRACE LADY s pružinou
včetně podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 265 x 215 mm
hmotnost: 730 g 
379 Kč 

Art. 20050 (176/213)
sedlo FORCE SOFT dámské s pružinou
včetně podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s pružinami bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 275 x 180 mm
hmotnost: 675 g 
359 Kč 

Art. 20001 (132/160)
sedlo FORCE K2
včetně podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 285 mm x 160 mm
hmotnost: 485 g 
269 Kč 

Art. 20048 (148/179)
sedlo FORCE COMFORT THUNDER dámské
včetně podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 290 x 165 mm
hmotnost: 520 g 
299 Kč 

Art. 20010 (129/156)
sedlo FORCE LADY dámské s pružinou
včetně podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 270 x 210 mm
hmotnost: 720 g 
259 Kč 

Retro edice

VÝPRODEJ

Art. 20195 (289/350) černé
sedlo FOR-CE STRADA 
sportovní retro, nubuk
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: broušená kůžeNUBUK
rozměr: 285 x 160 mm
hmotnost: 310 g 
499 Kč

VÝPRODEJ

Art. 20190 (209/253) černé
sedlo FORCE FIXIE 
sportovní retro
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 285 x 160 mm
hmotnost: 310 g 
399 Kč 

Art. 20198 (969/1172) hnědé
sedlo FORCE OXFORD 
turistické retro
bez podsedlového zámku
ocelové vzpěry s pružinami
bez měřítka, materiál: kůže
rozměr: 265 x 210 mm
hmotnost: 890 g 
1 799 Kč 

Art. 20199 (999/1209) hnědé
sedlo FORCE CAMBRIDGE 
sportovní retro
bez podsedlového zámku
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: kůže
uchycení ke vzpěrám nýty
rozměr: 290 x 155 mm
hmotnost: 570 g
1 899 Kč 

Art. 201995 (1999/2419)
sada FORCE BRISTOL retro(sedlo, 2x brašna, gripy)
luxusní retro sada FORCE BRISTOL hnědá, obsah sady: sedlo s pružinami
dvojbrašna na nosič(obsah 2 x 4,5 l) - zapínání na suchý zip
brašna malá- na řidítka nebo podsedlová
2páry madel: délka 120 mm, 90 mm (gripshift), materiál: syntetická kůže 
celková hmotnost: 2 200 g, hmotnost sedla: 530 g
hmotnost dvojbrašny: 1 500 g, hmotnost malé brašny: 70 g
hmotnost 1 páru madel: 40 g (90 mm), 50 g (120 mm)
3 499 Kč 

Art. 2019805 (969/1172) černé
sedlo FORCE BRIGHTON 
sportovní retro
bez podsedlového zámku
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: hovězí kůže
uchycení ke vzpěrám nýty
rozměr: 290 x 155 mm
hmotnost: 570 g
1 799 Kč 
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Dětské sedla / potahy sedel

Art. 20064 (122/148)
sedlo FORCE KIDS 12-16“ dětské
dětské sedlo vhodné pro 12“ - 16“ kola
včetně podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
plastové vzpěry bez měřítka
materiál: umělá kůže
rozměr: 200 x 160 mm
hmotnost: 320 g 
249 Kč 

Art. 20066 (122/148) černo-modré
Art. 20067 (122/148) černo-červené
Art. 20068 (122/148) černo-šedé
Art. 20069 (122/148) bílo-růžové
sedlo FORCE KIDS 16-20“ dětské
dětské sedlo vhodné pro 16“ - 20“ kola
včetně podsedlového zámku, skelet sedla: nylon
plastové vzpěry bez měřítka, materiál: umělá kůže
rozměr: 230 x 160 mm, hmotnost: 330 g 
249 Kč 

Art. 20071 (144/174) černo-bílé
Art. 20072 (144/174) černo-modré
sedlo FORCE HERO 20-24“ dětské
dětské sedlo vhodné pro 20“ - 24“ kola
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon, ocelové vzpěry
materiál: PU - polyuretan
rozměr: 240 x 130 mm
hmotnost: 300 g 
299 Kč 

Art. 20065 (129/156)
sedlo FORCE JUNIOR 24“ dětské
dětské sedlo vhodné pro 24“ kola
včetně podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry bez měřítka
materiál: PU - polyuretan
rozměr: 225 x 140 mm
hmotnost: 418 g 
259 Kč 

Art. 20063 (64/77)
sedlo FORCE STANDARD 16-24“ dětské
dětské sedlo vhodné pro 16“ - 24“ kola
včetně podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
integrované plastové vzpěry
materiál: PU - polyuretan
rozměr: 245 x 145 mm
hmotnost: 320 g 
129 Kč 

Art. 22110 (99/120)
potah sedla FORCE GEL  
280 x 200 mm bez prolisu
gelový potah sedla černý
celistvý, bez prolisu
stahování kolem sedla šňůrkou s brzdou
velikost: délka 280 mm x šířka 200 mm
199 Kč 

Art. 22114 (99/120)
potah sedla FORCE GEL  
280 x 200 mm s prolisem
gelový potah sedla černý
uprostřed s anatomickým prolisem
stahování kolem sedla šňůrkou s brzdou
velikost: délka 280 x 200 mm
199 Kč 

Art. 22100 (19/23)
potah sedla FORCE UNI lycrový
elastický univerzální potah sedla černý
velikost: délka 320 mm x šířka 190 mm
materiál: lycra, s všivkou FORCE
prodej a balení po 5 ks, uvedená cena 
je za 1 ks
39 Kč 

FOTO: JAN BRYCHTA / SVETCYKLISTIKY.CZ

PŘIPRAVUJEME

Art. 20075  (144/174) černé
sedlo FORCE ROOKIE 26“ dětské
dětské sedlo vhodné pro 26“ kola
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: PU - polyuretan
rozměr: 255 x 138 mm
hmotnost: 300 g
299 Kč 

PŘIPRAVUJEME

Art. 20076  (144/174) černé
sedlo FORCE TYRO 24“ dětské
dětské sedlo vhodné pro 24“ kola
bez podsedlového zámku
skelet sedla: nylon
ocelové vzpěry s měřítkem
materiál: PU - polyuretan
rozměr: 238 x 140 mm
hmotnost: 300 g
299 Kč 

Sedlovky

Art. 209450 (174/211) ø 25,4 mm (337 g)
Art. 209500 (174/211) ø 27,2 mm (343 g)
Art. 209550 (174/211) ø 30,9 mm (347 g)
Art. 209600 (174/211) ø 31,6 mm (392 g)
sedlovka FORCE BASIC P4.2
délka: 400 mm 
offset: 18 mm (vyosení zámku)
materiál: Al hliník
černá matná
349 Kč 

NOVINKA

Art. 21047 (389/471) ø 27,2 mm/400 mm
Art. 210475 (389/471) ø 31,6 mm/400 mm
sedlovka FORCE TEAM 2.0
offset: 18 mm (vyosení zámku)
materiál: Al 6061
799 Kč

NOVINKA

Art. 21048 (749/906) ø 27,2 mm/400 mm
Art. 210485 (749/906) ø 31,6 mm/400 mm
sedlovka FORCE TEAM 2.0 karbon+ Al
offset: 18 mm (vyosení zámku)
materiál: karbonový sloupek + Al 6061
1 499 Kč 

Art. 21038 (519/628) ø 27,2 mm/350 mm (239 g)
Art. 21040 (519/628) ø 31,6 mm/400 mm (277 g)
sedlovka FORCE BASIC P6.6 karbon + AI
offset: 0 mm (vyosení zámku)
materiál: UD karbon + Al hliníkový zámek
999 Kč 

Art. 21049 (1199/1451) ø 27,2 mm/400 mm (182 g)
Art. 210495 (1199/1451) ø 31,6 mm/400 mm (200 g)
sedlovka FORCE TEAM 2.0 karbon
offset: 20 mm (vyosení zámku)
materiál: karbonový sloupek + Al 6061 zámek
2 399 Kč 

NOVINKA

Art. 21560 (359/434) ø 27,2 mm/355 mm (580 g)
Art. 21562 (429/519) ø 30,9 mm/355 mm (588 g)
Art. 21564 (429/519) ø 31,6 mm/355 mm (616 g)
sedlovka FORCE TEAM P8.4 odpružená
délka: 355 mm
offset: 9 mm (vyosení zámku)
zdvih 40 mm
možnost nastavení pružení
maximální doporučená hmotnost jezdce: 100 kg
materiál: Al hliník, matná černá
699 Kč ø 27,2 mm
799 Kč ø 30,9 mm / ø 31,6 mm

Art. 21042 (519/628) ø 27,2 mm/350 mm (262 g)
Art. 21044 (519/628) ø 31,6 mm/400 mm (308 g)
sedlovka FORCE BASIC P6.4 karbon+ AI
offset: 22 mm (vyosení zámku)
materiál: UD karbon + Al hliníkový zámek
999 Kč 

Art. 21035 (299/362) ø 27,2 mm (308 g)
Art. 21036 (299/362) ø 31,6 mm (327 g)
sedlovka FORCE TEAM
délka: 400 mm 
offset: 20 mm (vyosení zámku)
materiál: Al 6061 T6 hliník
černá matná
599 Kč 

Art. 209700 (244/295) ø 27,2 mm (319 g)
Art. 209750 (244/295) ø 30,9 mm (320 g)
Art. 209800 (244/295) ø 31,6 mm (368 g)
sedlovka FORCE BASIC P4.6
délka: 400 mm
offset: 0 mm (vyosení zámku)
materiál: Al hliník
černá matná
449 Kč 

Art. 210220 (174/211) ø 25 mm (327 g)
Art. 210240 (174/211) ø 25,8 mm (327 g) 
Art. 210260 (174/211) ø 30,6 mm (340 g) 
sedlovka FORCE BASIC P4.1
délka: 400 mm 
offset: 10 mm (vyosení zámku)
materiál: Al hliník
černá matná
349 Kč

Art. 21066 (1699/2056) ø 30,9 mm / délka: 405 mm (720 g) NOVINKA

Art. 21068 (1699/2056) ø 30,9 mm / délka: 440 mm (740 g)
Art. 21072 (1699/2056) ø 31,6 mm / délka: 405 mm (730 g)
Art. 21074 (1699/2056) ø 31,6 mm / délka: 440 mm (750 g)
sedlovka FORCE DROPPER teleskopická
zamykání na řídítkách, vedení vnější
offset: 3 mm (vyosení zámku)
zdvih 100 mm pro délku 405 mm
zdvih 125 mm pro délku 440 mm  
materiál: AI Hliník
černá matná
2 999 Kč 

Art.215510 (239/289)
sedlovka FORCE BASIC P8.2 odpružená
průměr: 27,2 mm, délka: 350 mm 
offset: 10 mm (vyosení zámku)
zdvih: 40 mm
možnost nastavení pružení
maximální doporučená hmotnost jezdce: 100 kg
materiál: Al hliník, hmotnost: 466 g
černá matná
469 Kč 
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Sedlovkové objímky

Art. 22031 (219/265) ø 31,8 mm - černá lesklá
Art. 22032 (219/265) ø 31,8 mm - červená lesklá
Art. 22035 (219/265) ø 34,9 mm -  černá lesklá
Art. 22036 (219/265) ø 34,9 mm - červená lesklá
objímka sedlovky FORCE s RÚ
materiál: Al hliník, černý lesklý
hmotnost: 39 g (ø 31,8 mm), 42 g  (ø 34,9 mm)
399 Kč 

Art. 22009 (49/59)  ø 31,8 mm - černá matná
Art. 22010 (49/59) ø 34,9 mm - černá matná
Art. 220090 (44/53) ø 31,8 mm - černá matná - OEM 
Art. 220100 (44/53) ø 34,9 mm - černá matná - OEM
objímka sedlovky FORCE na inbus
vhodná i pro karbonové sedlovky
utahovací moment: 5 Nm
materiál: Al hliník
hmotnost: 19 g (ø 21,8 mm), 30 g  (ø 34,9 mm)
99 Kč

Art. 22018 (64/77) ø 31,8 mm
Art. 22019 (64/77) ø 34,9 mm 
Art. 220185OEM (58/70) ø 31,8 mm - OEM
Art. 220195OEM (58/70) ø 34,9 mm- OEM
objímka sedlovky FORCE C4.4 s RÚ
materiál: Al hliník, černá matná
hmotnost: 41 g (ø 31,8 mm), 43 g  (ø 34,9 mm)
129 Kč 

Art. 22003 (44/53) 
rychloupínák podsedlový FORCE
průměr táhla: 6 mm
užitková délka: 30-40 mm
materiál: Al hliník, černý matný
hmotnost: 36 g
89 Kč 

Art. 22070 (20/24) 
podsedlový zámek pozinkovaný
materiál: Fe železo pozink
hmotnost: 115 g
39 Kč 

Art. 22008 (199/241) 
objímka sedlovky FORCE 
pro karbonové rámy
pro průměr sedlovky: 31,6-31,8 mm
pro průměr rámu: 34,9 mm
utahovací moment sedlovky: 2 Nm/ 
rámu: 5 Nm
materiál: hliník, černý lesklý
hmotnost: 37 g
399 Kč 

Art. 22021 (73/88) ø 31,8 mm - černá lesklá
Art. 22022 (73/88) ø 31,8 mm - červená lesklá
Art. 22024 (73/88) ø 31,8 mm - zelená lesklá
Art. 220245 (73/88) ø 31,8 mm - modrá lesklá
objímka sedlovky FORCE
materiál: Al hliník
hmotnost: 17 g
149 Kč

Art. 22025 (73/88) ø 34,9 mm - černá lesklá
Art. 22026 (73/88) ø 34,9 mm - červená lesklá
Art. 22028 (73/88) ø 34,9 mm - zelená lesklá
Art. 22029 (73/88) ø 34,9 mm - modrá lesklá
objímka sedlovky FORCE
materiál: Al hliník
hmotnost: 18 g
149 Kč

Art. 22040 (13/16) 
podsedlový šroub inbusový 
M6 x 22 mm Cr-Mo
závit M6 x 22 mm
materiál: Cr-Mo chromolybden
hmotnost 1 ks: 15 g
29 Kč 

Art. 22050 (4/5) 
podsedlový šroub+matice 
M8 x 35 mm
délka: 35 mm
materiál: Fe železo
hmotnost 1 ks: 20 g
9 Kč 

Art. 220391  (11/13) 31,6 mm, silikonová, černá
Art. 220392  (11/13) 27,2 mm, silikonová, černá
prachovka sedlovky FORCE
pro průměr sedlové trubky: 27,2 mm
materiál: silikon
hmotnost 1 ks: 1,5 g
prodej a balení po 5 ks v sáčku
25 Kč

Náboje - silniční NOVATEC

Art. 804495  (699/846)
náboj přední FORCE TEAM ROAD SP
pro dráty s rovnou hlavou
20 děr, 2 japonská průmyslová ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm
bez rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 74 g 
1 299 Kč 

Art. 804491 (499/604)
náboj přední FORCE TEAM ROAD
20 děr, 2 japonská průmyslová ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm
bez rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 60 g  
899 Kč 

Art. 804497  (1249/1511)
náboj zadní FORCE TEAM ROAD SP
pro dráty s rovnou hlavou
24 děr, 4 japonská průmyslová ložiska
kompatibilní pro SHIMANO kazety  
8 - 11 pastorků
možnost vyměnit za Campagnolo ořech 
(art: 80510)
osa: 10 x 140 x 130 mm
bez rychloupínáku
materiál: Al hliník včetně ořechu
hmotnost: 218 g 
2 299 Kč 

Art. 804493  (1089/1318)
náboj zadní FORCE TEAM ROAD
24 děr, 4 japonská průmyslová ložiska
kompatibilní pro SHIMANO kazety  
8 - 11 pastorků
možnost vyměnit za Campagnolo ořech 
(Art.: 80510)
osa: 10 x 140 x 130 mm
bez rychloupínáku
materiál: Al hliník včetně ořechu
hmotnost: 230 g
1 999 Kč 

Art. 80446 (649/785) 32 děr
Art. 80448 (649/785) 28 děr
náboj zadní FORCE BASIC ROAD
4 průmyslová ložiska 
kompatibilní pro SHIMANO kazety 
8 - 11 pastorků
osa: 10 x 140 x 130 mm
bez rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 274 g
1 299 Kč 

Art. 80445 (289/350) 32 děr
Art. 80447 (289/350) 28 děr
náboj přední FORCE BASIC ROAD
2 průmyslová ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm
bez rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 118 g
599 Kč 

Art. 804442  (749/906)
náboj přední FORCE TEAM ROAD DISC SP
pro dráty s rovnou hlavou
pro CENTER LOCK brzdové kotouče
24 děr, 2 japonská průmyslová ložiska
osa: 12 x 100 mm
materiál: Al hliník
hmotnost: 90 g 
1 299 Kč 

Art. 804444  (1199/1451)
náboj zadní FORCE TEAM ROAD DISC SP
pro dráty s rovnou hlavou
pro CENTER LOCK brzdové kotouče
24 děr, 4 japonská průmyslová ložiska
kompatibilní pro SHIMANO kazety  
8 - 11 pastorků
možnost vyměnit za Campagnolo ořech (art: 
80510)
osa: 12 x 142 mm
materiál: Al hliník včetně ořechu
hmotnost: 232 g
1 999 Kč 

NOVINKA

Art. 804447  (419/507)
náboj přední FORCE TEAM 2x1 DISC
pro 6 děrové brzdové kotouče
24 děr, průmyslová ložiska
pro 12 mm osu
možnost změny adaptéru:
art. 805000 - adaptér pro RU
art. 805003 - adaptér pro 15 mm osu
materiál: Al hliník
hmotnost: 157 g
799 Kč 

NOVINKA

Art. 804448  (899/1088)
náboj zadní FORCE TEAM 2 x 1 DISC
pro 6 děrové brzdové kotouče
24 děr, 4 průmyslová ložiska
kompatibilní pro SHIMANO kazety  
8 - 11 pastorků
osa: X12 - 142 mm
možnost změny adaptéru:
art. 805020 - adaptér 9 mm pro klasický RU
materiál: Al hliník
hmotnost: 280 g
1 699 Kč 
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Náboje - MTB

Art. 804761  (899/1088)
náboj zadní FORCE TEAM 2x1
pro 6 děrové brzdové kotouče 
32 děr, 4 průmyslová ložiska 
kompatibilní pro SHIMANO kazety 8 - 11 pastorků 
osa: 10 x 140 x135 mm 
bez rychloupínáku
možnost změny adaptéru: 
Art. 805024 - adaptér pro X12 
materiál: Al hliník 
hmotnost: 282 g
1 699 Kč 

Art. 804776  (999/1209) 28 děr
Art. 804786  (999/1209) 32 děr
náboj zadní FORCE TEAM BOOST
pro 6 děrové brzdové kotouče  
4 průmyslová ložiska  
kompatibilní pro SHIMANO kazety 12 pastorků  
MICRO SPLINE  
osa: X12 - 148 mm 
materiál: Al hliník 
hmotnost: 370 g
1 799 Kč 

Art. 805000  (106/128)
adaptér předního náboje FORCE TEAM
pro klasický RÚ
pro náboje: Art. 804751, 804753, 804654
materiál: Al hliník
hmotnost: 18 g 
199 Kč 

Art. 805002  (99/120)
adaptér předního náboje FORCE TEAM
pro 12 mm osu
pro náboje: Art. 804751, 804753, 804654
materiál: Al hliník
hmotnost: 10 g 
199 Kč 

Art. 805003  (106/128)
adaptér předního náboje FORCE TEAM
pro 15 mm osu
pro náboje: Art. 804751, 804753, 804654
materiál: Al hliník
hmotnost: 6 g 
199 Kč 

NOVATEC

Art. 804654  (549/664)
náboj přední FORCE TEAM lite
pro 6 děrové brzdové kotouče  
28 děr, 2 japonská průmyslová ložiska pro 
osa: 15 x 100 mm  
možnost změny adaptéru: 
Art. 805000 - adaptér pro RU 
Art. 805002 - adaptér pro 12 mm osu 
materiál: Al hliník 
hmotnost: 153 g 
999 Kč 

Art. 804751  (419/507)
náboj přední FORCE TEAM 2x1
pro 6 děrové brzdové kotouče 
32 děr, průmyslová ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm
bez rychloupínáku
možnost změny adaptéru:
Art. 805002 - adaptér pro 12 mm osu
Art. 805003 - adaptér pro 15 mm osu
materiál: Al hliník
hmotnost: 166 g 
799 Kč 

NOVINKA

Art. 804772  (299/362) 28 děr
Art. 804782  (299/362) 32 děr
náboj přední FORCE TEAM BOOST
pro 6 děrové brzdové kotouče  
2 průmyslová ložiska  
osa: 15 x 110 mm 
materiál: Al hliník 
hmotnost: 211 g 
599 Kč 

Art. 804753  (449/543)
náboj přední FORCE TEAM 2x1
pro 6 děrové brzdové kotouče 
32 děr, průmyslová ložiska
možnost změny adaptéru:
Art. 805000 - adaptér pro RU
Art. 805002 - adaptér pro 12 mm osu
materiál: Al hliník
hmotnost: 154 g 
799 Kč 

Art. 804658  (1099/1330)
náboj zadní FORCE TEAM lite
pro 6 děrové brzdové kotouče 
28 děr, 4 japonská průmyslová ložiska 
kompatibilní pro SHIMANO kazety 8 - 11 pastorků 
osa: X12 - 142 mm
možnost změny adaptéru:
Art. 805020 - adaptér 9 mm pro klasický RU
materiál: Al hliník
hmotnost: 279 g 
1 999 Kč 

Art. 805020  (199/241)
adaptér zadní náboje FORCE TEAM
pro klasický RÚ
pro náboje: Art. 804761, 804763, 804658
materiál: Al hliník
hmotnost: 40 g
399 Kč 

Art. 805024  (199/241)
adaptér zadního náboje FORCE TEAM
pro X12 - 142 mm osu
pro náboje: Art. 804761, 804763, 804658
materiál: Al hliník
hmotnost: 38 g
399 Kč 

Art. 804763  (899/1088)
náboj zadní FORCE TEAM 2x1
pro 6 děrové brzdové kotouče
32 děr, 4 průmyslová ložiska
kompatibilní pro SHIMANO kazety 8 - 11 pastorků
osa: X12 - 142 mm
možnost změny adaptéru:
Art. 805020 - adaptér 9 mm pro klasický RU
materiál: Al hliník
hmotnost: 277 g
1 699 Kč 

Art. 804342  (246/298) 6D-62 / 32 děr
Art. 804346  (246/298) 6D-66 / 36 děr
náboj přední FORCE 6D
pro 6 děrové brzdové kotouče
průmyslová ložiska, osa: 9 x 108 x 100 mm
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 321 g 
499 Kč 

Art. 804343  (356/431) 6D-72 / 32 děr
Art. 804347  (356/431) 6D-76 / 36 děr
náboj zadní FORCE 6D
pro 6 děrové brzdové kotouče
průmyslová ložiska
osa: 10 x 140 x 135 mm kompatibilní pro SHIMANO 
MTB kazety 8 - 11 pastorků
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 555 g 
699 Kč 

Art. 804333  (246/298) 6D-32 / 32 děr
Art. 804337  (246/298) 6D-36 / 36 děr
náboj zadní FORCE 6D
pro 6 děrové brzdové kotouče
kuličková ložiska
osa: 10 x 145 x 135 mm 
kompatibilní pro SHIMANO MTB kazety 8 - 11 pastorků
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 544 g 
499 Kč 

NOVATEC

Art. 804505  (359/434)
náboj přední FORCE BASIC
pro 6 děrové brzdové kotouče
32 děr, 2 průmyslová ložiska
pro 15 mm osu
materiál: Al hliník
hmotnost: 196 g
699 Kč 

Art. 804322  (139/168) CL-22 / 32 děr
Art. 804326  (139/168) CL-26 / 36 děr
náboj přední FORCE CL
pro CENTER LOCK brzdové kotouče
kuličková ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 272 g 
289 Kč 

Art. 804323  (246/298) CL-32/ 32 děr
Art. 804327  (246/298) CL-36 / 36 děr
náboj zadní FORCE CL
pro CENTER LOCK brzdové kotouče
kuličková ložiska
osa: 10 x 145 x 135 mm 
kompatibilní pro SHIMANO MTB kazety 8 - 11 pastorků
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 482 g 
499 Kč 

Art. 80450  (359/434) 
náboj přední FORCE BASIC
pro 6 děrové brzdové kotouče
32 děr, 2 průmyslová ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 270 g
699 Kč

Art. 80451  (499/604)  
náboj zadní FORCE BASIC
pro 6 děrové brzdové kotouče
32 děr, 2 průmyslová ložiska
kompatibilní pro SHIMANO MTB kazety 8 - 11 pastorků
osa: 10 x 140 x 135 mm
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 552 g
999 Kč 

Art. 804332  (131/159) 6D-22 / 32 děr
Art. 804336  (131/159) 6D-26 / 36 děr
náboj přední FORCE 6D
pro 6 děrové brzdové kotouče
kuličková ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 322 g 
269 Kč 

Art. 804313  (224/271) VB-32/ 32 děr
Art. 804317  (224/271) VB-36/ 36 děr
náboj zadní FORCE VB
kuličková ložiska, gumové krytky
osa: 10 x 145 x 135 mm
kompatibilní pro SHIMANO MTB kazety 8 - 11 pastorků
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 478 g
459 Kč 

Art. 804334  (179/217)
náboj zadní FORCE 6D-12 šroubovací
pro 6 děrové brzdové kotouče
vhodný pro 5 - 7 kolečko
32 děr, kuličková ložiska
osa: 10 x 145 x 135 mm
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 384 g 
359 Kč 

Art. 804312  (96/116) VB-22/ 32 děr
Art. 804316  (96/116) VB-26/ 36 děr
náboj přední FORCE VB
kuličková ložiska, gumové krytky
osa: 9 x 108 x 100 mm
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 202 g
199 Kč 
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Art. 80402  (79/96) černý
Art. 80408  (75/91) stříbrný
náboj přední FORCE
36 děr, průmyslová ložiska
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 228 g 
169 Kč černý
159 Kč stříbrný 

Art. 80403  (90/109) černý
Art. 80409  (87/105) stříbrný
náboj zadní FORCE 
36 děr, průmyslová ložiska
vhodný pro 5 - 7 kolečko 
včetně rychloupínáku
materiál: Al hliník
hmotnost: 325 g 
189 Kč černý
179 Kč stříbrný 

Art. 80429  (72/87)
náboj zadní FORCE
36 děr, průmyslová ložiska
průměr pevné osy 9,5 mm
vhodný pro 5 - 7 kolečko 
materiál: Al hliník
hmotnost: 324 g
149 Kč 

Art. 80428  (62/75) 
náboj přední FORCE 
36 děr, průmyslová ložiska
průměr pevné osy 9,5 mm
materiál: Al hliník
hmotnost: 235 g
129 Kč 

Art. 81400  (7/8)
kónus přední FORCE / JOYTECH 0Z0606
na přední dutou osu 9 mm nábojů FORCE a JOYTECH
hmotnost: 8,2 g / ks
prodej a balení po 2 ks
15 Kč

Art. 81401  (7/8)
kónus přední FORCE / JOYTECH 0Z0937
na přední dutou osu 9 mm nábojů FORCE a JOYTECH
hmotnost: 12 g / ks
prodej a balení po 2 ks
15 Kč

Art. 81402  (7/8)
kónus zadní FORCE / JOYTECH 0Z0938
na zadní dutou osu 10 mm nábojů FORCE a JOYTECH
hmotnost: 14,1 g / ks
15 Kč

Art. 81403  (7/8)
kónus zadní FORCE / JOYTECH 0Z1054
na zadní dutou osu 10 mm nábojů FORCE a JOYTECH
hmotnost: 13,4 g / ks
15 Kč

Art. 81380  (3/3)
kónus na přední dutou osu 9 mm
určeno pro náboj s rychloupínákem
hmotnost: 9 g
6 Kč

Art. 81381  (3/3)
kónus na přední pevnou osu 9,5 mm
pro osu 3/8“~ 9,5 mm
vnější průměr kónusu je 15 mm
hmotnost: 9 g
6 Kč

Art. 81385  (3/3)
kónus na zadní dutou osu 9,5 mm
pro osu 3/8“~ 9,5 mm, pro náboje s RÚ
hmotnost: 13 g
6 Kč

Art. 81386  (3/3)
kónus na zadní pevnou osu 9,5 mm
pro osu 3/8“~ 9,5 mm 
vnější průměr kónusu: 17 mm
hmotnost: 13 g
6 Kč 

Rychloupínáky / Osy

Art. 81160  (309/374)
rychloupínák FORCE přední s 15 mm osou 
bez matice
osa: 15 x 100 x 145 mm závit: M15 x P1.5
materiál: Al hliník
hmotnost: 90 g 
599 Kč 

Art. 81174  (389/471)
rychloupínák FORCE zadní, náboje X12-SRAM 
bez matice
koncovka rámu - systém SRAM
osa: 12x142x174 mm závit: M12xP1.75
materiál: Al hliník
hmotnost: 77 g 
699 Kč 

Art. 81161  (49/59)
matice pro rychloupínák FORCE 
pro osu 15 mm
pro rychloupínák Art. 81160
materiál: Al hliník
hmotnost 1 ks: 10 g 
89 Kč 

Art. 81107  (22/27) přední / 112 mm / 46 g
Art. 81108  (22/27) zadní / 146 mm / 51 g
rychloupínák
bez loga, materiál: Al hliník, Fe železná osa
49 Kč 

Art. 81124  (429/519) černý
Art. 81125  (429/519) červený
rychloupínáky FORCE Al přední + zadní
celková délka upínáku: přední 145 mm, zadní 175 mm
užitková délka táhla: přední 105 mm, zadní 145 mm
vhodné pro silniční i MTB kola, materiál: Al hliník, 
titanové osy, hmotnost: přední 27 g, zadní 29 g 
799 Kč

Art. 81170  (389/471)
rychloupínák FORCE zadní, náboje X12-SH
s maticí
koncovka rámu - systém SHIMANO
osa: 12x142x172 mm závit: M12xP1.5
materiál: Al hliník
hmotnost: 86 g 
699 Kč 

Art. 81172  (389/471)
rychloupínák FORCE zadní, náboje X12-SYNTACE
s maticí
koncovka rámu - systém SYNTACE
osa: 12x142x166 mm závit: M12xP1.0
materiál: Al hliník
hmotnost: 81 g 
699 Kč 

Art. 81103  (54/65)  zadní / 151 mm / 50 g
Art. 81104  (54/65)  přední / 115 mm / 48 g
rychloupínák FORCE
materiál: Al hliník, Fe železná osa
109 Kč černý 

Art. 81105  (29/34) přední / 110 mm / 50 g
Art. 81106  (29/34) zadní / 147 mm / 55 g
rychloupínák FORCE
materiál: Al hliník, Fe železná osa
59 Kč 
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Art. 16202  (2/2) přední / 3/16“ 
Art. 16206  (2/2) zadní / 1/4“
věneček do náboje
(Art. 16202) průměr kuliček: 4,8 mm
(Art. 16206) průměr kuliček: 6,4 mm
1 věneček obsahuje 7 kuliček
materiál: železo
4 Kč
5 Kč 16206

Art. 80399  (89/108) červená - 12 zubů (4,7 g)
Art. 80400  (89/108) červená - 11 zubů (4,5 g)
matice pojistná FORCE na kazetu
pro pastorek SHIMANO
elox s bílým logem FORCE
materiál: Al hliník
169 Kč

Art. 80510  (529/640)
ořech NOVATEC B2 
pro CAMPAGNOLO kazetu 9-11 zubů 
k nábojům FORCE TEAM
( Art. 804493,  804497, 804444, 
804638, 804761, 804763 )
nutno prohodit podložku na levé straně
při výměně ze Shimano ořechu
materiál: Al hliník
hmotnost: 67 g
899 Kč

Art. 805102  (529/640)
ořech NOVATEC A2 
pro CAMPAGNOLO kazetu 9-11sp 
k nábojům FORCE BASIC ROAD
(Art. 80446)
nutno prohodit podložku na levé straně
při výměně ze Shimano ořechu
materiál: Al hliník
hmotnost: 80 g
899 Kč

Art. 80512  (689/834)
ořech NOVATEC B2 
pro SHIMANO kazetu 8-11sp. 
k nábojům FORCE TEAM
(Art. 804493, 804497, 806444, 804658, 
804761, 804761, 804763)
nutno prohodit podložku na levé straně
při výměně z Campagnolo ořechu
materiál: Al hliník
hmotnost: 85 g
1 199 Kč

Art. 805126  (519/628)
ořech NOVATEC B2 
pro SHIMANO MTB 
kazetu 8-11 sp. 
k nábojům FORCE 4x1
materiál: Fe řelezo
hmotnost: 147 g
899 Kč

Art. 805124  (369/446)
ořech NOVATEC S1 
pro SHIMANO MTB kazetu 8-11 sp. 
k nábojům FORCE BASIC 
( Art. 80451 )
materiál: Fe řelezo
hmotnost: 180 g
699 Kč

Art. 805122  (579/701)
ořech NOVATEC A2 
pro SHIMANO MTB 
kazetu 8-11 sp. 
k nábojům FORCE BASIC 
ROAD (Art. 80446)
materiál: Al hliník
hmotnost: 91 g
999 Kč

Art. 81208  (12/15)
osa náboje přední plná 140 x 9,5 mm
osa 3/8“~ 9,5 mm
délka: 140 mm
průměr: 9,5 mm
hmotnost: 123 g
26 Kč 

Art. 81209  (14/17)
osa náboje přední plná 140x8 mm
délka: 140 mm
průměr: 8 mm
hmotnost: 125 g
29 Kč 

Art. 81349  (15,90/20)
osa náboje zadní dutá 140 x 9,5 mm
osa 3/8“~ 9,5 mm pro náboje s RÚ
délka: 140 mm
průměr: 9,5 mm
hmotnost: 91,5 g
35 Kč 

Art. 81251  (17/20)
osa náboje přední dutá 108x9,5 mm
osa 3/8“~ 9,5 mm pro náboje s RÚ
délka: 108 mm
průměr 9,5 mm
hmotnost: 64 g
35 Kč 

Art. 81305  (13/16)
osa náboje zadní plná 175x9,5 mm
osa 3/8“~ 9,5 mm
délka: 175 mm
průměr: 9,5 mm
hmotnost: 153 g
29 Kč 

Art. 80514  (30/36)
podložka za kazetu
materiál: Al hliník
59 Kč

Art. 702041 (999/1209)
ořech CAMPAGNOLO 
pro disk FORCE 
materiál: Al hliník
hmotnost: 66 g
1 999 Kč

Torpéda

Art. 81310  (22/26)
osa torpéda plná + konus, 165 mm 
délka osy: 165 mm
49 Kč

Art. 81010  (5/6)
matice zadní osy 10 mm klobouková 
Klobouková matice - KM 9.5 x 26
zadní, šířka 25 mm
10 Kč

Art. 81020  (2/2)
matice pojistná na osu torpéda 
5 Kč

Art. 81021  (1/2)
podložka pojistná osy torpéda 
4 Kč

Art. 81450  (7/8)
kónus osy torpeda 95 - 15,5 mm 
15 Kč

Art. 16213  (1/1)
váleček brzdového 
kužele torpéda 4,5 mm
průměr: 4,5 mm
délka: 5,0 mm
materiál: železo
3 Kč 

Art. 16210  (2/3) ø 6,5 mm, délka 10,6 mm 
Art. 16212  (2/3) ø 6,7 mm,  délka 10,8 mm
váleček zabírací hlavy torpéda
materiál: železo
5 Kč 

Art. 80300  (214/259) 36 děr / 950 g 
Art. 803001  (214/259) 28 děr / 952 g
Art. 803005  (214/259) 24 děr / 957 g
torpédo kompletní 
torpédový náboj - volnoběžka
zaklapávací pastorek s 18 zuby
šířka osy do zadní vidlice: 110 mm
celková délka osy: 165 mm
399 Kč 

Art. 80305  (104/126) 36 děr
Art. 803053 (59/72) 20 děr 
plášť torpéda / volnoběžky
průměr vrtání otvorů: 2,8 mm
materiál: železo 
199 Kč 36 děr
99 Kč 20 děr 

Art. 16207  (9/11)
věneček do torpéda 11 kuliček
průměr kuliček: 6,4 mm
1 věneček obsahuje 11 kuliček
materiál: železo
19 Kč 

Art. 81029  (86/106)
zabírací díl torpéda závitový  
179 Kč 

Art. 81030  (86/106)
zabírací díl torpéda zaklapávací
179 Kč 

Art. 80302    (48/58)
buben-hlava zabírací zaklapávací
99 Kč 

Art. 80303  (50/60)
buben-hlava zabírací závitová
109 Kč 

Art. 81024  (4/5)
prachovka pákového kužele torpéda
9 Kč 

Art. 80304  (26/31)
torpédo-kužel brzdový
59 Kč 

Art. 81023  (26/31)
kužel torpéda pákový
55 Kč 

Art. 80301  (48/48)
buben torpéda brzdový
materiál: ocel
99 Kč 

Art. 81026  (3/4)
prachovka pastorku torpéda
7 Kč 

Art. 81025  (2/2)
prachovka zabírací hlavy torpéda
4 Kč 

Art.  81028  (2/2)
pojistka zaklapávacího 
pastorku torpéda
5 Kč 

Art.  81033  (4/4)
úchyt páky torpéda 
oválný 17/ 27 mm
oválný, cestovní
9 Kč 
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Art.  89160  (17/20) 16 zubů
Art.  89161  (18/22) 18 zubů
Art.  891615  (23/28) 20 zubů
Art.  89162  (28/34) 22 zubů
Art.  89163  (28/34) 24 zubů
pastorek torpéda závitový
35 Kč 16 zubů
39 Kč 18 zubů
49 Kč 20 zubů
59 Kč 22 zubů, 24 zubů

Art.  89170  (13/16) 16 zubů
Art.  89171  (15/18) 18 zubů
Art.  891715  (16/19) 20 zubů
Art.  89172  (24/29) 22 zubů
Art.  89173  (26/31) 24 zubů
pastorek torpéda zaklapávací
29 Kč 16 zubů
39 Kč 18 zubů, 20 zubů
55 Kč 22 zubů
59 Kč 24 zubů

Art. 81031  (4/4) 15 mm 
Art. 81032  (4/4) 20 mm
úchyt páky torpéda kulatý
třmen kulatý „Ohio“
materiál: pozink
9 Kč 

Art. 81022  (15/18)
páka volnoběžky torpéda
29 Kč 

Ráfkové vložky

Art. 73537 (28/34) 27,5“ (584-18) černá / baleno v krabičce
Art. 73535 (11/13) 27,5“ (584-18) černá / baleno v sáčku
vložka ráfková FORCE
materiál: NYLON
baleno v krabičce = 2 ks
baleno v sáčku a prodej po 20 ks
59 Kč  baleno v krabičce
25 Kč  baleno v sáčku

Art. 73474 (5/5) 24“ (507-20) gumová, černá
Art. 73474 (5/5) 26“ (559-20) gumová, černá
Art. 73474 (5/5) 28“ (622-16) gumová, černá
vložka ráfková
baleno v sáčku a prodej po 10 ks
hmotnost: 1 ks = 26 g
10 Kč

Art. 73460 (99/120)
vložka ráfková FORCE lepící 19 mm x 10 m
zamezuje prodření duše o niple
NE pro bezdušové provedení
délka: 10 m, šířka: 19 mm, materiál: nylon
199 Kč

Art. 73991 (106/128) šířka 25 mm  
Art. 73992 (114/138) šířka 30 mm  
vložka ráfková FORCE Tubeless lepící 
pro bezdušové systémy TUBELESS READY
délka: 10 m, materiál: PE
219 Kč 25 mm
239 Kč 30 mm

Art. 73465 (106/128) zelená- 25 mm
Art. 73466 (149/180) modrá- 35 mm
protiprůrazová vložka FORCE 2 x 2370 mm 
chrání duši před ostrými předměty
délka: 2 x 2370 mm ( sada obsahuje 2 vložky )
materiál: TPU
219 Kč zelená - 25 mm
299 Kč modrá - 35 mm

Art. 73512 (24/29) 29“ (622-15) modrá / baleno v krabičce
Art. 73510 (11/13) 29“ (622-15) modrá / baleno v sáčku 
Art. 73522 (25/30) 26“ (559-18) modrá/ baleno v krabičce
Art. 73520 (11/13) 26“ (559-18) modrá / baleno v sáčku
Art. 73517 (28/34) 29“ (622-19) zelená/ baleno v krabičce
Art. 73515 (13/15) 29“ (622-19) zelená / baleno v sáčku
Art. 73527 (28/34) 26“ (559-22) zelená/ baleno v krabičce
Art. 73525 (11/13) 26“ (559-22) zelená / baleno v sáčku
vložka ráfková FORCE
materiál: NYLON
baleno v krabičce = 2 ks
baleno v sáčku a prodej po 20 ks
59 Kč  Art. 73517, 73527
49 Kč  baleno v krabičce
29 Kč  Art. 73515
25 Kč  baleno v sáčku

Art. 73542 (25/30) 29“ (622-15) žlutá / baleno v krabičce
Art. 73540 (11/13) 29“ (622-15) žlutá / baleno v sáčku
Art. 73552 (25/30) 26“ (559-18) žlutá / baleno v krabičce
Art. 73550 (11/13) 26“ (559-18) žlutá / baleno v sáčku
Art. 73547 (28/34) 29“ (622-19) červená / baleno v krabičce
Art. 73545 (11/13) 29“ (622-19) červená / baleno v sáčku
Art. 73562 (28/34) 26“ (559-22) červená / baleno v krabičce
Art. 73560 (11/13) 26“ (559-22) červená / baleno v sáčku
vložka ráfková FORCE 
materiál: PVC - pružný
baleno v krabičce = 2 ks
baleno v sáčku a prodej po 20 ks
59 Kč  Art. 73547, 73562
49 Kč  baleno v krabičce
25 Kč  baleno v sáčku

Ráfky silniční galuskové pro ráfkové brzdy

Ráfky silniční galuskové pro diskové brzdy

Art. 7020180  (3499/4234) 20 děr
Art. 7020190  (3499/4234) 24 děr
ráfek FORCE silniční galuskový KARBON 80 mm
výška ráfku: 80 mm, šířka ráfku: 25 mm
povrchová úprava: UD karbon matný
včetně brzdových špalků
pro vnější niple
pod niple je nutné použít podložky např Art. 77530
doporučená délka redukce ventilku 60 mm ( Art .75079 )
hmotnost: 536 g +/- 2 %
5 999 Kč

28“
Art. 7020140  (2999/3629) 20 děr
Art. 7020150  (2999/3629) 24 děr
ráfek FORCE silniční galuskový KARBON 55 mm
výška ráfku: 55 mm, šířka ráfku: 25 mm
povrchová úprava: UD karbon matný
včetně brzdových špalků
pro vnější niple
pod niple je nutné použít podložky např Art. 77530
doporučená délka redukce ventilku 28 mm (Art .75077)
hmotnost: 466 g +/- 2 %
5 499 Kč

28“
Art. 70201  (2999/3629) 20 děr
Art. 702012  (2999/3629) 24 děr
ráfek FORCE silniční galuskový KARBON 50 mm
výška ráfku: 50 mm, šířka ráfku: 20,5 mm
povrchová úprava: UD karbon matný
včetně brzdových špalků
pro vnější niple
pod niple je nutné použít podložky např Art. 77530
hmotnost: 451 g +/- 2 %
hmotnost: 449 g +/- 2 %
5 499 Kč

28“

VÝPRODEJ

Art. 70200F  (2799/3387) 20 děr 
Art. 702002F  (2799/3387) 24 děr 
ráfek FORCE silniční galuskový KARBON 33 mm
výška ráfku: 33 mm, šířka ráfku: 23 mm
povrchová úprava: UD karbon matný
včetně brzdových špalků
pro vnější niple
pod niple je nutné použít podložky např Art. 77530
hmotnost: 398 g +/- 2 %
hmotnost: 396 g +/- 2 %
4 999 Kč28“ 28“

VÝPRODEJ

Art. 702002  (2799/3387) 24 děr 
ráfek silniční galuskový KARBON 33 mm
výška ráfku: 33 mm, šířka ráfku: 23 mm
povrchová úprava: UD karbon matný
včetně brzdových špalků
pro vnitřní niple
hmotnost: 396 g +/- 2 %
4 999 Kč

Art. 7020163  (2999/3629) 24 děr
ráfek FORCE silniční galuskový KARBON DISC 55 mm
výška ráfku: 55 mm, šířka ráfku: 25 mm
povrchová úprava: UD karbon matný
pro vnější niple
pod niple je nutné použít podložky např Art. 77530
hmotnost: 460 g +/- 2 %
5 499 Kč

Art. 702005  (2999/3629) 24 děr
ráfek FORCE silniční galuskový KARBON DISC 45 mm
výška ráfku: 45 mm, šířka ráfku: 25 mm
povrchová úprava: UD KARBON matný
pro vnější niple
pod niple je nutné použít podložky např Art. 77530
hmotnost: 415 +/- 2 %
5 499 Kč28“ 28“
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Ráfky silniční plášťové pro ráfkové brzdy

Ráfky silniční plášťové pro diskové brzdy

Ráfky MTB pro diskové brzdy

29“
Art. 702021  (2799/3387) 28 děr
ráfek MTB 29“ galuskový KARBON 30 mm
výška ráfku: 30 mm, šířka ráfku: 24,8 mm
povrchová úprava: UD karbon matný
pro vnější niple
pod niple je nutné použít podložky např Art. 77530
hmotnost: 345 g +/- 2 %
4 999 Kč

Art. 702026  (3999/4839) 28 děr
ráfek MTB 29“ plášťový KARBON 28 mm
výška ráfku: 28 mm, šířka ráfku: 29,2 mm
povrchová úprava: UD karbon matný
pro vnější niple
pod niple je nutné použít podložky např Art. 77530
hmotnost: 438 g +/- 2 %
7 499 Kč

29“

Art. 701993  (3999/4839) 20 děr
Art. 701994  (3999/4839) 24 děr
ráfek FORCE silniční plášťový KARBON 50 mm
výška ráfku: 50 mm, šířka ráfku: 27 mm
povrchová úprava: UD karbon matný
pro vnější niple
pod niple je nutné použít podložky např Art. 77530
hmotnost: 520 g +/- 2%
6 999 Kč

Art. 701995  (3999/4839) 24 děr
ráfek FORCE silniční plášťový KARBON DISC 50 mm
výška ráfku: 50 mm, šířka ráfku: 27 mm
povrchová úprava: UD karbon matný
pro vnější niple
pod niple je nutné použít podložky např Art. 77530
hmotnost: 530 g +/- 2%
6 999 Kč

Art. 7019928  (3999/4839) 24 děr NOVINKA

ráfek FORCE siln. plášťový KARBON DISC 40 mm
výška ráfku: 40 mm, šířka ráfku: 27 mm
povrchová úprava: UD karbon matný
pro vnější niple
pod niple je nutné použít podložky např Art. 77530
hmotnost: 425 g +/- 2%
6 999 Kč

Art. 7019924  (3999/4839) 20 děr
Art. 7019926  (3999/4839) 24 děr
ráfek FORCE silniční plášťový KARBON 33 mm
výška ráfku: 35 mm, šířka ráfku: 27 mm
povrchová úprava: UD karbon matný
pro vnější niple
pod niple je nutné použít podložky např Art. 77530
hmotnost: 420 g +/- 2%
6 999 Kč28“

28“ 28“

28“
Art. 702400  (189/229) 36 děr 622 x 19 stříbrný
Art. 702401  (189/229) 32 děr  622 x 19 stříbrný
Art. 702402  (196/237) 36 děr 622 x 19 černý
Art. 702403  (196/237) 32 děr  622 x 19 černý
ráfek FORCE CLASSIC
dvojstěnný plášťový
zesílený hák pláště, vysoká pevnost a životnost
pro V-brzdy, broušený bok, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál: Al hliník
389 Kč
399 Kč

28“

Art. 702500  (176/213) 36 děr  559 x 19 stříbrný
Art. 702503  (176/213) 32 děr 559 x 19 stříbrný
Art. 702521  (192/232) 36 děr  559 x 19 černý 
Art. 702526  (192/232) 32 děr 559 x 19 černý  
ráfek FORCE CLASSIC
dvojstěnný plášťový
zesílený hák pláště, vysoká pevnost a životnost
pro V-brzdy, broušený bok, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál: Al hliník 
359 Kč stříbrný
399 Kč černý

26“

20

Art. 70236  (219/265) 36 děr 559 x 19 černý (490 g)
Art. 70237  (219/265) 32 děr 559 x 19 černý (490 g))
Art. 702382  (219/265) 36 děr 584 x 19 černý (510 g)
Art. 702383  (219/265) 32 děr 584 x 19 černý (510 g)
Art. 702579  (229/277) 36 děr 622 x 19 černý (530 g)
Art. 70258  (229/277) 32 děr 622 x 19 černý (530 g)
ráfek FORCE BASIC DISC
upravený hřbet háku lépe odolává nárazům 
a snižuje vibrace, jednoduchý nýt, 
pouze pro kotoučové brzdy
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál: Al hliník
449 Kč

26“
27,5“
29“

26“
28“

Art. 702331  (199/241) 36 děr 559 x 19 (490 g)
Art. 702332  (199/241) 32 děr 559 x 19 (490 g)
Art. 702333  (219/265) 36 děr 622 x 19 (536 g)
Art. 702334  (219/265) 32 děr 622 x 19 (536 g)
ráfek FORCE PRIME
inovovaná konstrukce, vhodný pro MTB kola
zaručena delší životnost a velká spolehlivost
pro V-brzdy, broušený bok, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál: Al hliník, černý elox
399 Kč
449 Kč

Art. 16325  (44/53) pár
nálepka FORCE na ráfek-prohnutá, pro FV ventilek
ochranná nálepka galuskového-FV ventilku
zabraňuje nepříjemných vibracím a klepání ventilku v ráfku
snadno se přilepuje a výborně drží díky své předprofilaci
v oblasti kolem ventilku je samolepka transparentní a je 
průhledná
až k černým okrajům s nápisy F FORCE
kvalitní lepící vrstva 3M
rozměr: 32 x 37 mm
průměr otvoru pro ventilek: 4,5 mm
materiál: 3M, 3D profilace, zalévaná
89 Kč
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Zapletená kola

Art. 704451  (4990/6038)
kolo přední MTB 29“ FORCE TEAM KARBON 28 plášťové
ráfek MTB 29“ plášťový KARBON ( art. 702026 )
výška: 28 mm, 28 děr
Al náboj FORCE TEAM lite pro 15 mm pevnou osu,
pro 6-děrový kotouč, černý ( art. 804654 )
adaptéry: pro klasický RU ( art. 805000 ), pro 12 mm osu ( art. 805002 )
dráty FORCE 2,0/ 1,7/ 2,0
včetně náhradních drátů
maximální doporučená hmotnost jezdce: 100 kg
hmotnost: 777 g
8 190 Kč

Art. 704461 (5490/6642)
kolo zadní MTB 29“ FORCE TEAM KARBON 28 plášťové
ráfek MTB 29“ plášťový KARBON ( art. 702026 )
výška: 28 mm, 28 děr
Al náboj FORCE TEAM lite pro pevnou osu X12
pro 6-děrový kotouč, černý ( art. 804658 )
adaptér pro klasický RU ( art. 805020 )
pro SHIMANO kazetu 8-11
dráty FORCE 2,0/ 1,7/ 2,0
včetně náhradních drátů
maximální doporučená hmotnost jezdce: 100 kg
hmotnost: 900 g  
8 990 Kč

29“

Art. 704421  (4990/6038)
kolo přední MTB 29“ FORCE TEAM KARBON 30 galuskové 
ráfek MTB 29“ galuskový KARBON ( art. 702021 )
výška: 30 mm, 28 děr
Al náboj FORCE TEAM lite pro 15 mm pevnou osu,
pro 6-děrový kotouč, černý ( art. 804654 )
adaptéry: pro klasický RU ( art. 805000 ), pro 12 mm osu ( art. 805002 )
dráty FORCE 2,0/ 1,7/ 2,0
včetně náhradních drátů
maximální doporučená hmotnost jezdce: 100 kg
hmotnost: 667 g
6 490 Kč 

Art. 704441  (4490/5433)
kolo zadní MTB 29“ FORCE TEAM KARBON 30 galuskové
ráfek MTB 29“ galuskový KARBON ( art. 702021 )
výška: 30 mm, 28 děr
Al náboj FORCE TEAM lite pro pevnou osu X12
pro 6-děrový kotouč, černý( art. 804658 )
adaptér pro klasický RU ( art. 805020 )
pro SHIMANO kazetu 8-11
dráty FORCE 2,0/ 1,7/ 2,0
včetně náhradních drátů
maximální doporučená hmotnost jezdce: 100 kg
hmotnost: 788 g bez nálepek 
7 490 Kč

29“

Art. 70418  (5090/6159)
kolo přední siln. FORCE TEAM SP KARBON 80 gal. 
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art. 7020180 )
vnější niple, výška: 80 mm, 20 děr
Al náboj FORCE TEAM ROAD SP černý ( Art. 804495 )
dráty DT Aero comp straight pull
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální doporučená hmotnost jezdce: 100 kg
hmotnost: 704 g
rychloupínák není součásí kola !
8 290 Kč

Art. 70438  (5890/7127)
kolo zadní siln. FORCE TEAM SP KARBON 80 gal.
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art. 7020190 )
vnější niple, výška: 80 mm, 24 děr
Al náboj FORCE TEAM ROAD SP černý ( Art. 804497 )
pro SHIMANO kazetu 8-11, možnost výměny za CAMPA
dráty DT Aero comp straight pull
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální doporučená hmotnost jezdce: 100 kg
hmotnost: 900 g
rychloupínák není součásí kola !
9 690 Kč

28“

Art. 70415F  (4090/4949)
kolo přední siln. FORCE TEAM KARBON 55 galuskové
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art. 7020140 )
vnější niple, výška: 55 mm, 20 děr
Al náboj FORCE TEAM ROAD černý ( Art. 804491 )
dráty Force 2,0/ 1,7 / 2,0
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální doporučená hmotnost jezdce: 100 kg
hmotnost: 680 g
rychloupínák není součásí kola !
6 690 Kč

Art. 70435F  (4690/5675)
kolo zadní siln. FORCE TEAM KARBON 55 galuskové
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art. 7020150 )
vnější niple, výška: 55 mm, 24 děr
Al náboj FORCE TEAM ROAD černý ( Art. 804493 )
pro SHIMANO kazetu 8-11, možnost výměny za CAMPA
dráty FORCE 2,0/ 1,7 / 2,0
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální doporučená hmotnost jezdce: 100 kg
hmotnost: 870 g
rychloupínák není součásí kola ! 
7 790 Kč

28“

Art. 70416  (4890/5917)
kolo přední siln. FORCE TEAM SP KARBON 55 gal.
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art. 7020140 )
vnější niple, výška: 55 mm, 20 děr
Al náboj FORCE TEAM ROAD SP černý ( Art. 804495 )
dráty DT Aero comp straight pull
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální doporučená hmotnost jezdce: 100 kg
hmotnost: 622 g
rychloupínák není součásí kola !
7 990 Kč

Art. 70436  (5690/6885)
kolo zadní siln. FORCE TEAM SP KARBON 55 gal.
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art. 7020150 )
vnější niple, výška: 55 mm, 24 děr
Al náboj FORCE TEAM ROAD SP černý ( Art. 804497 )
pro SHIMANO kazetu 8-11, možnost výměny za CAMPA
dráty DT Aero comp straight pull
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální doporučená hmotnost jezdce: 100 kg
hmotnost: 887 g
rychloupínák není součásí kola ! 
9 490 Kč

28“

Art. 70412  (3990/4828) náboj FORCE TEAM ROAD černý (Art. 804491)
Art. 70414  (4790/5796) TEAM SP - náboj FORCE TEAM ROAD black (Art. 804495)
kolo přední siln. FORCE TEAM KARBON 50 galuskové
ráfek galuskový FORCE KARBON (Art.70201)
vnější niple, výška: 50 mm, 20 děr
dráty FORCE 2,0/ 1,7/ 2,0 (Art.70412)
dráty DT Aero comp straight pull (Art.70414)
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální doporučená hmotnost jezdce: 100 kg
hmotnost: 630 g (Art.70412), 646 g (Art.70414)
rychloupínák není součásí kola !
6 490 Kč  Art. 70412
7 990 Kč  Art. 70414

Art. 70432  (4690/5675) náboj FORCE TEAM ROAD černý ( Art. 804493 )
Art. 70434  (5590/7611) náboj FORCE TEAM ROAD SP černý ( Art. 804497 )
kolo zadní siln. FORCE TEAM KARBON 50 galuskové
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art.702012 )
vnější niple, výška: 50 mm, 24 děr
pro SHIMANO kazetu 8-11, možnost výměny za CAMPA
dráty FORCE 2,0/ 1,7/ 2,0 (Art.70432)
dráty DT Aero comp straight pull (Art.70434)
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální doporučená hmotnost jezdce: 100 kg
hmotnost: 830 g (Art.70432), 809 g (Art.70434) 
rychloupínák není součásí kola ! 
7 690 Kč  Art. 70432
8 990 Kč  Art. 70434

28“
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Art. 70402  (3990/4828) náboj FORCE TEAM ROAD černý (Art. 804491 )
Art. 70404  (4490/5433) náboj FORCE TEAM ROAD SP černý (Art. 804495)
kolo přední siln. FORCE TEAM KARBON 33 galuskové
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art.70200 )
vnitřní niple, výška: 33 mm, 20 děr
dráty DT Competition (Art.70402)
dráty DT Aero comp straight pull (Art.70404)
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální doporučená hmotnost jezdce: 100 kg
hmotnost: 590 g (Art.70402), 605 g (Art.70404)
rychloupínák není součásí kola ! 
5 990 Kč  Art. 70402
6 990 Kč  Art. 70404

Art. 70422  (4490/5433) náboj FORCE TEAM ROAD černý ( Art. 804493 )
Art. 70424  (5890/7127) náboj FORCE TEAM ROAD SP černý ( Art. 804497 )
kolo zadní siln. FORCE TEAM KARBON 33 galuskové
ráfek galuskový FORCE KARBON ( Art.702002 )
vnitřní niple , výška: 33 mm, 24 děr
pro SHIMANO kazetu 8-11, možnost výměny za CAMPA
dráty DT Competition 
dráty DT Aero comp straight pull (Art.70424)
včetně náhradních drátů a brzdových gumiček
maximální doporučená hmotnost jezdce: 100 kg
hmotnost: 786 g (Art.70422), 765 g (Art.70424) 
rychloupínák není součásí kola ! 
6 990 Kč  Art. 70422
7 990 Kč  Art. 70424

28“ 28“

Art. 70204  (15499/18754)
Art. 702040  (15499/18754)  PŘIPRAVUJEME

disk FORCE zadní galuskový karbonový
povrchová úprava: 6K karbon matný
včetně brzdových špalků
varianta náboje: silnice/ dráha
pro SHIMANO kazetu 8-11, možnost výměny za CAMPA
možnost dokoupit osu pro použití na dráhové kolo
hmotnost: 1 320 g +/- 5%
26 999 Kč

Art. 702041 (999/1209)
ořech CAMPAGNOLO pro disk FORCE
materiál: Al hliník
hmotnost: 66 g
1 999 Kč

Art. 702042  (549/664)
osa zadní pro disk FORCE na dráhové kolo
materiál: Al hliník
hmotnost: 225 g
1 099 Kč 

26“

20

Art. 702592  (469/567) přední (1 150 g)
Art. 702593  (569/688) zadní 8-9 sp (1 300 g)
kolo FORCE BASIC DISC
přední náboj FORCE F804332 
zadní náboj FORCE F804333
pro 6 děrové brzdové kotouče, kuličková ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm ( Art. 702592 ),
10 x 145 x 135 mm ( Art. 702593 )
32 děr, jednoduchý nýt, otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox, 
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku
899 Kč  přední
1 099 Kč  zadní

Art. 702596  (469/567) přední (1 150 g)
Art. 702597  (579/701) zadní 8-9 sp (1 300 g)
kolo FORCE BASIC DISC
přední náboj FORCE F804332 
zadní náboj FORCE F804333
pro 6 děrové brzdové kotouče, kuličková ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm ( Art. 702596 )
10 x 145 x 135 mm ( Art. 702597 )
32 děr, jednoduchý nýt, otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox, materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku
899 Kč  přední
1 199 Kč  zadní

28“
29“

20

Art. 702647  (599/725)  přední (1 154 g)
Art. 7026472  (599/725)  přední (1 154 g)
Art. 702648  (759/918)  zadní 8-10 sp (1 361 g)
Art. 7026482  (759/918)  zadní 8-10 sp (1 361 g)
kolo FORCE BASIC DISC
přední náboj SH HBM475 
zadní náboj SH FHM475
pro 6 děrové brzdové kotouče
36 děr (Art.702647, 702648)
32 děr (Art.7026472, 7026482)
jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku
1 099 Kč  přední
1 399 Kč  zadní

Art. 702687  (599/725)  přední (1 151 g)
Art. 702688  (749/906)  zadní 8-10 sp (1 353 g)
kolo FORCE BASIC DISC 
přední náboj SH HBM475
zadní náboj SH FHM475
pro 6 děrové brzdové kotouče
36 děr, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku 
1 099 Kč  přední
1 399 Kč  zadní

Art. 702697  (599/725)  přední (1 202 g)
Art. 702698  (749/906)  zadní 8-9 sp (1 419 g)
kolo FORCE BASIC DISC
přední náboj SH HBM475
zadní náboj SH FHM475
pro 6 děrové brzdové kotouče 
36 děr, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku
1 099 Kč  přední
1 399 Kč  zadní

26“ 27,5“
28“
29“

2026“
28“
29“

Art. 702681  (579/701) přední (1 084 g)
Art. 702682   (649/785) zadní 8-9 sp (1 340 g)
kolo FORCE BASIC DISC
přední náboj SH HBM3050
zadní náboj SH FHM3050 
pro kotoučovou brzdu Center lock
36 děr, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku
1 099 Kč  přední
1 199 Kč  zadní

Art. 702685  (579/701) přední (1 204 g)
Art. 702686  (659/797)  zadní 8-9 sp (1 420 g)
kolo FORCE BASIC DISC
přední náboj SH HBM3050 
zadní náboj SH FHM3050
pro kotoučovou brzdu Center lock
36 děr, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku
1 099 Kč  přední
1 199 Kč  zadní
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Art. 70265  (469/567)  přední (1 027 g)
Art. 70266  (549/664)  zadní 8-9 sp (1 278 g)
kolo FORCE CLASSIC MTB
přední náboj SH HBTX500 
zadní náboj SH FHTX500
pro V-brzdy
36 děr, broušený bok, jednoduchý nýt, 
včetně rychloupínáku
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 100 kg
899 Kč  přední
999 Kč  zadní

Art. 70267  (489/592)  přední (1 125 g)
Art. 70268  (579/701)  zadní 8-9 sp (1 365 g)
kolo FORCE CLASSIC
přední náboj SH HBTX500 
zadní náboj SH FHTX500
pro V-brzdy
36 děr, broušený bok, jednoduchý nýt, 
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 100 kg
včetně rychloupínáku
899 Kč  přední
1 099 Kč  zadní

Art. 702602  (529/640)  přední (1 150 g)
Art. 702603  (679/822)  zadní 8-11 sp (1 300 g)
kolo FORCE BASIC DISC
přední náboj FORCE F804342 
zadní náboj FORCE F804343
pro 6 děrové brzdové kotouče
průmyslová ložiska, 
osa: 9 x 108 x 100 mm ( Art. 702602 )
10 x 140 x 135 mm ( Art. 702603 )
32 děr, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku
999 Kč  přední
1 399 Kč  zadní

Art. 702607  (469/567)  přední (1 150 g)
Art. 702608  (579/701)  zadní 8-11 sp (1 300 g)
kolo FORCE BASIC DISC
přední náboj FORCE F804322 
zadní náboj FORCE F804323
pro CENTER LOCK brzdové kotouče
kuličková ložiska
osa: 9 x 108 x 100 mm ( Art. 702607 ),
10 x 140 x 135 mm ( Art. 702608 )
32 děr, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku
899 Kč  přední
1 099 Kč  zadní

Art. 702604  (679/822)  přední (1 150 g)
Art. 702605  (679/822)  přední (1 150 g)
Art. 702606  (799/967)  zadní 8-11 sp (1 300 g)
kolo FORCE BASIC DISC
přední náboj FORCE F80450 ( Art. 702604 )
přední náboj FORCE F804505 ( Art. 702605 )
zadní náboj FORCE F80451
pro 6 děrové brzdové kotouče
2 průmyslová ložiska, osa: 9 x 108 x 100 mm
pro 15 mm osu ( Art. 702605 ),
10 x 140 x 135 mm ( Art. 702606 )
32 děr, jednoduchý nýt
otvor pro ventilek: 8,5 mm
výška ráfku: 20 mm
materiál ráfku: Al hliník, černý elox
materiál drátů: nerez, černé
maximální váha jezdce: 130 kg
včetně rychloupínáku
1 299 Kč  přední
1 599 Kč  zadní

26“
28“
29“

20

29“

Pláště
INNOVA

Art. 72946 (122/148) 700C x 25C (25-622)  
plášť FORCE IA-2304, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 6,8 bar/ 100 PSI/ 685 kPa
hmotnost: 440 g
249 Kč

700C

Art. 729513 (149/180) 700 x 23C (23-622) / 345 g - černo-červený
Art. 729521 (149/180) 700 x 25C (25-622) / 356 g - černo-šedý
plášť FORCE ROAD, drát 
drátová patka, 60 TPI
maximální tlak: 8,5 bar/ 125 PSI/ 850 kPa
299 Kč 

28“

Art. 72938 (149/180) 700 x 35C (37-622) 28 x 1 5/8 x 1 3/8
plášť FORCE IA-2016, drát 
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 5,1 bar/ 75 PSI/ 515 kPa
hmotnost: 560 g
299 Kč 

700C

Art. 729337 (119/144) 26 x 1 3/8 (37-590)
plášť FORCE IA-2074, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 3,5 bar/ 45 PSI/ 300 kPa
hmotnost: 540 g
199 Kč 

26“

Art. 729452 (129/156) 700C x 35C (37-622) 28 x 1 5/8 x 1 3/8
plášť FORCE IA-2235, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa (Art. 729314), 
5,1 bar / 75 PSI / 515 kPa (Art.729452)
hmotnost: 600 g (Art. 729314), 510 g (Art.729452) 
259 Kč

26“
700C

Art. 72943 (179/217) 700 x 35C (37-622) REFLEX - drát
Art. 729414 (159/192) 700 x 38C(38-622) ANTIDEFEKT - drát
plášť FORCE IA-2068, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 5,1 bar/ 75 PSI/ 515 kPa
hmotnost: 570 g (Art. 72943), 518 g (Art. 729413), 
589 g (Art. 729414)
349 Kč Art. 72943
229 Kč Art. 729414

700C

Art. 72940 (129/156) 700 x 40C (40-622)
plášť FORCE IB-3010, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 5,1 bar/ 75 PSI/ 515 kPa
hmotnost: 571 g
259 Kč

700C

Art. 72930 (139/168) 26 x 1.75 (47-559)
Art. 72945 (129/156) 700 x 35C (37-622) 28 x 1 5/8 x 1 3/8
plášť FORCE IA-2209, drát 
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa (Art. 72930), 
5,1 bar/ 75 PSI/ 515 kPa (Art. 72945)
hmotnost: 570 g (Art. 72930), 640 g (Art. 72945)
279 Kč Art. 72930
259 Kč Art. 72945

26“
700C 

Art. 729312 (139/168) 26 x 1.75 (47-559) - drát
Art. 72941 (129/156) 700 x 35C (37-622) 28 x 1 5/8 x 1 3/8 - drát
Art. 72942 (159/192) 700 x 35C (37-622)  ANTIDEFEKT - drát
plášť FORCE IA-2068, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa ( Art. 729312), 
5,1 bar/ 75 PSI/ 515 kPa (Art. 72941, 72942)
hmotnost: 560 g (Art. 729312), 530 g (Art. 72941), 
550 g (Art. 72942)
279 Kč Art. 729312
259 Kč Art. 72941
329 Kč Art. 72942

26“
700C

Art. 72928 (119/144) 24 x 1 3/8 (37-540) / IA-2202   
Art. 72949 (122/148) 27 x 1 1/4 (32-630) / IA-2202
plášť FORCE, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 3 bar/ 45 PSI/ 300 kPa (Art. 72928), 
4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa (Art.72949)
hmotnost: 560 g (Art. 72928), 500 g (Art. 72949)
249 Kč 

24“
27“

Art. 72947 (122/148) 700 x 28C (28-622) 28 x 1 5/8 x 1 1/8
Art. 72939 (129/156) 700 x 38C (40-622) 28 x 1 5/8 x 1 1/2
plášť FORCE IA-2016, drát 
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 6,8 bar/ 100 PSI/ 685 kPa (Art. 72947), 
5,1 bar/ 75 PSI/ 515 kPa (Art. 72939) 
hmotnost: 390 g (Art. 72947), 680 g (Art. 72939)
249 Kč Art. 72947
259 Kč Art. 72939

700C
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Art. 729334 (149/180) 26 x 2.00 (54-559)
Art. 72944 (129/156) 28 x 1 5/8 x 1 1/2 (40-622) 700 x 38C
Art. 729248 (122/148) 20 x 2.00 (54-406)
plášť FORCE IA-2022, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa (Art. 729334), 5,1 bar/ 
75 PSI/ 515 kPa (Art. 72944), 
2,5 bar/ 35 PSI/ 240 kPa (Art. 729248)
hmotnost: 750 g (Art. 729334), 600 g (Art. 72944),  
498 g (Art. 729248)
299 Kč Art. 729334
249 Kč Art. 72944
249 Kč Art. 729248

20“
26“
700C

Art. 72966 (189/229) 29 x 2.10 (54-622)
plášť FORCE IA-2569 drát 
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 1080 g
399 Kč

29“

Art. 72935 (149/180) 26 x 1.95 (54-559)
plášť FORCE IA-2005 drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 860 g
299 Kč

26“
 

Art. 72986 (399/483) 27,5 x 1,95 (44/584)
Art. 72995 (419/507) 29 x 2,1 (54/622)
plášť FORCE PRO BOBCAT LITE  IB2003L ,kevlar 
K: kevlarová patka, 120 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 302 g (Art. 72986), 426 g (Art. 72995)
799 Kč

27,5“
29“

Art. 72987 (419/507) 27,5 x 2,25  (58/584)
Art. 72997 (449/543) 29 x 2,25 (58/584)
plášť FORCE PRO BUTTE TLR IB3011N, kevlar
K: kevlarová patka, 60 TPI, Tubeless Ready
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 612 g (Art. 72987), 649 g (Art. 649 g)
799 Kč Art. 72987
849 Kč Art. 72997

27,5“
29“

Art. 72983 (349/422) 26 x 2.00 (50-559)
Art. 72990 (399/483) 29 x 2.10 (54-622) 700 x 52C
plášť FORCE
skládací plášť, IA-2549, K: kevlarová patka, 60 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 442 g (Art. 72983) 577 g ( Art. 72990)
699 Kč Art. 72983
799 Kč Art. 72990

Art. 729261 (149/180) 24 x 1.95 (50-540) - drát
Art. 72969 (194/235) 29 x 2.10 (54-622) - drát 
plášť FORCE
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 539 g (Art. 729261) 700 g (Art. 72969)
299 Kč Art. 729261
399 Kč Art. 72969

26“
29“

24“
29“

27“

 Art. 72948 (122/148)  27 x 1 1/4 (32-630)
plášť FORCE IA-2403, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 453 g
249 Kč 

Art. 72923 (105/127) 20 x 1.75 (47-406)  
plášť FORCE IA-2502, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 2,5 bar/ 35 PSI/ 240 kPa
hmotnost: 470 g
229 Kč

20“

Art. 72921 (99/120) 16 x 1.75 (47-305)
plášť FORCE IA-2101, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 2,5 bar/ 35 PSI/ 240 kPa
hmotnost: 460 g
199 Kč

16“

Art. 72918 (89/108) 12 1/2x2 1/4 (57-203) / IA-2603
Art. 72919 (89/108) 12 1/2 x 2 1/4 (57-203) / IA-2610
plášť FORCE IA-2603, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 2,5 bar/ 35 PSI/ 240 kPa
hmotnost: 350 g (Art. 72918), 
420 g (Art. 72919) 
199 Kč 

12“

Art.72918 Art.72919

Art. 729262 (122/148) 24 x 1.75 (47-507)
plášť FORCE IA-2066, drát
drátová patka, 33 TPI, 
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 580 g
249 Kč 

24“24“

Art. 72926 (122/148) 24 x 1.90 (47-507)
plášť FORCE 24 x 1,75, HV-5002, drát
drátová patka, 27 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 550 g
249 Kč 

Art. 729246 (122/148) 20 x 2.0 (54-406)
plášť FORCE IA-2021 TRIAL, drát 
pro bike trial a BMX
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 2,75 bar/ 40 PSI/ 275 kPa
hmotnost: 700 g
249 Kč 

20“

Art. 72914 (109/132) 8 1/2 x 2,0 IA-2135
plášť FORCE IA-2135, drát
drátová patka, 27 TPI
maximální tlak: 50psi
hmotnost: 424 g
229 Kč 

8“

Art. 72937 (149/180) 26 x 2.0 (54-559) 
plášť FORCE IA-2023, drát
drátová patka, 33 TPI
maximální tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa
hmotnost: 730 g
299 Kč 

26“
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Duše

ART.  AV - AUTO VENTILEK CENA

73143 (48/58) duše 8 1/2 x 2 , AV 25 mm, 90° 99 Kč

73147 (48/58) duše  10 x 2 WH767A, AV 25 mm, 90° 99 Kč

73149 (46/56) duše  12 1/2 x 2 1/4 (54/62-203) AV 25 mm, 90° 99 Kč

73148 (34/41) duše  12 1/2 x 2 1/4 (54/62-203) AV 35 mm 69 Kč

731515 (35/42) duše  16 x 1,75/ 2,125 (37/54-305) AV 35 mm 79 Kč

731518 (46/56) duše  18 x 1,75/ 2,0 (37/54-355) AV 35 mm 99 Kč

73152 (46/56) duše  20 x 1,75/ 2,125 (37/54-406) AV 35 mm 99 Kč

731535 (46/56) duše  20 x 2,10/ 2,4 (56/60-406) AV 35 mm 99 Kč

731541 (46/56) duše  24 x 1,75/ 2,125 (37/54-507) AV 35 mm 99 Kč

731549 (42/51) duše  24 x 1 3/8 (32/37-540) AV 35 mm 89 Kč

73156 (47/57) duše  26 x 1,5 (37/50-559) AV 35 mm 99 Kč

731602 (46/56) duše  26 x 1 1/4 x 1 3/8 (37/40-590) AV 35 mm 99 Kč

73157 (47/57) duše  26 x 1,75/ 2,125 (37/54-559) AV 35 mm 99 Kč

731575 (50/60) duše  26 x 1,75/ 2,125 (37/54-559) AV 40 mm 99 Kč

731576 (52/63) duše  26 x 1,75/ 2,0 (37/54-559) AV 48 mm 109 Kč

73161 (46/56) duše  27 x 1 1/4 (28/40-609/630) AV 35 mm 99 Kč

731615 (52/63) duše  27 x 1 1/4 (28/40-609/630) AV 48 mm 109 Kč

73175 (52/63) duše  27,5 x 1,75/ 2,125 (47/57-584) AV 35 mm 109 Kč

73180 (58/70) duše  29 x 2,20/ 2,50 (56/62-622) AV 35 mm 119 Kč

73169 (43/52) duše  700 x 25/32C (25/32-622/630) AV 35 mm 89 Kč

ART. OEM-MONTÁŽNÍ BALENÍ A PRODEJ PO 50KS CENA

73150 (37/44) duše 12 1/2 x 2 1/4 (54/62-203) AV 25 mm, 90°   99 Kč

73153 (30/36) duše 20 x 1,75/ 2,125 (37/54-406) AV 35 mm 99 Kč

731542 (33/40) duše 24 x 1,75/ 2,125 (37/54-507) AV 35 mm 99 Kč

731613 (38/46) duše 27 x 1 1/4 (28/40 - 609/630) AV 35 mm 99 Kč

73160 (44/53) duše 26 x 1,75/ 2,125 (37/54-559) FV 33 mm 109 Kč

73177 (44/53) duše 27,5 x 1,75/ 2,125 (47/57 - 584) FV 39 mm 119 Kč

73158 (41/50) duše 26 x 1,75/ 2,125 (37/54-559) DV 32 mm 109 Kč
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ART.  FV - GALUSKOVÝ VENTILEK CENA

73159 (52/63) duše  26 x 1,75/ 2,125 (37/54-559) FV 33 mm 109 Kč

731601 (58/70) duše 26 x 2,10/ 2,40 (56/60-559) FV 48 mm LITE 119 Kč

73163 (48/58) duše  27 x 1 1/4 (28/40-609/630) FV 33 mm 99 Kč

731617 (62/75) duše 27 x 2,10 / 2,40 (28/40 - 609/630 FV 48 mm LITE 129 Kč

73176 (58/70) duše  27,5 x 1,75/ 2,125 (47/57-584) FV 39 mm 119 Kč

73181 (62/75) duše  29 x 2,20/ 2,50 (52/62-622) FV 33 mm 129 Kč

73182 (58/70) duše  29 x 1,75/ 2,125 (47/57-584) FV 33 mm 119 Kč

73183 (62/75) duše 29 x 1,75/ 2,125 (47/57-622) FV 48 mm LITE 129 Kč

73184 (67/81) duše 29 x 2,20/ 2,50 (52/62-622) FV 48 mm LITE 139 Kč

73167 (48/58) duše  700 x 19/23C (19/23-622/630) FV 33 mm 99 Kč

73171 (48/58) duše  700 x 25/32C (25/32-622/630) FV 33 mm 99 Kč

73172 (52/63) duše 700 x 19/25C (19/25 - 622/630) FV 48 mm LITE 109 Kč
ART. DV - KLASICKÝ VENTILEK CENA

731603  (46/56) duše  26 x 1 1/4 x 1 3/8 (37/40-590) DV 32 mm 99 Kč

Lepení - oprava defektu

Art. 74005  (20/24)
lepení FORCE 7
sada obsahuje 7 ks záplat včetně návodu:
4 x ovál (24 x 35 mm)
2 x kruh (průměr 15 mm)
1 x ovál (30 x 50 mm)
1 x tubu lepidla 8 ml
1 x smirkový papír (40 x 25 mm)
2 x ventil gumku (2 x 20 mm)
baleno v krabičce FORCE 
(rozměr: 85 x 60 x 17 mm) 
39 Kč

Art. 74003  (17/20)
lepení FORCE 5
sada obsahuje celkem 5 ks záplat včetně návodu:
1 x ovál (24 x 35 mm)
2 x kruh (průměr 15 mm)
2 x kruh (průměr 25 mm)
1 x tuba lepidla 8 ml
1 x smirkový papír (40 x 25 mm)
baleno v krabičce FORCE 
(rozměr: 82 x 43 x 20 mm)
35 Kč

Art. 74009  (24/28)
lepení FORCE - samolepící záplaty, 6 ks
sada lepení obsahuje: 
6 ks samolepících záplat včetně návodu:
6 x kruhová záplata, průměr 25 mm
1 x smirkový papír
(rozměr: 35 x 35 x 14 mm)
49 Kč

Art. 89448  (84/102)
jehla čistící, pilníková , T rukojeť, 5 x 126 mm
jehla k začištění díry při defektu 
u bezdušového pláště
T kovová rukojeť stříbrné barvy
tloušťka: 5 mm, délka: 126 mm, hmotnost: 204 g
nářadí má možnost výměny hrotu
určeno k PROFI použití 
baleno včetně  inbusového klíče 
159 Kč

Art. 89449  (84/102)
jehla provlékací pro knoty, T rukojeť, 5 x 120 mm
jehla provlékací pro knoty při defektu 
u bezdušového pláště
T kovová rukojeť stříbrné barvy
tloušťka: 5 mm, délka: 120 mm, hmotnost: 197 g
nářadí má možnost výměny hrotu
určeno k PROFI použití 
baleno včetně  inbusového klíče 
159 Kč

Art. 74061  (95/115) 125 ml
Art. 74062  (299/362) 1 l
lepení-tmel FORCE Defend Air
těsnící tmel pro prevenci defektu
pro všechny typy bezdušových (tubeless) plášťů, 
galusek i duší
dokáže zacelit otvory až do průměru 5 mm
tmel je kompatibilní i s CO2
prodej a balení v lahvičce s aplikátorem
189 Kč (Art.74061)
599 Kč (Art.74062)

Art. 740025  (154/186)
sada FORCE PIKADO pro opravu 
bezdušových plášťů
sada FORCE PIKADO pro opravu defektu u 
bezdušových plášťů obsahuje:
1 x jehlu čistící (průměr 3,85 mm x délka 38 mm)
1 x jehlu provlékací (průměr v nejširším místě  
4,22 mm x délka 36 mm)
4 x knot - černý (průměr 1,5 mm x délka 50 mm)
délka složené sady: 106 mm
materiál: hliník
hmotnost: 24 g
299 Kč

Art. 74006  (72/87)
lepení FORCE v tubě,
papírový box 12 x 8 ml
krabička obsahuje 12 x tubu lepidla po 8 ml
uvedená cena je za 1 box (12 ks tub)    
156 Kč

Art. 74002  (86/104)
sada FORCE pro opravu 
bezdušových plášťů s nářadím
sada FORCE pro opravu defektu 
u bezdušových plášťů s nářadím obsahuje:
1 x jehla čistící-černá rukojeť 
(průměr 4 mm x délka 100 mm)
1 x jehla provlékací-černá rukojeť 
(průměr 4 mm x délka 100 mm)
5 x knot - hnědý (průměr 1,5 mm)
5 x knot - hnědý (průměr 3,5 mm)
1 x tuba lepidla 8 ml, 1 x tenký nožík
1 x návod k použití
(rozměr: 140 x 55 x 22 mm)
179 Kč

Art. 74050  (24/29)
knoty-opravná sada  
3,5 x 100 mm, 10ks
knoty FORCE pro opravu defektu 
u bezdušových plášťů - sada
10 ks černých náhradních knotů,
rozměr knotů: 3,5 mm (průměr) x 
100 mm (délka)
určeno k PROFI použití 
59 Kč

Art. 89447  (39/47)
jehla provlékací pro knoty, 
plast. rukojeť, 158 mm
jehla provlékací pro knoty při 
defektu 
u bezdušového pláště
tloušťka: 5 mm, délka: 158 mm, 
hmotnost: 41 g
určeno k PROFI použití
79 Kč

Art. 89880  (12/15)
závitník pro opravu těla 
galuskového ventilku
zavitník pro vyčištění a 
opravu závitu těla ventilku
pro snadnou montáž 
nového ventilku
délka závitníku M5: 16,5 mm
s klíčem pro povolení těla ventilku
určeno k HOBBY použití
25 Kč

Art. 89446  (34/41)
jehla čistící, spirálová,  
plast. rukojeť, 183 mm
jehla k začištění díry při defektu 
u bezdušového pláště
tloušťka: 5 mm, délka: 183 mm
hmotnost: 49 g, určeno k PROFI 
použití
69 Kč

Art. 74051  (26/31)
knoty-opravná sada 1,5 a 3,5 x 50 mm,
hnědé, 5 + 5 ks
knoty FORCE pro opravu defektu 
u bezdušových plášťů - box
box obsahuje 10 ks hnědých náhradních knotů:
5 ks 1,5 mm (průměr) x 50 mm (délka)
5 ks 3,5 mm (průměr) x 50 mm (délka)
určeno k PROFI použití
(rozměr: 62 x 44 x 12 mm) 
59 Kč

Art. 740652  (106/128) 75 ml
Art. 740653  (129/156) 150 ml
lepení-tmel FORCE opravovač defektu, sprej
pro bezdušové pláště (nebo plášťě klasické s duší)
oprava defektu do velikosti 1 mm 
včetně nahuštění pláště až na cca 1,2 baru
plastová koncovka hadičky - AV ventilek (auto/moto)
včetně plastové redukce na velo DV a galuskový FV ventilek
219 Kč (Art.740652)
269 Kč (Art.740653)
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Kliky MTB / trekking

Art. 64384  (2299/2782)
kliky FORCE TEAM Al 36/26z 175 mm
MTB dvojpřevodník pro 11 kolo
duté Al kliky
hliníkové převodníky 36/26 zubů, vyměnitelné
integrovaná osa včetně misek/ ložisek BSA
řetězová linka: 48,8 mm
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
celková hmotnost: 1058 g, hmotnost misek: 138 g
3 999 Kč

Art. 64394  (3699/4476)
kliky FORCE CARBON TEAM Al 36/26z 175 mm
MTB dvojpřevodník pro 11 kolo
hliníkové převodníky 36/26 zubů, vyměnitelné
integrovaná osa včetně misek/ ložisek BSA
řetězová linka: 48,8 mm
délka klik: 175 mm, materiál: karbon
celková hmotnost: 812 g, hmotnost misek: 138 g
5 999 Kč

Art. 64362  (1099/1330)
Art. 64364  (1099/1330) pro rámy s BOOST geometrií
kliky FORCE ELEVEN 1.7+ Al 34z 175 mm
MTB jednopřevodník pro 11 kolo
hliníkový převodník 34 zubů, vyměnitelný
možnost dokoupit převodníky 32, 36, 38 zubů
integrovaná osa včetně misek/ ložisek BSA
řetězová linka: 50,2 mm (Art. 64362), 52,2 mm (Art. 64364)
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
celková hmotnost: 1032 g, hmotnost misek: 148 g
1 999 Kč

Art. 64342  (949/1148)
kliky FORCE TEN 2.3+ Al 36/22z 175 mm
MTB dvojpřevodník pro 10 kolo
hliníkové převodníky 36/22 zubů, vyměnitelné
integrovaná osa včetně misek/ ložisek BSA
řetězová linka: 49 mm
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
celková hmotnost: 942 g, hmotnost misek: 148 g
1 799 Kč

Art. 64350  (999/1209)
kliky FORCE TEN 3.3+ Al 42/32/24z 175 mm
MTB trojpřevodník pro 10 kolo
hliníkové převodníky 42/32/24z, vyměnitelné
integrovaná osa včetně misek/ ložisek BSA
řetězová linka: 51 mm
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
celková hmotnost: 996 g, hmotnost misek: 148 g
1 899 Kč

Art. 64372  (949/1148)
kliky FORCE ELEVEN 2.7+ Al 36/26 175 mm
MTB dvojpřevodník pro 11 kolo
hliníkové převodníky 36/26 zubů, vyměnitelné
integrovaná osa včetně misek/ ložisek BSA
řetězová linka: 48,8 mm
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
celková hmotnost: 1058 g, hmotnost misek: 148 g
1 799 Kč

Art. 64322  (949/1148) 40/30/22 zubů / 1050 g
Art. 64324  (949/1148) 44/32/22 zubů / 1001 g 
kliky FORCE NINE 3.3+ Al 175 mm
MTB trojpřevodník pro 9 kolo
převodníky vyměnitelné/nýtované
integrovaná osa včetně misek/ ložisek BSA
řetězová linka: 50 mm (Art.64322), 51 mm (Art.64324)
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
hmotnost misek: 148 g
1 799 Kč

Art. 64312  (429/519) 40/30/22 zubů / 961 g
Art. 64314  (369/446) 44/32/22 zubů / 965 g
kliky FORCE NINE 3.2 Al 175 mm
MTB trojpřevodník pro 9 kolo
železné převodníky vyměnitelné/nýtované
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 122,5 mm
řetězová linka: 50 mm
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
899 Kč 40/30/22 zubů
799 Kč 44/32/22 zubů

Art. 64220  (219/265) 170 mm / 940 g
Art. 64222  (219/265) 175 mm / 926 g
kliky FORCE C8.5 Al 42/34/24z kryt
MTB trojpřevodník pro 8/7/6 kolo
železné převodníky 42/34/24z nýtované neměnitelné
s černým plastovým odnimatelným krytem
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 120 mm
řetězová linka: 47,5 mm
materiál: Al hliník
449 Kč

Art. 64232  (369/446) 152 mm / 814 g
Art. 64252  (379/459) 175 mm / 854 g
kliky FORCE EIGHT 3.1 Al 44/32/22z 175 mm
MTB trojpřevodník pro 8/7/6 kolo
železné převodníky 42/32/22z, vyměnitelné/nýtované
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 118 mm
řetězová linka: 47,5 mm
materiál: Al hliník
799 Kč

Art. 64226  (219/265) 170 mm / 1042 g
Art. 64228  (219/265) 175 mm / 1044 g
kliky FORCE C8.5 Al 48/38/28z kryt
MTB trojpřevodník pro 8/7/6 kolo
železné převodníky 48/38/28z nýtované neměnitelné
s černým plastovým odnimatelným krytem
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 120 mm
řetězová linka: 47,5 mm
materiál: Al hliník 
449 Kč

Art. 64040  (194/235)
kliky FORCE C8.3 Al 42/34/24z kryt 152 mm
MTB trojpřevodník pro 24“ kola, pro 8/7/6 kolo
železné převodníky 42/34/24z, nýtované neměnitelné
s černým plastovým odnimatelným krytem
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 118 mm
řetězová linka: 47,5 mm
délka klik: 152 mm, materiál: Al hliník
hmotnost: 840 g
399 Kč

Art. 64042  (136/165) 42/34/24 zubů / 152 mm / 1194 g
Art. 64055  (149/180) 48/38/28 zubů / 170 mm / 1314 g
kliky FORCE C8.2 Fe
trojpřevodník pro 8/7/6 kolo
železné převodníky nýtované neměnitelné
s černým plastovým odnimatelným krytem
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 118 mm
řetězová linka: 47,5 mm
materiál: Fe železo
299 Kč

Art. 64050  (149/180)
kliky FORCE C8.1 Fe 42/34/24z 170 mm
MTB trojpřevodník pro 8/7/6 kolo
železné černé převodníky 42/34/24z nýtované neměnitelné
s černým plastovým odnimatelným krytem
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 122,5 mm
řetězová linka: 47,5 mm
délka klik: 170 mm, materiál: Fe železo
hmotnost: 1370 g
299 Kč

Art. 64024  (194/235) 36 zubů / 632 g
Art. 64026  (194/235) 40 zubů / 654 g
kliky FORCE C5.3 Al kryt 140 mm
doporučeno pro 20“ kola, pro řetěz 3/32“
železný jednopřevodník 40 zubů nýtovaný neměnitelný
černý neodnímatelný oboustranný plastový kryt
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 113 mm
řetězová linka: 43,5 mm
délka klik: 140 mm, materiál: Al hliník
hmotnost: 654 g  
399 Kč

Art. 64402  (219/265)
kliky FORCE C5.5 Al 48z 170 mm s krytem
doporučeno pro městská kola, pro úzký řetěz
železný jednopřevodník 48 zubů, neměnitelný
s odnímatelným oboustranným plastovým krytem
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 113 mm
řetězová linka: 43,5 mm
délka klik: 170 mm, materiál: Al hliník
hmotnost: 847 g 
449 Kč
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Art. 64462  (3699/4476) 50/34 zubů / 746 g
Art. 64464  (3699/4476)  53/39 zubů / 765 g
kliky FORCE ROAD CARBON TEAM 175 mm
silniční dvojpřevodník pro 11 kolo
přímá montáž převodníků 
vyfrézovaných z jednoho kusu
integrovaná osa včetně misek/ ložisek PRESSFIT
řetězová linka: 43,5 mm
délka klik: 175 mm, materiál: karbon
hmotnost misek: 76 g
5 999 Kč

Art. 64452  (2999/3629) 50/34 zubů / 942 g
Art. 64454  (2999/3629)  53/39 zubů / 960 g
kliky FORCE ROAD TEAM 175 mm
silniční dvojpřevodník pro 11 kolo
dutá kovaná Al klika
přímá montáž převodníku 
vyfrézovaných z jednoho kusu
integrovaná osa včetně misek/ ložisek PRESSFIT
řetězová linka: 43,5 mm
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
hmotnost misek: 76 g  
4 999 Kč

NOVINKA

Art. 64280  (259/313) 30 zubů / 140 mm
Art. 64286  (259/313)  32 zubů / 152 mm
Art. 64296  (274/332)  38 zubů / 170 mm
kliky FORCE NINE1.6 Al
pro úzký řetěz 1/2“*11/128“ 
železný jednopřevodník nýtovaný neměnitelný 
černý neodnímatelný oboustranný plastový 
kryt určeno pro středovou osu se čtyřhranem 
řetězová linka: 50 mm 
materiál: Al hliník
549 Kč

Art. 64432  (999/1209)
kliky FORCE ROAD C9.5+ Al 50/34z 175 mm
silniční dvojpřevodník pro 9 kolo
převodníky 50/34z vyměnitelné
hliníkový převodní 50z / železný převodník 34z
integrovaná osa včetně misek/ ložisek BSA
řetězová linka: 43,5 mm
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
celková hmotnost: 1046 g, hmotnost misek: 148 g
1 899 Kč

Art. 64422  (389/471)
Art. 64425  (389/471)
kliky FORCE ROAD C9.5 Al 175 mm
silniční dvojpřevodník pro 9 kolo
železné převodníky, vyměnitelné
určeno pro středovou osu se čtyřhranem
doporučená délka osy: 110,5 mm
řetězová linka: 43,5 mm
délka klik: 175 mm, materiál: Al hliník
799 Kč

Kliky silniční

Kliky - levé / kryty + napínák řetězů

Art. 63555  (92/111)
klika levá FORCE ROAD C9.5 Al 175 mm
levá klika na čtyřhran
prohnutá profilovaná s logem FORCE C9.5
materiál: Al hliník
hmotnost: 245 g 
189 Kč

Art. 63545  (92/111)
klika levá FORCE NINE 3.2 Al 175 mm
levá klika na čtyřhran
prohnutá profilovaná s logem NINE3.2
materiál: Al hliník
hmotnost: 242 g 
189 Kč

Art. 63359  (139/168)
kryt převodníku plast-na střed
průhledný plastový kryt převodníku
úchyt na pravou kliku
prodloužený - chrání i řetěz, délka: 540 mm
pro jednopřevodník do 48 zubů
pro trojpřevodník do 46 zubů
hmotnost: 1480 g  
269 Kč 

Art. 63509  (42/51)
klika levá FORCE C8.2 Fe 170 mm
levá klika na čtyřhran
prohnutá profilovaná s logem FORCE
materiál: Fe železo
hmotnost: 413 g 
89 Kč

Art. 63508  (42/51)
klika levá FORCE C8.1 Fe 170 mm
levá klika na čtyřhran
prohnutá profilovaná s logem FORCE
materiál: Fe železo
hmotnost: 415 g 
89 Kč

Art. 63540  (92/111) 170 mm / 228 g 
Art. 63542  (92/111) 175 mm / 229 g
klika levá FORCE C8.5 Al
levá klika na čtyřhran
prohnutá profilovaná s logem FORCE C8.5
materiál: Al hliník  
189 Kč

Art. 63535  (92/111)
klika levá FORCE C8.3 Al 152 mm
levá klika na čtyřhran
prohnutá profilovaná s logem FORCE C8.3
materiál: Al hliník
hmotnost: 204 g 
189 Kč

Art. 63530  (92/111)
klika levá FORCE C5.3 Al 140 mm
levá klika na čtyřhran
prohnutá profilovaná s logem FORCE C5.3
materiál: Al hliník
hmotnost: 190 g 
189 Kč

Art. 894676  (269/325)
napínák řetězu FORCE s 2 kladkami
dvě nastavitelné plastové kladky
průmyslová ložiska
pro převodníky 36 - 44 zubů
materiál rámu: Al hliník
hmotnost: 180 g 
549 Kč

Art. 894673  (82/99) osa 10 mm
Art. 894674  (82/99) osa 14 mm
napínák řetězu FORCE Al rám - osa
napínák pro singlespeed
pro osy 10 mm
169 Kč

Art. 894670  (176/213)
napínák řetězu FORCE pro singlespeed Al
odlehčené rameno s dírami, délka 70 mm (osa-osa)
montáž na patku rámu místo přehazovačky
pro singlespeed, pro rámy bez horizontálních patek
kladka s 11 zuby, nastavitelná (rozsah cca 40 mm)
materiál ramena: Al hliník, kladka: plast
hmotnost: 109 g
359 Kč

Art. 8946705  (53/64)
kladka napínáku řetězu FORCE 894670
samostatná náhradní kladka s 11 zuby
pouze pro napínák kód 894670
včetně 2 kovových krytek a válečku
materiál kladky: plast
109 Kč

Art. 89101  (9/11)
kryt PLAST za vícekolo/ kazetu 
138 mm
otvor má 3 zoubky
vhodný za vícekolečko-kazetu
optimálně pro 36 drátů
průměr krytu 138 mm, čirý plast
19 Kč 
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Převodníky

Art. 633622  (339/410) 32 zubů, 52 g
Art. 633624  (339/410) 34 zubů, 68 g
Art. 633626  (339/410) 36 zubů, 84 g
Art. 633628  (339/410) 38 zubů, 70 g
převodník Al, pro kliky FORCE ELEVEN1.7+
MTB převodník
doporučený pro 11 kolo
rozteč: 104 mm, čtyřpacka
materiál: Al hliník CNC
699 Kč

Art. 633724  (199/241) 24 zubů, 18 g
Art. 633728  (199/241) 28 zubů, 30 g
Art. 633738  (294/356) 38 zubů, 72 g
Art. 633740  (294/356) 40 zubů, 64 g
převodník Al, pro kliky FORCE TEN 2.3+
MTB převodník
doporučený pro 10 kolo
rozteč: 64 mm, čtyřpacka
materiál: Al hliník
399 Kč
599 Kč

Art. 63382  (299/362)
převodník 44 zubů Al, 10k
MTB převodník
(doporučený pro 10k , možno použít na 6-10k)
rozteč: 104 mm, čtyřpacka
materiál: Al hliník
hmotnost: 86 g
599 Kč 

Art. 63392  (62/75)
převodník 44 zubů Fe, 9k
MTB převodník
(doporučený pro 9 k , možno použít na 6-9 k)
rozteč: 104 mm, čtyřpacka
materiál: Fe železo
hmotnost: 168 g
139 Kč 

Art. 63386  (45/54)
převodník 32 zubů Cr-Mo, 9k
MTB převodník
(doporučený pro 9 k , možno použít na 6-9 k)
rozteč: 104 mm, čtyřpacka
materiál: Cr-Mo
hmotnost: 92 g
99 Kč 

Art. 63380  (36/44)
převodník 22 zubů Cr-Mo, 9k
MTB převodník
( doporučený pro 9 k , možno použít na 6-9 k)
rozteč: 64 mm, čtyřpacka
materiál: Cr-Mo
hmotnost: 38 g
79 Kč 

Art. 63388  (52/63)
převodník 32 zubů Cr-Mo, 10k
MTB převodník
(doporučený pro 10k , možno použít na 6-10k)
rozteč: 104 mm, čtyřpacka
materiál: Cr-Mo
hmotnost: 92 g
119 Kč 

Art. 63394  (42/51)
převodník 24 zubů Cr-Mo, 10k
MTB převodník
(doporučený pro 10k , možno použít na 6-10k)
rozteč: 64 mm, čtyřpacka
materiál: Cr-Mo
hmotnost: 38 g
99 Kč 

Středové osy a příslušenství 

Art. 62970 (179/217) 110 mm / 289 g
Art. 62971 (179/217) 113 mm / 294 g
Art. 62972 (179/217) 115 mm / 299 g
Art. 62973 (179/217) 118 mm / 304 g
Art. 629735 (179/217) 119 mm / 304 g
Art. 62974 (179/217) 122,5 mm / 309 g
Art. 62975 (179/217) 127,5 mm / 314 g 
osa zapouzdřená FORCE BSA Al misky 
zapouzdřená osa se šrouby, stříbrné železné tělo, 
délka domečku: 68 mm, hliníkové stříbrné BSA misky 
s gumovým těsnícím kroužkem
včetně šroubů
349 Kč 

Art. 62980 (119/144) 110 mm / 321 g
Art. 62981 (119/144) 113 mm / 327 g
Art. 62982  (119/144) 115 mm / 333 g
Art. 62983 (119/144) 118 mm / 339 g
Art. 629835 (119/144) 119 mm / 339 g
Art. 62984 (119/144) 122,5 mm / 345 g
Art. 629845 (119/144) 124,5 mm / 345 g
Art . 62985 (119/144) 127,5 mm / 351 g
Art. 62986  (126/152) 131 mm / 351 g 
osa zapouzdřená FORCE BSA Fe misky
zapouzdřená osa se šrouby, černé železné tělo, 
délka domečku: 68 mm, černé železné BSA misky 
s gumovým těsnícím kroužkem
včetně šroubů
229 Kč 
259 Kč  Art.62986

Art. 629953 (76/92) 118 mm / 325 g
Art. 629956 (76/92) 122,5 mm / 345 g
Art. 629958  (76/92) 127,5 mm / 346 g
osa zapouzdřená FORCE ECO BSA Fe misky
zapouzdřená osa se šrouby, černé železné tělo, 
délka domečku: 68 mm, černé železné BSA misky 
včetně šroubů
159 Kč

Art. 63194 (239/289 ) 
misky FORCE pravá + levá sada
sada dvou kompletních ložisek 
pravé + levé a krytky
závit BSA, pro domeček 68 - 73 mm
pro FORCE kliky s integrovanou osou
materiál: hliníkové misky/ plast
hmotnost: 140 g
499 Kč 

Art. 63191 (209/253) 
misky FORCE pressfit silniční 
sada dvou kompletních ložisek 
pravé + levé a krytky
pro domeček 86,5 mm
pro FORCE silniční kliky s integrovanou osou
materiál: hliníkové misky/ plast
hmotnost: 140 g
449 Kč 

Art. 63190 (209/253) 
misky FORCE pressfit MTB 
sada dvou kompletních ložisek 
pravé + levé a krytky
pro domeček 92 mm
pro FORCE MTB kliky s integrovanou osou
materiál: hliníkové misky/ plast
hmotnost: 80 g
449 Kč 

Art. 63311 (24/29)
Art. 63312 (23/28) s guferem misky pro stahovák na tisícihran
misky + ložiska na klasickou středovou osu BSA  
sada kovové pravé a levé misky
včetně kontramatice a 2 věnečků
49 Kč 

Art. 63302 (3/4)
matice na středovou osu  
materiál: Fe železo
7 Kč 

Art. 16201 (4/4)
věneček do středového složení 1/4“  
průměr kuliček: 6,4 mm
1 věneček obsahuje 9 kuliček
materiál: železo
8 Kč 

Art. 64011  (54/65)
šroub pojistný levé kliky 
integrované osy FORCE II
pro aktuální modely klik FORCE
hmotnost: 7 g, utažení na inbus 5
99 Kč 

Art. 63299 (42/51)
šrouby středové pro osu OCTALINK  
průměr hlavice šroubu: 20 mm
délka šroubu: 20 mm
průměr závitu: 14 mm
délka závitu: 12 mm, materiál: železo
89 Kč 

Art. 63301 (9/11) 
šroub do klik na inbus  
včetně podložky, závit M8 x P 1,0 x 15 L
materiál: Fe železo, hmotnost: 13,8 g / ks
20 Kč 

Art. 63219  (28/34) 126 mm
Art. 63230  (28/34) 119 mm
osa středová čtyřhran na matice
včetně matic
59 Kč 

Art. 63355 (7/8)
klínek 9,5 mm / 46 mm
včetně matice a podložky
materiál: Fe železo
15 Kč 

Art. 63300 (5/5) 
šroub do středové osy s přírubou  
materiál: Fe železo
10 Kč 
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Řetězy 

Art. 893644  (109/132) stříbrný 
Art. 893644OEM  (102/123) stříbrný
řetěz FORCE P8001 pro 8-kolo
1/2“ x 3/32“ x 116 článků, včetně spojky
hmotnost: 332 g 
229 Kč

Art. 893642  (62/75) hnědý
Art. 893642OEM  (56/68) hnědý
řetěz FORCE/PYC P7002 pro 8-kolo
1/2“ x 3/32“ x 116 článků, včetně pinu
hmotnost: 332 g 
129 Kč

Art. 893684  (259/313) celostříbrný
řetěz FORCE SP1002 pro 10-kolo
1/2“ x 11/128“ x 116 článků, včetně spojky
hmotnost: 266 g 
499 Kč

Art. 893682  (199/241) 116 článků
Art. 893682E  (229/277) E - pro elektrokola  / 138 článků
řetěz FORCE P1003 pro 10-kolo
1/2“ x 11/128“, včetně spojky
hmotnost: 280 g (Art. 893682), 332 g (Art. 893682) 
399 Kč 116 článků
459 Kč 138 článků

Art. 893664  (189/229) celostříbrný
řetěz FORCE P9001 pro 9-kolo
1/2“ x 11/128“ x 116 článků, včetně spojky
hmotnost: 286 g 
379 Kč

Art. 893643  (96/116) stříbrný / tmavě stříbrný
řetěz FORCE P9001 pro 9-kolo
1/2“ x 11/128“ x 116 článků, včetně spojky
hmotnost: 286 g 
199 Kč

Art. 893710  (399/483) celostříbrný
řetěz FORCE/PYC 1202 pro 12-kolo
1/2“ x 11/128“ x 116 článků, včetně spojky
hmotnost: 286 g 
669 Kč

Art. 893725  (26/31,5) pro 9 řetěz / hmotnost: 2,7 g  
Art. 893727  (26/31,5) pro 10 řetěz / hmotnost: 2,6 g  
Art. 893729  (30/36,3) pro 11 řetěz/ hmotnost: 2,3 g  
spojka PYC 
balení v blistru = 6 x 1 ks
60 Kč pro 9 řetěz, pro 10 řetěz
65 Kč pro 11 řetěz

Art. 893723  (22/26,6) 
spojka PYC pro 8 řetěz 
balení v sáčku = 10 x 1 ks 
hmotnost: 2,9 g 
49 Kč

Art. 893662  (169/204) 116 článků
Art. 893662E  (189/229) E - pro elektrokola / 138 článků
řetěz FORCE P9002 pro 9-kolo
1/2“ x 11/128“, včetně spojky
hmotnost: 283 g (Art. 893662), 328 g (Art. 893662E) 
339 Kč 116 článků
379 Kč 138 článků

Art. 893702  (319/386) 116 článků
Art. 893702E  (369/446) E - pro elektrokola / 138 článků
řetěz FORCE P1102 pro 11-kolo
1/2“ x 11/128“, včetně spojky
hmotnost: 250 g (Art. 893702), 301 g (Art.893702E) 
599 Kč 116 článků
669 Kč 138 článků

Art. 893622  (43/52) černý
Art. 893622OEM  (38/46) černý
řetěz FORCE/PYC X410 pro 1/3-kolo
1/2“ x 1/8“ x 114 článků, včetně spojky
hmotnost: 341 g 
89 Kč

Art. 893721  (6/7,3)
spojka PYC pro široký řetěz
balení v sáčku = 10 x 1 ks
hmotnost: 3,2 g 
15 Kč
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Pedály nášlapné MTB / TREK

Pedály nášlapné silniční

Art. 67049 (699/846) 
pedály FORCE nášlapné MTB   
FPC systém - FORCE Pedal Click
kompatibilní se zarážkami SHIMANO SPD SM-SH51/ 56
kuličková ložiska, Cr-Mo osa, hliníkové tělo pedálu
nastavitelné předpětí pružiny
včetně černých zarážek (náhradní zarážky art 68285)
hmotnost 1 páru: 338 g, zarážky: 52 g 
1 199 Kč 

Art. 670493 (799/967) černé 
pedály FORCE nášlapné MTB 
FPC systém - FORCE Pedal Click
kompatibilní se zarážkami SHIMANO SPD SM-SH51/ 56
průmyslová ložiska, Cr-Mo osa, hliníkové tělo pedálu
nastavitelné předpětí pružiny
včetně černých zarážek (náhradní zarážky art 68285)
hmotnost 1 páru: 293 g, zarážky: 52 g 
1 349 Kč 

Art. 670509 (699/846) 
pedály FORCE SELECT nášlapné MTB jednostranné 
FPC systém - FORCE Pedal Click
kompatibilní se zarážkami SHIMANO SPD SM-SH51/ 56
průmyslová ložiska
materiál: hliníkové tělo pedálu, osa Cr-Mo
nastavitelné předpětí pružiny
včetně černých zarážek (náhradní zarážky art 68285)
náhradní protikus zarážek art: 68321
velikost platformy: 92x94x30 mm
hmotnost 1 páru: 310 g, zarážky: 52 g 
1 299 Kč 

Art. 66303 (649/785) 
pedály FORCE FLIX nášlapné silniční + zarážky
systém kompatibilní se zarážkami LOOK KEO
průmyslová ložiska, Cr-Mo osa, hliníkové tělo pedálu
velikost platformy: 86x89x30 mm
nastavitelné předpětí pedálové pružiny
včetně červených zarážek s vůlí 6°
(lze dokoupit náhradní zarážky kód 68319 a 68320)
hmotnost 1 páru: 360 g
1 299 Kč 

Art. 66306 (699/846) 
pedály FORCE DELTA nášlapné silniční + zarážky
systém kompatibilní se zarážkami LOOK (klasické ARD), 
NE pro LOOK KÉO
průmyslová ložiska, Cr-Mo osa, hliníkové tělo pedálu
nastavitelné předpětí pedálové pružiny
včetně červených zarážek s vůlí 6°
(lze dokoupit náhradní zarážky art.: 68315)
velikost platformy: 85x92x33 mm 
hmotnost 1 páru: 296 g
1 399 Kč 

Art. 66300 (599/725) černé
Art. 66301 (599/725) červené
Art. 66302 (599/725) bílé
pedály FORCE nášlapné silniční + zarážky
systém kompatibilní se zarážkami LOOK KEO, kuličková 
ložiska, Cr-Mo osa hliníkové tělo pedálu, nastavitelné 
předpětí pedálové pružiny
včetně červených zarážek s vůlí 6°
(lze dokoupit náhradní zarážky art 68319 a 68320)
velikost platformy: 81x87x33 mm
hmotnost 1 páru: 326 g
1 199 Kč 

Art. 67050 (549/664) 
pedály FORCE nášlapné MTB jednostranné 
FPC systém - FORCE Pedal Click
kompatibilní se zarážkami SHIMANO SPD SM-SH51/ 56
kuličková ložiska
materiál: hliníkové tělo pedálu, osa Cr-Mo
nastavitelné předpětí pružiny, železná klec
včetně černých zarážek (náhradní zarážky art 68285)
náhradní protikus zarážek art: 68321
velikost platformy: 102x66x30 mm
hmotnost 1 páru: 469 g, zarážky: 52 g 
999 Kč 

Pedály BMX

Art. 67031 (829/1003) 
pedály FORCE BMX magnesium 
průmyslová ložiska, výměnné piny na inbus
materiál: tělo pedálu magnesium, osa Cr-Mo
velikost platformy: 115x107x31 mm
hmotnost 1 páru: 376 g
1 499 Kč 

Art. 67036 (1299/1572) 
pedály FORCE TWIST
průmyslová ložiska , výměnné Al piny
materiál: tělo pedálu Al 6061, osa Cr-Mo
velikost platformy: 108,7x100x28,6 mm
hmotnost 1 páru: 425 g
2 599 Kč 

Art. 670365 (1299/1572) černé
pedály FORCE SWING hliníkové, 
prům. ložiska
průmyslová ložiska, výměnné Al piny
materiál: tělo pedálu Al 6061, osa Cr-Mo
velikost platformy: 113x99x24 mm
hmotnost 1 páru: 425 g
2 599 Kč 

Art. 670334 (829/1003) 
pedály FORCE WHIRL
průmyslová ložiska , výměnné piny na inbus
materiál: tělo pedálu Al 6061 (dural), osa Cr-Mo
velikost platformy: 104x100 mm
hmotnost 1 páru: 304 g
1 599 Kč 

Art. 670313 (299/362) bílé
Art. 670314 (299/362) červené
Art. 6703142 (299/362) černé
pedály FORCE BMX HOT
kuličková ložiska
protiskluzová úprava s piny
materiál: tělo pedálu Al hliník, osa Cr-Mo
velikost platformy: 109x100x28 mm
hmotnost 1 páru: 443 g
599 Kč 

Art. 670332 (749/906) 
pedály FORCE GALE
průmyslová ložiska, výměnné piny na inbus
materiál: tělo pedálu Al 6061 (dural), osa Cr-Mo
velikost platformy: 109x106x25 mm
hmotnost 1 páru: 300 g
1 499 Kč 

Art. 67032 (559/676) černé
pedály FORCE BMX / DOWNHILL
průmyslová ložiska, výměnné Al piny
materiál: tělo pedálu Al hliník, osa Cr-Mo
velikost platformy: 109x106x25 mm
hmotnost 1 páru: 540 g
1 099 Kč 
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Art. 670396 (319/386) 
pedály FORCE REVO
pedály FORCE s odrazkami
průmyslová ložiska, s protiskluznou úpravou
velikost platformy: 99x72 mm
hmotnost 1 páru: 314 g
629 Kč 

Art. 67034 (149/180) 
pedály FORCE FREE
mohutné pedály FORCE celohliníkové 
s odrazkami
kuličková ložiska, protiskluzné hroty
určení: MTB/ BMX/ FREERIDE
velikost platformy: 108x102 mm
hmotnost 1 páru: 513 g
289 Kč 

Art. 670312 (199/241) 
pedály FORCE BMX nevyměnitelné piny
kuličková ložiska, s odrazkami
protiskluzová úprava s piny
materiál: tělo pedálu Al hliník, osa Cr-Mo
velikost platformy: 100x100x27 mm
hmotnost 1 páru: 335 g
399 Kč 

Art. 670311 (199/241) 
pedály FORCE RELISH kuličková ložiska
kuličková ložiska
protiskluzová úprava s piny
materiál: tělo pedálu hliník 
velikost platformy: 110x105x30 mm
hmotnost 1 páru: 486 g
399 Kč 

Art. 67042 (329/398) 
pedály FORCE
kvalitní Al pedály FORCE, průmyslová ložiska
černá klec, stříbrné tělo
velikost platformy: 96x64 mm
hmotnost 1 páru: 280 g
599 Kč 

Art. 670395 (319/386) 
pedály FORCE broušené
kvalitní FORCE hliníkové pedály s odrazkami
průmyslová ložiska
velikost platformy: 94x64 mm
hmotnost jednoho páru: 270 g
599 Kč 

Art. 67044 (249/301) 
pedály FORCE 600
pedály FORCE celohliníkové s odrazkami
kuličková ložiska
velikost platformy: 102x78 mm
hmotnost 1 páru: 288 g
489 Kč 

Pedály MTB / TREK / dětské

Art. 67043 (169/204) 
pedály FORCE 610
pedály FORCE celohliníkové s odrazkami
kuličková ložiska
velikost platformy: 105x81 mm
hmotnost 1 páru: 347 g
339 Kč 

Art. 670263 (59/71) 
pedály FORCE TREK PROTISKLUZ
pedály FORCE plastové s odrazkami
kuličková ložiska
s protiskluznou úpravou
velikost platformy: 111x74 mm
hmotnost 1 páru: 324 g
119 Kč 

Art. 67037 (169/204) 
pedály FORCE 910 
pedály FORCE celohliníkové, kuličková ložiska
velikost platformy: 102x63 mm
hmotnost 1 páru: 368 g
339 Kč 

Art. 67038 (139/168) 
pedály FORCE 910
kuličková ložiska
materiál: tělo pedálu Al hliník, klec Fe železo
velikost platformy: 102x63 mm
hmotnost 1 páru: 447 g
279 Kč 

Art. 670261 (134/162) 
pedály FORCE TREK PROTISKLUZ
pedály FORCE hliníkové s odrazkami
kuličková ložiska, s protiskluznou úpravou
velikost platformy: 108x69 mm
hmotnost 1 páru: 416 g
269 Kč 

Art. 67023 (99/120) 
pedály FORCE 931
plastové tělo, železná klec
velikost platformy: 102x79 mm
hmotnost 1 páru: 386 g
199 Kč 

Art. 67024 (89/108) 
pedály FORCE 807 PROTISKLUZ
pedály FORCE plastové s odrazkami
kuličková ložiska, s protiskluzovou úpravou
velikost platformy: 104x73 mm
hmotnost 1 páru: 399 g
179 Kč 

Art. 67021 (59/71) 
pedály FORCE 877 
pedály FORCE MTB plastové s odrazkami
kuličková ložiska
velikost platformy: 110x79 mm
hmotnost 1 páru: 346 g
119 Kč 

Art. 670222 (55/67) 
pedály dětské FORCE 698  
NESTANDARDNÍ MALÝ závit
pedály FORCE s odrazkami
kuličková ložiska, s protiskluznou úpravou
velikost platformy: 91x65 mm
hmotnost 1 páru: 254 g
109 Kč 

Art. 67022 (55/67) 
pedály dětské FORCE 481 STANDARDNÍ závit
pedály dětské FORCE plastové s odrazkami
kuličková ložiska, STANDARDNÍ ZÁVIT
velikost platformy: 98x64 mm
hmotnost 1 páru: 303 g
109 Kč 

Art. 670264 (99/120) 
pedály FORCE BULK
pedály FORCE s odrazkami
kuličková ložiska, s protiskluznou úpravou
velikost platformy: 103x78x26 mm
hmotnost 1 páru: 254 g
199 Kč 

Art. 67035 (149/180) 
pedály FORCE EDGE
pedály FORCE s odrazkami
nylon + 20% skelné vlákno 
kuličková ložiska, s protiskluznou úpravou
velikost platformy: 110x100 mm
hmotnost 1 páru: 338 g
269 Kč 



Copyright© 2021 / Tento katalog je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o.  a vztahují se na něj autorská práva! 187KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2021 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační186

Odrazky na pedály / příslušenství

Art. 68321 (69/83) 
protikus k zarážkám na pedály MTB 
náhradní protikusy pedálů FORCE 
pro zarážky FPC systém
kompatibilní se zarážkami SHIMANO 
SPD SM-SH51/ 56
129 Kč 

Art. 68210 (34/41) 
klipsny MTB plast 
plastové sportovní MTB klipsny
kvalitnější pevné provedení
včetně šroubků, materiál: plast
69 Kč 

Art. 68211 (33/40) 
klipsny MTB plast bezřemínkové
plastové sportovní MTB klipsny
včetně šroubků, materiál: plast
69 Kč 

Art. 46332 (3/4) 
odrazka nacvakávací do pedálů
montáž na nacvaknutí do pedálů
rozměr: délka 55 mm, 
výška 15 mm, šířka 10 mm
9 Kč 

Art. 68050 (49/59) 
řemínky klipsny nylonové
černé nylonové řemínky do klipsen
přezka pozink
99 Kč 

Art. 59055 (519/628) černé
Art. 59057 (519/628) červené
kladky měniče FORCE 
keramická ložiska, 11 zubů, šířka kladky: 8 mm
materiál: Al hliník odlehčený 7075
899 Kč 

Art. 59042 (96/116) černé 
Art. 59043 (96/116) červené
kladky měniče ECO 
průmyslová ložiska, 11 zubů  
šířka kladky: 8,5 mm
materiál: Al hliník odlehčený
199 Kč 

Art. 59045 (194/235)  černé
Art. 59048 (194/235)  červené
kladky měniče FORCE 
průmyslová ložiska, 11 zubů, šířka kladky: 8 mm 
materiál: Al hliník odlehčený
399 Kč 

Art. 59050 (199/241) černé
Art. 59052 (199/241) modré
kladky měniče FORCE Al CNC 
průmyslová ložiska, 11 zubů, šířka kladky: 8 mm
materiál: Al hliník 6061 odlehčený (obráběný CNC)
399 Kč 

Art. 63356 (23/28) ø 28,6 mm 
Art. 63357 (23/28) ø 31,8 mm
Art. 63358 (23/28) ø 34,9 mm
objímka - antipadač řetězu
zabraňujicí spadnutí řetezu za převodník
na rámovou trubku průměru: 28,6 mm
49 Kč 

Art. 63202 (21/25) délka 135 mm/ rozteč ložisek 55 mm
osa středová klínková
pozinkovaná klasická klínková osa
materiál: železo
45 Kč 

Art. 63219 (28/34) délka 126 mm
Art. 63230 (28/34) délka 119 mm
osa středová čtyřhran
standard osa - čtyřhran, včetně matic
59 Kč 

Art. 63320 (179/217) černé 
Art. 63321 (179/217) červené
šrouby+matice FORCE na převodníky 
sada 5 šroubů a matic do převodníků
rozměr: M8 x 8,5, materiál: Al hliník
359 Kč 

Art. 63348 (146/177) černý
Art. 63349 (146/177) červený
antipadač řetězu FORCE  
proti zapadnutí řetězu mezi rám a převodník
materiál: Al hliník, pro použití na silniční kola
montáž na navářku přesmykače
hmotnost: 10 g
299 Kč 

Art. 56141 (78/94) ø 31,8 mm, 30 g
Art. 56142 (78/94) ø 34,9 mm, 32 g
objímka přesmyku  
materiál: Al hliník
159 Kč 

Art. 68285 (169/204) 
zarážky-kufry MTB FORCE FPC 
nášlapný systém 
FPC systém - Force Pedal Click systém
kompatibilní se zarážkami SHIMANO 
SPD SM-SH51/ 56
s podložkami a šrouby, hmotnost: 52 g
329 Kč 

Art. 68317 (139/168) 
zarážky VELO silniční
„ PEVNÉ„ bez vůle - 0°
kompatibilní s SHIMANO SPD-SL
včetně podložek a šroubů
279 Kč 

Art. 68318 (139/168) 
zarážky VELO silniční
„ VOLNÉ „ s vůlí - 4,5°
kompatibilní s SHIMANO SPD-SL
včetně podložek a šroubů
279 Kč 

Art. 68319 (134/162) 
zarážky WELLGO silniční
„ PEVNÉ „ bez vůle - 0°
kompatibilní s Look Kéo, X-PEDO atd.
včetně podložek a šroubů
249 Kč 

Art. 68320 (134/162) 
zarážky WELLGO silniční
„ VOLNÉ „ s vůlí - 6°
kompatibilní s Look Kéo, X-PEDO atd.
včetně podložek a šroubů
249 Kč 

Art. 68315 (64/77) 
zarážky LOOK silniční
„ PEVNÉ„ bez vůle - 0°
kompatibilní s Look (ne Look Kéo)
včetně podložek a šroubů
129 Kč 

Kladky měniče / příslušenství

Art. 894678 (96/116) délka 126 mm
držák řetězu FORCE místo zadního 
kola, Al-plast
pro všechny typy rámů (s 12 mm pevnou 
osou i rychloupínákem)
součástí balení: 2 ks distančních vložek 
do kotoučových brzd
materiál: hliník + plast
hmotnost: 57 g
199 Kč 

Brzdové čelisti

Art. 40502 (124/150) 
brzdové čelisti FORCE MTB cantilever 
kompletní sada přední + zadní včetně šroubů
materiál: Al hliník, hmotnost: 350 g
259 Kč

Art. 40902 (9/11) 
vodítko lanka pro „V“ brzdy, úhel 90° + prachovka 
trubičkové stříbrné vodítko lanka pro „V“ brzdy
úhel vodítka 90°, včetně prachovky
20 Kč 

Art. 40905 (6/7) 
vodítko lanka pro „V“ brzdy,  
trubičkové stříbrné vodítko lanka pro „V“ brzdy
úhel vodítka 110°, bez prachovky
15 Kč 

Art. 40904 (3/4) 
prachovka gumová k vodítku lanka „V“ brzdy 
černá prachovka k vodítku lanka pro „V“ brzdy
9 Kč 

Art. 40318 (489/592) 39-49 mm/332 g
Art. 40319 (489/592) 43-57 mm/372 g   
brzdové čelisti FORCE silniční 
kompletní sada - přední + zadní
materiál: Al hliník
899 Kč 

Art. 40652 (139/168) černé 
Art. 40653 (139/168) stříbrné
brzdové čelisti FORCE „V“ 
kompletní sada přední + zadní
čelisti bez otvoru, výška čelistí 105 mm
linearní pružiny, včetně gumiček, šroubů a vodítek
materiál: Al hliník
hmotnost: 354 g
299 Kč 

Art. 40320 (279/338) 
brzdové čelisti FORCE silniční 57-75 mm, excentr 
EXCENTRICKÉ stříbrné silniční brzdové čelisti
kompletní sada přední + zadní
rozsah: 57 - 75 mm
materiál: Al hliník
hmotnost: 416 g
549 Kč 

Art. 40650 (219/265) 
brzdové čelisti FORCE „V“ s otvorem 
kompletní sada přední + zadní
čelisti s otvory, výška čelistí 115 mm
lineární pružiny, včetně gumiček, šroubů a vodítek
materiál: Al hliník
hmotnost: 396 g
449 Kč 

Kotoučové brzdy
Art. 406201B (379/459) MTB / TREK / E-BIKE
Art. 406202B (379/459) CYKLOKROS/ GRAVEL/ ROAD, kompatibilní s Dual Control 
brzdové třmeny FORCE DUAL MTB mechanické 
přední + zadní třmen mechanických brzd - 1 pár
dvou pístový brzd. třmen, rovnoměrný oboustranný chod
silnější brzdný účinek, životnost destiček, snadnější nastavení kotouče
nastavení dorazu lanka a vnějšího pístu bez nářadí
univerzální uchycení přední/zadní, montáž s adaptérem
včetně polymerových Fe destiček s pojistným šroubem
kompatibilní destičky FORCE art 42350
materiál: hliníkový třmen, železné rameno, plastová krytka
hmotnost 1páru včetně destiček a šroubů: 424 g
baleno v sáčku na kartě FORCE
DODÁVÁNO BEZ ADAPTÉRŮ A KOTOUČŮ!
799 Kč 

Art. 406210B (559/676) 
brzdové třmeny FORCE CONTROL semi-hydraulické 
přední+zadní třmen semi-hydraulických kotoučových brzd FORCE
kompatibilní s V-brake brzd. pákami i silničními pákami (Dual Control)
univerzální použítí pro E-BIKE/ MTB/ CITY/ ROAD/ CYKLOKROS
lineární ovládání brzdovým lankem (bez hydraulických hadiček)
natlakovaný třmen-uzavřený systém plněno minerálním olejem
dvou pístový rovnoměrný chod - snadnější nastavení kotouče
přesnější ovládání, menší opotřebení destiček, jednoduchá instalace
univerzální uchycení přední/zadní, montáž s adaptérem
včetně polymerových Fe destiček s pojistným šroubem (FORCE art 42350)
materiál: hliníkový třmen, hmotnost 1páru včetně destiček a šroubů: 340 g
baleno v krabičce FORCE včetně dorazů, šroubů, prachovek a klíče torx8
DODÁVÁNO BEZ ADAPTÉRŮ A KOTOUČŮ!
1 099 Kč 
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Art. 4240051 (299/362) ø 160 mm/172 g
Art. 4240052 (349/422) ø 180 mm/180 g
kotouč brzdový FORCE CENTER LOCK
uchycení na CENTER LOCK
kompatibilní se SHIMANO
hmotnost: 172 g
materiál: 2Cr13 (SUS410) tepelně odolná 
nerez ocel
599 Kč
699 Kč

Art. 42401 (86/104) ø 140 mm/125 g - stříbrný
Art. 42405 (92/111) ø 160 mm/135 g - stříbrný
Art. 42404 (96/116) ø 180 mm/155 g - stříbrný
kotouč brzdový FORCE
uchycení na 6 šroubů
kompatibilní se SHIMANO
včetně torx šroubů
179 Kč ø 140 mm/125 g 
189 Kč ø 160 mm/135 g
199 Kč ø 180 mm/155 g

Art. 424056 (92/111) ø 160 mm/135 g
Art. 4240563 (96/116) ø 180 mm/170 g
Art. 4240565 (119/144) ø 203 mm/205 g
kotouč brzdový FORCE-2  
uchycení na 6 šroubů
kompatibilní se SHIMANO
včetně torx šroubů
materiál: 2Cr13 (SUS410) tepelně odolná 
nerez ocel
189 Kč ø 160 mm/135 g 
199 Kč ø 180 mm/170 g
249 Kč ø 203 mm/205 g

Art. 424060B (96/116) ø 160 mm/103 g
Art. 424057 (119/144) ø 180 mm/150 g
kotouč brzdový FORCE-3  
uchycení na 6 šroubů
kompatibilní se SHIMANO
včetně torx šroubů
199 Kč  ø 160 mm/103 g 
249 Kč ø 180 mm/150 g

Art. 424065 (109/132) ø 160 mm/155 g - stříbrný
Art. 424066 (109/132) ø 160 mm/155 g - černý
Art. 424067 (139/168) ø 180 mm/185 g - stříbrný
Art. 424068 (139/168) ø 180 mm/185 g - černý
kotouč brzdový FORCE-5   
poloplovoucí (semi-float) nýtovaná konstrukce
redukuje přehřátí při dlouhém sjezdu
podporuje delší životnost kotouče
uchycení na 6 šroubů, kompatibilní se SHIMANO
včetně torx šroubů
materiál: 2Cr13 (SUS410) tepelně odolná nerez ocel
229 Kč ø 160 mm/155 g - stříbrný, černý 
299 Kč ø 180 mm/185 g - stříbrný, černý

Art. 89583 (249/301) pro AVID, HAYES - DOT4 olej
Art. 89584 (249/301) pro SHIMANO, TEKTRO, MAGURA, GIANT - MINERÁLNÍ olej
sada plnící pro hydraulické brzdy  
plnící a odvzdušňovací sada pro hydraulické brzdy
součástí balení:
2x stříkačka
1x hadička
koncovky hadiček
50 ml oleje
499 Kč 

Brzdové páky

Art. 89582 (72/87) 
sada dílů pro odvzdušnění hydraulických brzd  
univerzální sada náhradních dílů pro servis brzd:
- 1x stříkačku 20 ml bez závitu, 1 x 30 ml se závitem
- 4x hadičku 19 cm (6 x 4 mm) pro odvzdušnení
- 1x uzavíratelný klip na hadičky
- 1x bleed block pro rozepření třmenů
149 Kč 

Art. 41145 (149/180)
páky brzdové silniční FORCE AERO
pro průměry řidítek 22,2 - 23,8 mm
délka brzdové páky: 130 mm
materiál: Al hliník
hmotnost: 248 g (pár)
299 Kč 

Art. 42048 (125/151)
páky brzdové FORCE „V“, s gumou  
gumová vložka na páce
pro „V“ brzdy
4-prsté, delší provedení
materiál: Al hliník
hmotnost: 245 g (pár)
249 Kč 

Art. 420025 (95/115)
Art. 420026 (69/83)
páky brzdové FORCE „V“, s gumou
gumová vložka na páce
pro „V“ brzdy
4-prsté, delší provedení
materiál: Al hliník
hmotnost: 245 g (pár)
189 Kč
139 Kč

Art. 42039 (99/120)
páky brzdové FORCE MTB 
„V“ Al REVOSHIFT
pro řazení REVOSHIFT
pro „V“ brzdy
3-prsté
materiál: Al hliník
hmotnost: 214 g (pár)
199 Kč 

Art. 42042 (56/68) 
páky brzdové FORCE „V“
pro řazení REVOSHIFT
pro „V“ brzdy
3-prsté
materiál: Al hliník/ plast
hmotnost: 182 g (pár)
119 Kč 

Art. 420024 (57/69) 166 g, plast / černé 
páky brzdové FORCE JUNIOR „16-24“
celokovové dětské brzdové páky
pro 16‘‘ - 24‘‘ kola
pouze pro „V“ brzdy
3-prsté (užitná délka páky: 50-53 mm)
119 Kč

Brzdové gumičky MTB / TREK 

Art. 42322 (119/144) 
gumičky brzd FORCE výměnné
délka: 70 mm
závitové, výměnné
hmotnost 1 páru: 56 g
náhradní gumička art. 42323
249 Kč 

Art. 423158 (136/165) 
gumičky brzd FORCE výměnné CNC
délka: 70 mm
závitové
hmotnost 1 páru: 54 g
náhradní gumička art. 42323
279 Kč 

Art. 42329 (96/116) OEM - 10 párů
Art. 42329B (96/116) baleno ve FORCE blistru
gumičky brzd FORCE výměnné
délka: 70 mm
závitové, výměnné
hmotnost 1 páru: 65 g
náhradní gumička art. 42323
199 Kč 

Art. 42005 (98/119) 
páky brzdové FORCE KID „16-24“
celokovové dětské brzdové páky
pro 16‘‘ - 24‘‘ dětská kola
vzdálenost řidítka-páka: 34-49 mm
pro V-brake i kotoučové brzdy
3-prsté (užitná délka páky: mm)
materiál: Al hliník, hmotnost 1 páru: 166 g
199 Kč 

Art. 42030B (98/119) 
páky brzdové FORCE MTB „V“ PRO 2.0  
pro řazení REVOSHIFT
pro „V“ brzdy/ mechanické kotoučové brzdy
2-prsté, odlehčená konstrukce
materiál: Al hliník
hmotnost: 140 g (pár)
199 Kč 

Art. 42032 (99/120) 
páky brzdové FORCE MTB „V“  
pouze na „V“ brzdy
3-prsté
materiál: Al hliník
hmotnost: 240 g (pár)
199 Kč 
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Art. 423156 (98/119) 
gumičky brzd FORCE výměnné
délka: 70 mm
závitové
hmotnost 1 páru: 58 g
199 Kč 

Art. 423235 (52/63) OEM - 10 párů
Art. 423235B (60/73) baleno ve FORCE blistru
gumičky brzd FORCE jednorázové  
délka: 70 mm, zeleno-černo-hnědé
závitové
hmotnost 1 páru: 65 g
129 Kč 

Art. 42325 (44/53) OEM - 10 párů
Art. 42325B (48/58) baleno ve FORCE blistru
gumičky brzd FORCE jednorázové  
délka: 70 mm
závitové
hmotnost 1 páru: 63 g
99 Kč 

Art. 423246 (64/77) 
gumičky brzd FORCE jednorázové  
délka: 70 mm
závitové
hmotnost 1 páru: 62 g
139 Kč 

Art. 423136 (31/38) OEM - 10 párů
Art. 423136B (36/44) baleno ve FORCE blistru
gumičky brzd FORCE jednorázové  
délka: 70 mm
závitové
hmotnost 1 páru: 71 g
79 Kč 

Art. 42311 (48/58)
gumičky brzd FORCE 
čep jednorázové
délka: 70 mm
na čep
hmotnost 1 páru: 58 g
99 Kč 

Art. 42312 (29/34) 
gumičky brzd FORCE 
čep jednorázové
délka: 70 mm
na čep
hmotnost 1 páru: 65 g
59 Kč 

Art. 423135 (44/53) OEM - 10 párů
Art. 423135B (48/58) baleno ve FORCE blistru
gumičky brzd FORCE 
jednorázové  
délka: 70 mm
závitové
hmotnost 1 páru: 65 g
99 Kč 

Art. 423152 (22/27) OEM - 10 párů
Art. 423152B (27/33) baleno ve FORCE blistru
gumičky brzd FORCE 
jednorázové  
délka: 70 mm
závitové
hmotnost 1 páru: 68 g
59 Kč 

Art. 42310 (16/19) OEM - 10 párů
Art. 42310B (24/28) baleno ve FORCE blistru
gumičky brzd FORCE čep 
jednorázové  
délka: 70 mm
na čep
hmotnost 1 páru: 73 g
49 Kč 

Art. 423153 (28/34) OEM - 10 párů
Art. 423153B (33/40) baleno ve FORCE blistru
gumičky brzd FORCE mřížka 
jednorázové  
délka: 60 mm
závitové
hmotnost 1 páru: 60 g
69 Kč 

Náhradní brzdové gumičky MTB / TREK 

Art. 42323 (48/58) 
gumičky brzd FORCE náhradní
délka: 70 mm
pro všechny vyměnitelné botky FORCE
kompatibilní také pro Shimano a další patky
tři různé směsi - vhodné do každého počasí
hmotnost 1 páru: 15 g 
99 Kč 

Art. 42321 (69/83)
gumičky brzd FORCE výměnné,
MAGURA HYDRAULIC
délka: 50 mm
pro hydraulické čelisťové 
(ráfkové) brzdy MAGURA
hmotnost 1 páru: 18 g
149 Kč 

Art. 42207 (134/162) 
gumičky brzd FORCE silniční 
výměnné CNC
délka: 55 mm
závitové, s CNC broušenou botkou
s drážkou pro SHIMANO a další patky
hmotnost 1 páru: 35 g
art náhradní gumičky: 42202, 42203
279 Kč 

Art. 42206 (99/120) 
gumičky brzd FORCE silniční 
výměnné korkové
délka: 55 mm
KORKOVÉ gumičky na karbonové ráfky
s drážkou pro SHIMANO a další patky
závitové
hmotnost 1 páru: 37 g
199 Kč 

Art. 42201B (89/108) 
gumičky brzd FORCE silniční 
závit výměnné
délka: 55 mm, černé
závitové
uchycení na inbus šroub
hmotnost 1 páru: 40 g
189 Kč 

Art. 42199 (94/114) 
gumičky brzdové pro karbonové ráfky FORCE
kompatabilní pro Shimano, FORCE i další botky
délka: 55 mm
hmotnost 1 páru: 9 g
199 Kč 

Art. 42202 (33/40)
gumičky brzd FORCE silniční náhradní
náhradní gumičky (špalky) FORCE pro art 42201B a jiné
silniční botky, kompatibilní se SHIMANEM
délka: 55 mm
hmotnost 1 páru: 13 g
69 Kč 

Náhradní brzdové gumičky silniční

Brzdové destičky s chladičem

Art. 42210 (21/25) OEM - 10 párů
Art. 42210B (28/34) baleno ve FORCE blistru
gumičky brzd FORCE závit kopie 
ULTEGRA  
kopie SHIMANO ULTEGRA
délka: 50 mm
jednorázové
hmotnost 1 páru: 53 g 
59 Kč 

Art. 42200 (11/13) OEM - 10 párů
Art. 42198 (17/20)
gumičky brzd FORCE klasické závit  
délka: 35 mm
závitové, v plechové botce
hmotnost 1 páru: 40 g
35 Kč 

Art. 42203 (36/44) 
gumičky brzd FORCE silniční náhradní korkové
délka: 55 mm
KORKOVÉ gumičky na karbonové ráfky
s drážkou pro SHIMANO a další patky
hmotnost 1 páru: 11 g
79 Kč 

Art. 421997 (94/114) 
gumičky brzdové pro karbonové ráfky FORCE
kompatabilní pro CAMPAGNOLO botky
délka: 55 mm
hmotnost 1 páru: 9 g
199 Kč 

Art. 4234921 (149/180)
 Art. 42349210 (48/58) náhradní-tenké
destičky brzdové FORCE SH M07 Fe
železná základna, polymerová směs
včetně hliníkového chladícího panelu
odvádí teplo, zvyšuje brzd. účinek a životnost
pro SHIMANO BRM 535, 585, 775, 975 (XTR do 2011)
rozměr panelu chladiče: š 31 mm, v 36 mm
tloušťka panelu včetně destičky: 4 mm (destička 2,9 mm)
chladič kompatibilní pouze s tenkými destičkami!
hmotnost 1 páru včetně pružinky a chladiče: 27 g
299 Kč Art. 4234921 
99 Kč Art. 42349210

Art. 4234926 (149/180)
 Art. 42349260 (48/58) náhradní-tenké
destičky brzdové FORCE SH XT/XTR Fe
železná základna, polymerová směs
včetně hliníkového chladícího panelu
odvádí teplo, zvyšuje brzd. účinek a životnost
pro SHIMANO XT/ XTR/ SLX
rozměr panelu chladiče: š 31,5 mm, v 37 mm
tloušťka panelu včetně destičky: 4 mm (destička 2,9 mm)
chladič kompatibilní pouze s tenkými destičkami!
hmotnost 1 páru včetně pružinky a chladiče: 26,5 g
299 Kč Art. 4234926 
99 Kč Art. 42349260

Art. 423267 (33/40)
gumičky brzd FORCE náhradní
délka: 70 mm + 2 x závlačka
pro všechny vyměnitelné botky FORCE
kompatibilní také pro Shimano a další patky
hmotnost 1 páru: 13 g   
69 Kč 

Art. 423245 (41/50) 
gumičky brzd FORCE náhradní
délka: 70 mm + 2 x závlačka
pro všechny vyměnitelné botky FORCE
kompatibilní také pro Shimano a další patky
tři různé směsi - vhodné do každého počasí
hmotnost 1 páru: 12 g  
89 Kč 

Art. 423265 (33/40)
gumičky brzd FORCE náhradní
délka: 70 mm + 2 x závlačka
pro všechny vyměnitelné botky FORCE
kompatibilní také pro Shimano a další patky
hmotnost 1 páru: 12 g    
69 Kč 
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Art. 4234923 (99/120)
destičky brzdové FORCE FORMULA MEGA Fe
železná základna, polymerová směs
včetně hliníkového chladícího panelu
odvádí teplo, zvyšuje brzd. účinek a životnost
rozměr panelu chladiče: š 28 mm, v 46 mm
tloušťka panelu včetně destičky: 4 mm (destička 2,9 mm)
chladič kompatibilní pouze s tenkými destičkami!
hmotnost 1 páru včetně pružinky a chladiče: 28,5 g
199 Kč

Art. 4234924 (149/180)
 Art. 42349240 (48/58) náhradní-tenké
destičky brzdové FORCE SH SAINT/ZEE Fe
železná základna, polymerová směs
včetně hliníkového chladícího panelu
odvádí teplo, zvyšuje brzd. účinek a životnost
SHIMANO SAINT/ ZEE
rozměr panelu chladiče: š 38 mm, v 40 mm
tloušťka panelu včetně destičky: 4 mm (destička 2,9 mm)
chladič kompatibilní pouze s tenkými destičkami!
hmotnost 1 páru včetně pružinky a chladiče: 34,5 g
299 Kč Art. 4234924 
99 Kč Art. 42349240

Art. 4234925 (149/180)
 Art. 42349250 (48/58) náhradní-tenké
destičky brzdové FORCE AVID ELIXIR Fe
železná základna, polymerová směs
včetně hliníkového chladícího panelu
odvádí teplo, zvyšuje brzd. účinek a životnost
pro Elixir 1,3,5,7,9, R, CR, X0
rozměr panelu chladiče: š 28 mm, v 43 mm
tloušťka panelu včetně destičky: 4 mm (destička 2,9 mm)
chladič kompatibilní pouze s tenkými destičkami!
hmotnost 1 páru včetně pružinky a chladiče: 24,5 g
299 Kč Art. 4234925 
99 Kč Art. 42349250

Art. 4234927 (149/180)
 Art. 42349270 (48/58) náhradní-tenké
destičky brzdové FORCE SH RS405-805 Fe
železná základna, polymerová směs
včetně hliníkového chladícího panelu
odvádí teplo, zvyšuje brzd. účinek a životnost
pro SHIMANO silniční hydraulické třmeny (Flat Mount)
BR-RS305 (Sora), BR-RS405 (Tiagra), BR-RS505 (105),
BR-RS805/ BR-R8070 (Ultegra) a BR-R9170 (Dura Ace)
rozměr panelu chladiče: 22,2 x 36,8 x 10 mm
tloušťka panelu včetně destičky: 4 mm (destička 2,9 mm)
chladič kompatibilní pouze s tenkými destičkami!
hmotnost 1 páru včetně pružinky a chladiče: 22,5 g
299 Kč Art. 4234927 
99 Kč Art. 42349270

Kompatibilní s brzdami SHIMANO

Art. 423691 (79/96) 
destičky brzdové FORCE SH M07 Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO BRM 535, 585, 775, 975, hmotnost 1 páru: 18 g 
199 Kč 

Art. 423698 (119/144) 
destičky brzdové FORCE SH 
XTR/XT sinter, s pružinou
železná základna
železná směs (sinter-spékané)
pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO XTR 2011, XT, SLX
hmotnost 1 páru: 23 g 
289 Kč 

Art. 4236965 (119/144) 
destičky brzdové FORCE 
SH SAINT/ZEE Fe sinter
železná základna
železná směs (sinter-spékané)
pro hydraulické kotoučové brzdy: 
SHIMANO SAINT/ ZEE
hmotnost 1 páru s pružinou: 27,2 g 
289 Kč 

Art. 42351 (119/144) 
destičky brzdové FORCE SH M08 
sinter, s pružinou
železná základna, železná směs
(sinter - spékané)
pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO BR-M 415, 416, 475, 486,
495, 515, 525, 575 + TEKTRO DRACO
hmotnost 1 páru: 28 g 
289 Kč 

Art. 423681 (104/126) 
destičky brzdové FORCE SH M08 
Al, s pružinou
hliníková základna, semi-metalová směs
50% lehčí , rychlejší odvod tepla
pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO BR-M 415, 416, 475, 486,
495, 515, 525, 575 + TEKTRO DRACO
hmotnost 1 páru: 10 g 
219 Kč 

Art. 423682 (104/126) 
destičky brzdové FORCE SH M07 
Al, s pružinou
hliníková základna, semi-metalová směs
50% lehčí , rychlejší odvod tepla
pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO XTR, M965, M966, M975,
M800, M775, M765, M585, M535
hmotnost 1 páru: 10 g 
219 Kč 

Art. 423685 (104/126)
destičky brzdové FORCE SH XTR/XT Al, s pružinou
hliníková základna, semi-metalová směs
50% lehčí , rychlejší odvod tepla
pro hydraulické kotoučové brzdy: SHIMANO XTR, XT, SLX, 
hmotnost 1 páru: 10 g 
219 Kč 

Art. 423513 (92/111)
destičky brzdové FORCE SH M08 E-BIKE Fe,s pružinou
železná základna, polymerová směs¨s příměsí syntetických vláken 
na bázi kevlaru pro lepší absorpci tepla generovaného těžkými E-biky
pro hydraulické kotoučové brzdy: SHIMANO BR-M 415, 416, 475, 486,
495, 515, 525, 575 + TEKTRO DRACO, hmotnost 1 páru: 23 g
219 Kč 

VÝPRODEJ

Art. 42357 (45/54) 
destičky brzdové FORCE 
AVID Code Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
AVID Code + Code 5
hmotnost 1 páru: 23 g
99 Kč 

Art. 42360 (92/111)
destičky brzdové FORCE 
AVID Juicy Fe, s pružinou
Fe železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
AVID Juicy 7 / 5 / 3, BB7, PROMAX DSK-950
hmotnost 1 páru: 21 g
199 Kč 

Art. 42358 (92/111)
destičky brzdové FORCE 
AVID BB5 Fe, s pružinou
 železná základna, polymerová směs
pro mechanické kotoučové brzdy: AVID BB5
hmotnost 1 páru: 13 g
199 Kč 

Art. 423572 (119/144)
destičky brzdové FORCE AVID X0 
Trail sinter, s pružinou
železná základna, železná směs (sinter - 
spékané)
pro hydraulické kotoučové brzdy:
AVID/SRAM X0 Trail, 7/9 Trail, Guide
hmotnost 1 páru: 24,5 g
289 Kč 

Art. 423571 (92/111)
destičky brzdové FORCE 
AVID X0 Trail Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
AVID/SRAM X0 Trail, 7/9 Trail, Guide
hmotnost 1 páru: 20 g
199 Kč 

Kompatibilní s brzdami AVID

Art. 42359 (92/111) 
destičky brzdové FORCE 
AVID Elixir Fe, s pružinou
 železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
pro Elixir 1,3,5,7,9, R, CR, X0
hmotnost 1 páru: 20 g
199 Kč 

Art. 423683 (104/126)
destičky brzdové FORCE AVID Elixir Al, 
s pružinou
hliníková základna, semi-metalová směs
50% lehčí , rychlejší odvod tepla
pro hydraulické kotoučové brzdy: 
pro Elixir 1,3,5,7,9, R, CR, X0
hmotnost 1 páru: 10 g
219 Kč 

Art. 423684 (104/126)
destičky brzdové FORCE AVID Juicy Al, 
s pružinou
Al hliníková základna, semi-metalová směs
50% lehčí , rychlejší odvod tepla
pro hydraulické kotoučové brzdy:
AVID Juicy 7 / 5 / 3, BB7, PROMAX DSK-950
hmotnost 1 páru: 11 g
219 Kč 

Art. 423515 (89/108) 
destičky brzdové FORCE SH RS405-805 Fe, s pružinou
Fe železná základna, polymerová směs
pro SHIMANO silniční hydraulické třmeny (Flat Mount)
BR-RS305 (Sora), BR-RS405 (Tiagra), BR-RS505 (105),
BR-RS805/ BR-R8070 (Ultegra) a BR-R9170 (Dura Ace)
hmotnost 1 páru: 19 g
199 Kč 

Art. 423573 (92/111) 
destičky brzd. FORCE AVID  
Trail/Guide E-BIKE, s pruž.
Fe železná základna, polymerová směs
s příměsí syntetických vláken na bázi kevlaru:
lepší absorbce tepla generovaného těžkými E-biky
pro hydraulické kotoučové brzdy:
AVID/SRAM X0 Trail, 7/9 Trail, Guide
hmotnost 1 páru: 20 g
199 Kč 

Art. 42350 (89/108) 
destičky brzdové FORCE SH M08 Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO BR-M 415, 416, 475, 486, 495, 515, 525, 575 
+ TEKTRO DRACO
hmotnost 1 páru: 21 g 
199 Kč 

Art. 423692 (92/111) 
destičky brzdové FORCE SH 
XTR/XT Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO XTR, XT, SLX
hmotnost 1 páru: 19 g 
199 Kč 
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Kompatibilní s brzdami MAGURA

Art. 42352 (92/111)
destičky brzdové FORCE MAGURA 
Julie Fe se závlačkou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
MAGURA Julie
hmotnost 1 páru: 21 g
199 Kč 

Art. 423686 (92/111)
destičky brzdové FORCE MAGURA 
MT 2, 4, 6, 8 Fe
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy: 
MAGURA MT 2/ 4/ 6/ 8
hmotnost 1 páru: 20 g 
199 Kč 

Art. 4236875 (92/111)
destičky brzd. FORCE MAGURA  
MT 2,4,6,8 E-BIKE, s pruž.
Fe železná základna, polymerová směs
s příměsí syntetických vláken na bázi kevlaru:
lepší absorbce tepla generovaného těžkými E-biky
pro hydraulické kotoučové brzdy:
MAGURA MT 2/ 4/ 6/ 8
hmotnost 1 páru: 20 g
199 Kč 

Art. 4236925 (104/126)
destičky brzd. FORCE SH XTR/XT/SLX E-BIKE, s pruž.
Fe železná základna, polymerová směs
s příměsí syntetických vláken na bázi kevlaru:
lepší absorbce tepla generovaného těžkými E-biky
pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO XTR, XT, SLX
hmotnost 1 páru: 19 g
219 Kč 

Art. 42354 (92/111)
destičky brzdové FORCE 
MAGURA Louise Fe
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy: 
MAGURA Clara 2000 a Louise
hmotnost 1 páru: 13 g 
199 Kč 

VÝPRODEJ

Art. 42361 (39/47) 
destičky brzdové FORCE 
MAGURA Gustav M Fe
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy: 
MAGURA Gustav M
hmotnost 1 páru: 16 g 
89 Kč 

Art. 423687 (119/144) 
destičky brzdové FORCE 
MAGURA MT 2, 4, 6, 8 sinter
železná základna
železná směs (sinter - spékané)
pro hydraulické kotoučové brzdy: 
MAGURA MT 2/ 4/ 6/ 8
hmotnost 1 páru: 25 g
289 Kč 

Art. 423591 (119/144)
destičky brzdové FORCE AVID 
Elixir sinter,s pružinou
Fe železná základna
železná směs (sinter - spékané)
pro hydraulické kotoučové brzdy:
AVID/ SRAM ELIXIR 1,3,5,7,9, R, CR, X0
hmotnost 1 páru: 26 g
289 Kč 

Art. 423688 (129/156)
destičky brzdové FORCE MAGURA MT 7 Fe
Fe železná základna, polymerová směs
pro 4 pístové hydraulické kotoučové brzdy:
MAGURA MT 7
hmotnost 1 páru: 26 g
289 Kč 

Art. 4236915 (119/144)
destičky brzdové FORCE SH M07 
sinter, s pružinou
Fe železná základna
železná směs (sinter - spékané)
pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO BRM 535, 585, 775, 975,
hmotnost 1 páru: 20 g
289 Kč 

Art. 423689 (129/156) 
destičky brzdové FORCE 
MAGURA MT 5 Fe
železná základna, polymerová směs
pro 4 pístové hydraulické kotoučové brzdy:
MAGURA M5
hmotnost 1 páru: 23 g
289 Kč 

Kompatibilní s brzdami TEKTRO

Kompatibilní s brzdami HAYES

Art. 42350 (89/108)
destičky brzdové FORCE SH M08 
Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
SHIMANO BR-M 415, 416, 475, 486,
495, 515, 525, 575 + TEKTRO DRACO
hmotnost 1 páru: 21 g 
199 Kč 

Art. 423695 (92/111)
destičky brzdové FORCE TEKTRO 
Novela Fe
železná základna, polymerová směs
pro mechanické kotoučové brzdy:
TEKTRO Novela, IOX
hmotnost 1 páru: 15 g 
199 Kč 

Art. 4236963 (92/111)
destičky brzdové FORCE TEKTRO 
LYRA Fe
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
TEKTRO LYRA
hmotnost 1 páru: 14 g
199 Kč 

Art. 423696 (92/111)
destičky brzdové FORCE TEKTRO Volans 
Fe,s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
TEKTRO Volans, TWIN a Suntour DB8
hmotnost 1 páru: 19 g 
199 Kč 

Art. 42365 (92/111) 
destičky brzdové FORCE HAYES Sole Fe 
železná železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
HAYES Sole, GC-X a MX2-XC
hmotnost 1 páru: 13 g
199 Kč 

Art. 42367 (92/111)
destičky brzdové FORCE HAYES Ryde Fe, s pružinou
Fe železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
HAYES Stroker, Ryde, Radar, Dyno
hmotnost 1 páru: 18 g
199 Kč 

VÝPRODEJ

Art. 42368 (39/47)
destičky brzdové FORCE HAYES Ace Fe, se závlačkou
 železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:
HAYES Stroker Ace
hmotnost 1 páru: 24 g
89 Kč 

Art. 42364 (92/111) 
destičky brzdové FORCE HAYES MAG/X9/X1 Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické + mech. kotoučové brzdy:
HAYES HFX1, HFX9, HFX-MAG, Promax MX1
hmotnost 1 páru: 21 g
199 Kč 

Art. 42366 (92/111)
destičky brzdové FORCE HAYES Trail Fe, se závlačkou 
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy: HAYES Stroker Trail
hmotnost 1 páru: 23 g
199 Kč 

VÝPRODEJ

Art. 42369 (92/111)
destičky brzdové FORCE HAYES 
Prime Fe, s pružinou 
 železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy:HAYES 
Prime Pro a Expert
hmotnost 1 páru: 22 g
199 Kč 

Art. 42363 (92/111)
destičky brzdové FORCE HAYES Dominion Fe 
Fe železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy: HAYES Dominion
hmotnost 1 páru: 22 g
199 Kč 
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Kompatibilní s brzdami FORMULA

Brzdové adaptéry

Art. 423693 (92/111)
destičky brzdové FORCE FORMULA
Oro Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs, 
pro hydraulické kotoučové brzdy: 
FORMULA Oro
hmotnost 1 páru: 20 g
199 Kč 

Art. 423694 (92/111)
destičky brzdové FORCE FORMULA
Mega Fe, s pružinou
železná základna, polymerová směs
pro hydraulické kotoučové brzdy: 
FORMULA Mega
hmotnost 1 páru: 19 g
199 Kč 

Art. 40244 (79/96)  
adaptér přední FORCE POST/ POST 203 mm
přední adaptér pro kotoučové brzdy
postmount/ postmount, pro brzdové kotouče: 203 mm
včetně 2  inbusových šroubů pro montáž
hmotnost: 38 g, materiál: Al hliník
169 Kč 

Art. 40242 (72/87)  černý
 Art. 40248 (99/120) červený
adaptér přední FORCE POST/ POST 180 mm
přední adaptér pro kotoučové brzdy
postmount/ postmount, pro brzdové kotouče: 180 mm
včetně 2 inbusových šroubů pro montáž
hmotnost: 40 g, materiál: Al hliník
159 Kč černý
199 Kč červený

Art. 402451 (79/96)
adaptér zadní FORCE FLAT/POST 160 mm, 34 mm
zadní adaptér pro kotoučové brzdy
flatmount/ postmount, rozteč: 34 mm
pro brzdové kotouče: 160 mm
včetně 2  inbus. šroubů M5 x 30 mm pro montáž
materiál: Al hliník
169 Kč 

Art. 402453 (79/96)
adaptér přední FORCE FLAT/POST 160 mm, 34-70 mm
přední adaptér pro kotoučové brzdy
flatmount/ postmount, rozteč: 34 na 70 mm
pro brzdové kotouče: 160 mm
materiál: Al hliník
169 Kč 

Art. 402452 (79/96)
adaptér přední FORCE FLAT/POST 140 mm, 34-70 mm
přední adaptér pro kotoučové brzdy
flatmount/ postmount, rozteč: 34 na 70 mm
pro brzdové kotouče: 140 mm
materiál: Al hliník
169 Kč 

NOVINKA

Art. 40245 (69/83)
adaptér zadní FORCE POST/STAND 180 mm
zadní adaptér pro kotoučové brzdy
postmount/ standard, pro brzdové kotouče: 180 mm
včetně 2  inbusových šroubů pro montáž
hmotnost: 42 g, materiál: Al hliník
149 Kč 

Lanka / bowdeny / dorazy / šrouby

Art. 42433 (72/87) červené
Art. 42434 (72/87) zelené
Art. 424345 (72/87) modré
Art. 424346 (72/87) černé
šrouby FORCE na kotouče TORX 25
sada 12 modrých eloxovaný torx šroubů FORCE
na závitu pojistné lepidlo proti uvolnění šroubu
maximální moment síly dotažení 5 Nm
materiál: nerezová ocel, závit: M5 x 10 mm
hmotnost 12 ks: 24 g
149 Kč 

Art. 43027 (1199/1451) 2 m - nerez 2 990 Kč
Art. 42904 (499/604) 2 m - ocel 1 500 Kč
Art. 430285 (3499/4234) 2 m - nerez, teflon 7 999 Kč
lanko řadící FORCE BOX
koncovka: 4 x 4 mm
použití: univerzální MTB, CROSS, atd.
průměr: 1,2 mm
baleno v odvíjecím kartonovém boxu = 100ks 

Art. 42903 (579/701) 2 m - ocel 1 900 Kč
Art. 42905 (649/785) 2,5 m - ocel 1 900 Kč
Art. 42901 (299/362) 0,75 m - ocel 999 Kč
Art. 43020 (1499/1814) 2 m - nerez 3 900 Kč
Art. 430235 (599/725) 0,75 m - nerez 1 500 Kč
lanko brzdové FORCE MTB BOX
koncovka: 6 x 7 mm
použití: MTB, CROSS, atd.
průměr: 1,5 mm
baleno v odvíjecím kartonovém boxu = 100ks

Art. 44003 (399/483) černý 1 000 Kč
Art. 44004 (479/580) černý 1 000 Kč
Art. 44005 (369/446) bílý 1 000 Kč
Art. 44006 (479/580) červený 1 000 Kč
Art. 44007 (479/580) fluo 1 000 Kč
bowden brzdový FORCE BOX
průměr: 5 mm
materiál: teflon
cena za 1 BOX = 50 m = 1 role

Art. 42424 (2/2) stříbrná, 5 mm, 6 mm
Art. 42425 (1/1) stříbrná, 5 mm, 5,4 mm
koncovka brzdového bowdenu CNC
délka: 10 mm
4 Kč Art. 42424
2 Kč Art. 42425

Art. 42435 (5/5) 
šrouby na kotouče TORX 25
na závitu pojistné lepidlo proti uvolnění šroubu
maximální moment síly dotažení: 5 Nm
materiál: nerezová ocel, závit: M5 x 12 mm
hmotnost 6 ks: 18 g
10 Kč 

Art. 42423 (2/2)
koncovka řadícího bowdenu 4 mm CNC
vnitřní průměr: 4 mm
vnější průměr: 4,7 mm
délka: 12 mm
materiál: mosaz
4 Kč 

Art. 43036 (549/664) 2 m - ocel 1 200 Kč ocel
Art. 430385 (1699/2056) 2 m - ocel 5 499 Kč  nerez
lanko brzdové FORCE silniční BOX
koncovka: kopie SHIMANO
použití: silniční kola
průměr: 1,5 mm
baleno v odvíjecím kartonovém boxu = 100 ks

Art. 42422 (1/1) 
koncovka řad.bowdenu 4 mm plast
koncovka řadícího bowdenu
vnitřní průměr: 4 mm
vnější průměr: 5,5 mm
délka: 15 mm
materiál: plast
3 Kč 

Art. 44012 (659/797) černý 1 500 Kč
Art. 44013 (659/797) bílý 1 500 Kč
Art. 44014 (659/797) červený 1 500 Kč
Art. 44015 (659/797) fluo 1 500 Kč
Art. 44017 (749/906) černý - PRO 1 800 Kč
bowden řadící FORCE BOX
průměr: 4 mm
materiál: teflon
cena za 1 BOX = 50 m = 1 role

Art. 40243 (59/71)
adaptér přední FORCE POST/ STAND 180 mm
přední adaptér pro kotoučové brzdy
postmount/ standard, pro brzdové kotouče: 180 mm
včetně 2  inbusových šroubů pro montáž
hmotnost: 35 g, materiál: Al hliník
129 Kč 

Art. 40241 (59/71)  černý
 Art. 40247 (73/88) červený
adaptér zadní FORCE POST/ STAND 160 mm
zadní adaptér pro kotoučové brzdy
postmount/ standard, pro brzdové kotouče: 160 mm
včetně 2 inbusových šroubů pro montáž
hmotnost: 36 g, materiál: Al hliník
129 Kč černý
149 Kč červený

Art. 40240 (59/71)  černý
 Art. 40246 (73/88) červený
adaptér přední FORCE POST/ STAND 160 mm
přední adaptér pro kotoučové brzdy
postmount/ standard, pro brzdové kotouče: 160 mm
včetně 2  inbusových šroubů pro montáž
hmotnost: 30 g, materiál: Al hliník
129 Kč černý
149 Kč červený
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Art. 423872 (1599/1935) 2,3x5 mm
Art. 423873 (1599/1935) 2,1x5 mm
hadička hydraulická 
FORCE BOX
kvalitní hydraulická hadička 
pro kotoučové brzdy
cena za 1 BOX = 30 m
 3 600 Kč

Art. 43021 (42/51) 2,0 m - nerez, teflon
Art. 43024 (28/34) 0,75 m - nerez, teflon
Art. 43022 (27/33)  2,0 m - nerez
Art. 43023 (18/22) 0,75 m - nerez
lanko brzdové FORCE MTB 
koncovka: 6 x 7 mm
použití: univerzální MTB, CROSS, atd.
průměr: 1,5 mm
89 Kč Art. 43021
59 Kč Art. 43024
59 Kč Art. 43022
39 Kč Art. 43023

Art. 44000 (359/434) 
bowden brzdový FORCE ROLE
průměr: 5 mm
materiál: teflon
cena za 50 m = 1 role 
1 000 Kč

Art. 43038 (27/33) nerez
Art. 43039 (42/51) nerez, teflon
lanko brzdové FORCE silniční
koncovka: kopie SHIMANO
použití: silniční kola
délka: 2,0 m, průměr: 1,5 mm
59 Kč nerez
89 Kč nerez, teflon

Art. 43025 (23/28) nerez
Art. 43028 (42/51) nerez, teflon
lanko řadící FORCE
koncovka: 4 x 4 mm
použítí: univerzální MTB, CROSS, atd.
délka: 2,0 m, průměr: 1,2 mm
49 Kč nerez
89 Kč nerez, teflon

Art. 43060 (9/11) 
lanko brzdové, spojovací
spojovací lanko 
cantilever čelistí 
tvar Y  
20 Kč

Art. 43061 (5/6) 
lanko brzdové silniční
pro cantilever čelisti
délka: 38 cm
10 Kč

Art. 43040 (38/46) 
lanko brzdové FORCE-CAMPA
lanko je potaženo teflonem  
koncovka: 5,5 x 11 mm
použití: pouze silniční brzdy 
CAMPAGNOLO
délka: 2,0 m, průměr: 1,5 mm
materiál: nerez, teflon
hmotnost: 27 g 
79 Kč

Art. 43037 (6/7) 
lanko brzdové silniční
koncovka: kopie SHIMANO
použití: silniční kola
délka: 2,0 m, průměr: 1,5 mm
materiál: ocel
15 Kč

Art. 42427 (5/6) 
šroub napínací lanka, 
rovný M10
na brzdové lanka
závit M10
10 Kč

Art. 42428 (9/11) 
šroub napínací lanka, 
kužel M10
na brzdové lanka
závit M10
19 Kč

Art. 42407 (5/6)
úchyt lanka brzdy 
- trojúhelník
trojúhelníkový úchyt lanka 
se šroubem s dírkou
10 Kč

Art. 42429 (8/10) 
šroub stavitelný lanka měniče 
na řadící lanko (do rámu, do měniče...)
možné použít jako doraz do rámu 
Dual Control
závit M5
materiál: Al hliník/ plast
19 Kč

Art. 42406 (30/36) 
objímka-doraz řazení místo 
dvojpáčky, do max.29m
objímka-doraz řaďících bowdenů, stříbrná
nahrazuje dvojpáčkové řazení 
na rámovou trubku
pro rámovou trubku 
do max. průměru: 29 mm (28,6 mm)
59 Kč

Art. 42420 (1/1) 
koncovka lanka FORCE 2,0 
hliníková koncovka lanka
pro všechny lanka
vnitřní průměr: 2 mm
délka: 12 mm
materiál: Al hliník
2 Kč

Art. 43102 (43/52) 
lanko brzdové BMX 
rotor - brzda 
celková délka: 965 mm
průměr kovového lanka: 1,5 mm
vnější průměr bowdenu: 5 mm
matice dorazu pro klíč č. 10
89 Kč

Art. 42430 (3/3) 
šroubek M5 s dírkou 
na lanko, s matičkou
včetně kloboukové matice a 
podložky
délka šroubu: 16 mm
matice: 8 mm
6 Kč

Art. 43101 (43/52)
lanko brzdové pro BMX, 
páčka - rotor 
celková délka: 420 mm
89 Kč

Art. 42437 (12/15)
čep přední silniční brzdy 
51 mm kompletní 
komplet šroub-osa brzdové čelisti
s podložkami a matkou
délka: 51 mm
29 Kč

Art. 42438 (12/15)
čep přední silniční brzdy 
51 mm kompletní 
komplet šroub-osa brzdové čelisti
s podložkami a matkou
délka: 31 mm
29 Kč

Art. 43103 (136/165) 
lanko brzdové BMX
komplet + rotor 
sada komplet + rotor: 
43101 + 43102 + rotor
hmotnost: 323 g
279 Kč

Art. 42409 (9/11) 
držák FORCE bowdenů  
4.0-5.5 dvojitý-otočný 
univerzální spojka
zabraňuje klepání bowdenů
pro řadící, brzdové bowdeny 
i brzdové hadičky
pro průměr 4.0-5,5 mm
otočný kloub o 360 stupňů
materiál: plast 
20 Kč

Art. 42431 (72/87) černé
šrouby stavitelné řadícího lanka
možné použít do rámu i do měniče
vnitřní průměr pro doraz bowdenu: 5,8 mm
závit M5
materiál: Al hliník
hmotnost 1 páru: 6 g
149 Kč

Art. 424291 (72/87) černé
šrouby stavitelné na řadící lanka sada
doštelování lanka měniče
(neslouží jako doraz do rámu)
materiál: Al hliník/ plast
149 Kč

VÝPRODEJ

Art. 424211 (1/1) černé
Art. 424213 (1/1) červené
koncovka lanka UNI gumová
krytka koncovky lanka
délka: 29 mm, vnější průměr: 3,5 mm
nasazuje se na hliníkovou koncovku lanka
zabraňuje klepání koncovky lanka o rám
materiál: guma
2 Kč

29 mm

ø 3,5 mm

Art. 42419 (1/1) černé
Art. 424191 (1/1) zelené
Art. 42421 (1/1) červené
Art. 424210 (1/1) modré
koncovka lanka FORCE
pro všechny lanka
vnitřní průměr: 2 mm
délka: 12 mm
materiál: Al hliník 
2 Kč

12 mm

ø 2 mm

Art. 42481 (89/108) 2,1 mm / pro AVID / SRAM 
Art. 42480 (89/108) 2,3 mm / pro SHIMANO  
koncovky a olivy 5 mm 
montážní sada pro servis 
pro hadičky vnitřního průměru 5 mm, 
sada obsahuje:10 ks oliv 5 mm 
+10 ks koncovek (pin)
materiál: mosaz
199 Kč

Art. 42484 (189/229) pro AVID / SRAM 
Art. 42483 (189/229) pro SHIMANO 
koncovka brzdové páky
montážní sada pro servis 
hydraulických brzd 
pro hadičky vnitřního průměru 5 mm
sada obsahuje: 10 ks koncovky (matice) 
M8 x 0,75 x 8,5 mm brzdové páky (Art. 42484)
M8 x 0,75 x 10,5 mm brzdové páky (Art. 42483)
materiál: hliník 6061
399 Kč

Art. 40291 (49/59) 10 ks 
vložka distanční do třmene brzdy
zabraňuje stlačení pístů třmene 
během přepravy/ servisu
10 ks distančních vložek
vhodné pro třmeny SHIMANO:
BR-M9020, BR-M9000, BR-M987, BR-M985,
BR-M785, BR-M675, BR-S700,BR-T785
velikost: 30 x 46 mm, tloušťka: 3 mm
materiál: plast
99 Kč

Art. 40290 (40/48) 20 ks 
podložky pro třmeny kotoučové brzdy 
montážní sada pro kotoučové brzdy
umožňuje přesné nastavení pozice 
třmene ke kotouči
20 ks vymezovacích podložek 
s koncovkou pro instalaci
tloušťka: 0,2 mm, vnitřní průměr: 6,2 mm
materiál: nerez
89 Kč

Art. 42486 (219/265)  2,3 mm / pro SHIMANO
Art. 42487 (219/265) 2,1 mm / pro AVID / SRAM 
koncovka banjo
montážní sada pro servis 
hydraulických brzd
pro hadičky vnitřního průměru 5 mm
sada obsahuje: 4 ks koncovky banjo M08 x 0,75 
s trnem vnitřního průměru 2,3 mm (Art. 42486)
s trnem vnitřního průměru 2,1 mm (Art. 42487)
pro montáž hydraulické hadičky pod úhlem 90°
materiál: nerez
460 Kč

Art. 42488 (89/108) 
matice banjo
montážní sada pro servis hydraulických brzd
pro systémy SHIMANO/AVID/SRAM/
MAGURA/FORMULA
pro hadičky vnitřního průměru 5 mm
sada obsahuje: 4 ks matice banjo koncovky 
M08 x 0,75 (protikus 42487/488)
materiál: nerez
200 Kč

VÝPRODEJ

Art. 42447 (7/8) černý / montážní balení a prodej po 5 ks / 4 mm
Art. 42448 (7/8) bílý / montážní balení a prodej po 5 ks / 4 mm
Art. 42450 (24/29) černý / prodej a balení po 1 páru/ 5 mm
Art. 42451 (24/29) bílý / prodej a balení po 1 páru / 5 mm
Art. 42445 (7/8) černý / montážní balení a prodej po 5 ks / 5 mm
Art. 42446 (7/8) bílý  / montážní balení a prodej po 5 ks/ 5 mm
chránič brzdového bowdenu FORCE 
gumový ochraný kryt řadícího bowdenu 
délka: 60 mm
vnitřní průměr: 4 / 5 mm
19 Kč
49 Kč

Art. 42418 (2/2)
korálky gumové na lanka - válec
gumový kroužek proti klepání lanka o rám
vnitřní průměr: 2 mm
délka: 10 mm
4 Kč

10 mm

ø 2 mm

Art. 42457 (129/156) černý
chránič bowdenu silikonový FORCE sada
sada 20 silikonových korálků na bowden
délka: 10 mm
vnitřní průměr: 4 mm
vhodný pro řadící i brzdový bowden
300 Kč
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Vidlice MTB odpružené

Art. 143946 (1049/1269)
vidlice FORCE BASIC X.9 HLO 29“ 
sloupek: železný, 1 1/8‘‘ AHEAD
délka 260 mm 
pružení: pružina, zdvih: 100 mm
vnější nohy: Al hliník
vnitřní nohy: 28,6 mm
pro kotoučové brzdy / PM úchyt 
regulace předpětím pružiny 
blokace z korunky vidlice
černá mat, hmotnost: 2776 g 
1 699 Kč 

Art. 143746 (1049/1269)
vidlice FORCE BASIC X.7 HLO 27,5“
sloupek: železný, 1 1/8‘‘ AHEAD
délka 260 mm
pružení: pružina, zdvih: 100 mm
vnější nohy: Al hliník
vnitřní nohy: 28,6 mm
pro kotoučové brzdy / PM úchyt
regulace předpětím pružiny
blokace z korunky vidlice
černá mat, hmotnost: 2 676 g
1 699 Kč 

Art. 143734 (799/967)
vidlice FORCE BASIC X.7 MLO 27,5“
sloupek: železný, 1 1/8‘‘ AHEAD
délka 260 mm
pružení: pružina, zdvih: 80 mm
vnější nohy: Al hliník
vnitřní nohy: 25,4 mm
pro kotoučové brzdy / PM úchyt
regulace předpětím pružiny
blokace z korunky vidlice
černá mat, hmotnost: 2 404 g
1 399 Kč 

Art. 143640 (949/1148) 
vidlice FORCE BASIC X.6 HLO 26“
sloupek: železný, 1 1/8‘‘ AHEAD
délka 260 mm
pružení: pružina, zdvih: 80 mm
vnější nohy: Al hliník
vnitřní nohy: 25,4 mm
pro kotoučové brzdy (STANDART) i V-brzdy
regulace předpětím pružiny 
blokace z korunky vidlice
černá mat, hmotnost: 2544 g 
1 599 Kč 

Art. 143634 (649/785)
vidlice FORCE BASIC X.6 HLO 26“
sloupek: železný, 1 1/8‘‘ AHEAD
délka 260 mm
pružení: pružina, zdvih: 80 mm
vnější nohy: Al hliník
vnitřní nohy: 25,4 mm
pouze pro kotoučové brzdy / PM úchyt
černá mat, hmotnost: 2223 g 
1099 Kč 

Art. 143615 (649/785) 1“ / 2 159 g, černá lesklá
Art. 143620 (649/785) 1 1/8“ / 2 159 g, černá lesklá
Art. 143630 (649/785) 1 1/8“ /  2 223 g, černá mat
vidlice FORCE BASIC X.6 26“ 
sloupek: železný
210 mm / závit 60 m (Art. 143620)
260 mm AHEAD (Art.143630)
pružení: pružina, zdvih: 80 mm
vnější nohy: Al hliník
vnitřní nohy: 25,4 mm
pro kotoučové / IS úchyt / i V-brzdy
1099 Kč 
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Vidlice MTB pevné

Art. 143420 (645/780) 1“ / 1 968 g 
Art. 143430 (645/780) 1 1/8“ / 2 098 g
vidlice FORCE BASIC X.4 24“
sloupek: železný
150 mm / závit 60 mm  (Art.143420) 
220 mm AHEAD (Art. 143430)
pružení: pružina, zdvih: 50 mm,
vnější nohy: Al hliník 
vnitřní nohy: 25,4 mm
pro kotoučové brzdy (STANDART) i V-brzdy
černá lesklá
1 099 Kč 

Art. 14440 (799/967)
vidlice FORCE BASIC C5.6 MLO 28“
sloupek: železný, 1 1/8‘‘ AHEAD
délka 260 mm
pružení: pružina, zdvih: 50 mm
vnější nohy: Al hliník
vnitřní nohy: 28,6 mm
pro kotoučové brzdy (STANDART) i V-brzdy
regulace předpětím pružiny 
blokace z korunky vidlice
černá mat, hmotnost: 2478 g
1 399 Kč 

Art. 13960 (4999/6049)
vidlice FORCE MTB 29“ TAPER
sloupek karbon TAPER 1 1/8“ - 1 1/2“
délka karbonových noh: 490 mm (řízení - osa náboje)
nahrazuje odpruženou vidlici zdvihu cca 100 mm
s 15 mm pevnou osou, pouze pro Post Mount
materiál vidlice: UD karbon lesklý
hmotnost bez osy: 750 g, hmotnost s osou: 838 g 
7 999 Kč 

Art. 13958 (4999/6049)
vidlice FORCE MTB 27,5“ TAPER 
sloupek karbon TAPER 1 1/8“ - 1 1/2“
délka karbonových noh: 470 mm (řízení - osa náboje)
nahrazuje odpruženou vidlici zdvihu cca 80 mm
s 15 mm pevnou osou, pouze pro Post Mount
materiál vidlice: lesklý UD karbon
hmotnost bez osy: 735 g, hmotnost s osou: 823 g 
7 999 Kč 

Art. 13950 (2699/3266) 26“ / délka noh: 445 mm, 823 g
Art. 13951 (2999/3629) 27,5“ / délka noh: 465 mm, 835 g
Art. 13955 (2999/3629) 29“ / délka noh: 485 mm, 848 g  
vidlice FORCE MTB 
sloupek 1 1/8“ AHEAD
pro standardní osu, pouze pro Post Mount
nohy: lesklý UD karbon
korunka a koncovky černý lesk
materiál sloupku: Al 7075
materiál korunky a koncovky: Al 6061
4 999 Kč 445 mm
5 499 Kč 465/485 mm

Art. 14430 (699/846) 1“ / 2 295 g, černá lesklá
Art. 14434 (699/846) 1 1/8“ / 2 357 g, černá mat
vidlice FORCE BASIC C5.6 28“ 
sloupek: železný 
210 mm / závit 60 mm  (Art.14430) 
260 mm AHEAD (Art. 14434)
pružení: pružina, zdvih: 50 mm,
vnější nohy: Al hliník 
vnitřní nohy: 28,6 mm
pro kotoučové brzdy (STANDART) i V-brzdy
regulace předpětím pružiny
1 199 Kč 

Vidlice MTB a BMX pevné

Art. 14611  (999/1209) černá lesklá
Art. 146111 (999/1209) černá matná
vidlice FORCE MTB 26“
sloupek Al AHEAD 1 1/8“
délka 260 mm
vnější průměr korunky: 50 mm
pouze pro kotoučové brzdy (STANDARD)
délka nohou: 440 mm (řízení - osa náboje)
materiál: Al 6061, hmotnost 798 g
1 799 Kč 

Art. 14615 (1099/1330) černá lesklá
Art. 146151 (1099/1330) černá matná 
vidlice FORCE MTB 29“ 
sloupek Al AHEAD 1 1/8“ 
délka 260 mm
vnější průměr korunky: 50 mm
pouze pro kotoučové brzdy (POST MOUNT)
délka nohou: 475 mm (řízení - osa náboje)
materiál: Al 6061, hmotnost: 835 g
1 999 Kč 

Art. 14610  (999/1209) černá lesklá
Art. 146101 (999/1209) černá matná 
vidlice FORCE MTB 26“ 
sloupek Al AHEAD 1 1/8“ 
délka: 260 mm
vnější průměr korunky: 50 mm
pro kotoučové brzdy (STANDARD) i V-brzdy
délka nohou: 440 mm (řízení - osa náboje)
materiál: Al 6061, hmotnost: 840 g
1 799 Kč 

Art. 14008  (249/301) sloupek 1 “ / 1090 g
Art. 14009 (249/301) sloupek 1 1/8“ / 1235 g 
vidlice FORCE MTB 26“ 
pro V-brzdy 
sloupek 200 mm / závit 100 mm  (Art.14008)  
pro průměr kužele řízení: 26,4 mm 
sloupek 250 mm AHEAD (Art. 14009) 
kované koncovky se závity na blatníky 
materiál: Fe železo, černá lesklá 
499 Kč

Art. 12501 (249/301) sloupek 1“ / 1017 g
Art. 12503 (249/301) sloupek 1 1/8“ / 1002 g
vidlice FORCE MTB 24“ 
pro V-brzdy 
sloupek 200 mm / závit 100 mm  (Art.14008)  
pro průměr kužele řízení: 26,4 mm  
sloupek 250 mm AHEAD (Art. 14009)  
kované koncovky se závity na blatníky  
materiál: Fe železo, černá lesklá   
499 Kč

Art. 14601 (249/301)
vidlice FORCE BMX 20“
pro V-brzdy,  
sloupek 1“, délka: 135 mm/ 70 mm závit  
pro průměr kužele řízení: 26,4 mm  
materiál: Fe železo, černá lesklá
hmotnost: 1032 g, černá lesklá  
499 Kč 

Art. 14608  (899/1088)  790 g / i V-brzdy  
Art. 14609 (899/1088) 750 g / pouze pro kotoučové brzdy  
vidlice FORCE MTB 24“ 
sloupek Al AHEAD 1 1/8“
délka: 260 mm
vnější průměr korunky: 50 mm
délka nohou: 400 mm (řízení - osa náboje)
materiál: Al 6061, černá lesklá
1 699 Kč
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Vidlice trekking

Vidlice silniční

Art. 14618 (999/1209) černá lesklá 
Art. 146181 (999/1209) černá matná  
vidlice FORCE TREK 28“
sloupek Al AHEAD 1 1/8“  
délka 260 mm 
vnější průměr korunky: 50 mm 
pro kotoučové brzdy (STANDARD) i V-brzdy 
délka nohou: 435 mm (řízení - osa náboje) 
materiál: Al 6061 
hmotnost 854 g
1 799 Kč 

Art. 30752 (112/136)
redukce vidlice závitové 
nádstavec/ redukce sloupku vidlice
z klasického 1“ závitu na 1 1/8“ AHEAD
materiál: Al hliník, hmotnost: 190 g
229 Kč 

Redukce
Art. 30754 (129/156)
redukce FORCE ECO-nástavec vidlice 1 1/8‘‘
prodloužení vidlice 1 1/8“ maximálně o 65 mm
celková délka tohoto nástavce: 117 mm
podložky: 2x5 mm, 2x10 mm, víčko černé s logem FORCE
délka šroubu: 130 mm, délka závitu: 42 mm
REDUKCE JE BEZ JEŽKA, pouze šroub do ježka
materilál: Al hliník, černý matný bez loga
hmotnost: 190 g
269 Kč

Art. 30755 (249/301)
redukce FORCE nástavec vidlice 1 1/8‘‘
prodloužení vidlice 1 1/8“ maximálně o 65 mm
celková délka tohoto nástavce: 117 mm
podložky: 4x5 mm, 1x10 mm
délka šroubu 109 mm, délka závitu: 42 mm
materilál: Al hliník, černý matný
hmotnost: 190 g
499 Kč

Art. 14015 (1649/1995) karbon lesklá
Art. 140155 (1649/1995) karbon matná 
vidlice FORCE trekking / cross 28“
sloupek Al 1 1/8“ AHEAD  
délka 300 mm 
pro kotoučové brzdy (STANDARD) i V-brzdy
délka nohou: 415 mm (řízení - osa náboje) materiál 
nohou: karbon UD 
hmotnost: 760 g
2 999 Kč 

Art. 13001 (249/301) sloupek 1“ / 1134 g
Art. 13002 (249/301) sloupek 1 1/8“ / 1243 g
vidlice FORCE trekking 28“ 
pro V-brzdy 
sloupek 200 mm / závit 100 mm  (Art.13001) 
sloupek 250 mm AHEAD (Art. 13002) 
pro průměr kužele řízení: 26,4 mm 
kované koncovky se závity na blatníky 
materiál: Fe železo, černá lesklá
499 Kč 

Art. 14622 (1199/1451)
vidlice FORCE silniční
sloupek AHEAD 1 1/8“ 
délka: 300 mm 
vnější průměr korunky: 50 mm 
délka nohou: 370 mm (řízení - osa náboje)  
materiál: Al 6061/6066, černá matná  
hmotnost: 830 g 
2 199 Kč 

Art. 14011 (1299/1572) černá lesklá
Art. 140115 (1299/1572) černá matná
vidlice FORCE silniční
sloupek Al 1 1/8“ AHEAD 
délka 300 mm 
šířka korunky: 45 mm, ofset: 43 mm  
materiál nohou: karbon UD  
hliníkové spodní černé koncovky  
hmotnost: 527 g 
2 499 Kč 

Art. 14620 (1199/1451)
vidlice FORCE silniční
sloupek AHEAD 1 1/8“  
délka: 260 mm 
vnější průměr korunky: 45 mm 
délka nohou: 370 mm (řízení - osa náboje) 
materiál: Al 6061/6066, černá lesklá  
hmotnost: 710 g 
2 199 Kč 

Rám - MTB 29“

více informací ohledně nabídky rámů sledujte na b2b 

Art. 146606  (2899/3508) černý matný
Art. 146605  (2899/3508) bílý lesklý
rám FORCE GRANNUS MTB 29“
pouze pro DISC brzdy-PM
pro řízení: Taper polointegrované
pro objímku sedlovky: 31,8 mm
pro sedlovku: 27,2 mm
pro objímku přesmykače: 31,8 mm
pro středovou osu: 73 mm, BSA závit
materiál: Al 6061 DB
čela mufen a závity na diskové brzdy nejsou frézované
4 999 Kč

GRANNUS

A B C D E F H I J K L M Hmotnost

16“ 100 490 654,8 442 1090 406 560,6 580,5 73° 70° 46 60 1 836 g

18“ 110 490 669,8 442 1105 457 584,5 611,7 72,5° 71° 46 60 1 918 g

20“ 120 490 689,7 442 1125 508 604,2 631,4 72,5° 71° 46 60 1 996 g

22“ 130 490 709,6 442 1145 559 627,8 651,2 72,5° 71° 46 60 2 092 g

Rámové koncovky

Art. 14766  (74/90)
koncovka rámu  
FORCE ROAD TARANIS
UNIVERZÁLNÍ koncovka 
včetně šroubu
materiál: hliník
159 Kč

Art. 14754  (74/90)
koncovka rámu FORCE MTB 
24“, 26‘‘, atd.
UNIVERZÁLNÍ koncovka 
včetně šroubu
materiál: hliník
159 Kč

Art. 14761  (86/104)
koncovka rámu  
FORCE TRON A GRANNUS
UNIVERZÁLNÍ koncovka 
včetně šroubů
materiál: Al hliník
189 Kč

Art. 14760  (66/80)
koncovka rámu  
FORCE TREKKING MIDAS
UNIVERZÁLNÍ koncovka 
včetně šroubů
materiál: Al hliník
149 Kč

Art. 14752  (62/75)
koncovka rámu FORCE univerzální
UNIVERZÁLNÍ koncovka měniče 
do jakéhokoliv rámu
materiál: Al hliník
129 Kč

Art. 42442  (3/4)
průvlak na bowdeny
materiál: plast 
prodej a balení po 10 ks  
uvedená cena je za 1 ks
10 Kč

Art. 42440  (5/6)  M 6 - 8 mm
Art. 42441  (6/7)  M 8 - 10 mm
záslepka na čepy V-brzdy 
materiál: plast 
prodej a balení po 10 ks 
uvedená cena je za 1 ks
10 Kč M 6 - 8 mm
12 Kč M 8 - 10 mm

Art. 42444  (9/11)
doraz bowdenu na rám Al 5
vnitřní průměr: 5 mm, vnější 
průměr: 7 mm, délka: 16 mm
materiál: Al hliník
prodej a balení po 10 ks
uvedená cena je za 1 ks
19 Kč



Copyright© 2021 / Tento katalog je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o.  a vztahují se na něj autorská práva! 207

Řídítka MTB

Art. 33021 (1649/1995) 
řídítka FORCE TEAM ULTRA LIGHT 
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 760 mm, 9° zahnutí směrem k jezdci
0° zahnutí směrem vzhůru
materiál: UD karbon lesklý, hmotnost: 128 g 
2 999 Kč 

Art. 33023 (1049/1269) 
řídítka FORCE BASIC 
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 780 mm, 9° zahnutí směrem k jezdci
7 mm zdvih: osa - osa
materiál: UD karbon matný, hmotnost: 207 g
1 999 Kč 

Art. 330234 (999/1209) 
řídítka FORCE MTB TEAM 2.0
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 800 mm, 5° zahnutí směrem vzhůru
materiál: UD karbon lesklý, hmotnost 184 g
1 899 Kč 

Art. 33025 (249/301) 
řídítka FORCE SPEED rovné
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 640 mm, 7° zahnutí směrem k jezdci
0° zahnutí směrem vzhůru
materiál: Al 6061 T6 hliník dvojitě zeslabovaný, černý 
matný, hmotnost: 212 g
499 Kč 

Art. 330340  (184/223)
řídítka FORCE BASIC H4.2 rovné
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 680 mm, 6° zahnutí směrem k jezdci
0° zahnutí směrem vzhůru
materiál: Al hliník zeslabovaný
hmotnost: 253 g
379 Kč 

Art. 330380  (184/223)  680 mm / 268 g
Art. 330400  (184/223) 780 mm / 343 g
řídítka FORCE BASIC H4.4 rovné
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
9° zahnutí směrem k jezdci
0° zahnutí směrem vzhůru, 5 mm zdvih: osa - osa 
materiál: Al hliník zeslabovaný 
379 Kč černý matný

Art. 33024 (269/325) 
řídítka FORCE SPEED rovné  
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 780 mm, 7° zahnutí směrem k jezdci
5 mm zdvih: osa - osa
materiál: Al 6061 T6 hliník dvojitě zeslabovaný, 
černý matný, hmotnost: 342 g
549 Kč 

Art. 330300  (122/148)
řídítka FORCE BASIC H4.1 rovné
průměr řidítek pro představec: 25,4 mm
šířka: 600 mm, 5° zahnutí směrem k jezdci
0° zahnutí směrem vzhůru
materiál: Al hliník, černý matný
hmotnost 243 g
249 Kč ø 25,4 mm

 Art. 330310  (132/160) 
řídítka FORCE BASIC H4.1 rovné 
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 600 mm, 7° zahnutí směrem k jezdci
0° zahnutí směrem vzhůru
materiál: Al hliník, černý matný
hmotnost 259 g
269 Kč
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Art. 33027 (299/362) 
řídítka FORCE FLIGHT prohlé
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize 
šířka: 780 mm, 7° zahnutí směrem k jezdci 
25 mm zdvih: osa - osa 
materiál: Al 6061 T6 hliník dvojitě zeslabovaný,  
černý matný, hmotnost: 341 g
599 Kč 

Art. 33026 (279/338) 
řídítka FORCE FLIGHT prohlé 
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize 
šířka: 680 mm, 7° zahnutí směrem k jezdci 
25 mm zdvih: osa - osa, materiál: Al 6061 T6 hliník 
dvojitě zeslabovaný, černý matný 
hmotnost: 278 g
549 Kč 

Art. 332100  (132/160) 
řídítka FORCE BASIC H8.4 prohlé
průměr řidítek pro představec: 25,4 mm 
šířka: 600 mm, 24° zahnutí směrem k jezdci
0° zahnutí směrem vzhůru, 45 mm zdvih: osa - osa 
materiál: Al hliník, černý matný
hmotnost: 349 g
269 Kč 

Art. 332200  (194/235)
řídítka FORCE BASIC H6.2 prohlé
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 740 mm, 6° zahnutí směrem k jezdci, 4° 
zahnutí směrem vzhůru, 12 mm zdvih: osa - osa 
materiál: Al hliník zeslabovaný, černý matný
hmotnost: 342 g
399 Kč 

Art. 332250 (194/235)
řídítka FORCE BASIC H6.4 prohlé
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka: 740 mm, 15° zahnutí směrem k jezdci
3° zahnutí směrem vzhůru, 20 mm zdvih: osa - osa 
materiál: Al hliník zeslabovaný, černý matný
hmotnost: 336 g
399 Kč 

Art. 332290  (194/235) 680 mm / 294 g
Art. 332300  (194/235) 740 mm / 340 g
řídítka FORCE BASIC H6.6 prohlé
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
9° zahnutí směrem k jezdci
5° zahnutí směrem vzhůru, 30 mm zdvih: osa - osa 
materiál: Al hliník zeslabovaný, černý matný
399 Kč

Art. 332350 (194/235) 
řídítka FORCE BASIC H6.8 prohlé
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize  
šířka: 700 mm, 6° zahnutí směrem k jezdci 
6° zahnutí směrem vzhůru, 45 mm zdvih: osa - osa 
materiál: Al hliník zeslabovaný, černý matný  
hmotnost: 297 g
399 Kč 

Art. 332500 (139/168) 
řídítka FORCE BASIC H8.2 prohlé
průměr řidítek pro představec: 25,4 mm
šířka: 620 mm, 10° zahnutí směrem k jezdci
0° zahnutí směrem vzhůru, 30 mm zdvih: osa - osa 
materiál: Al hliník, černý matný
hmotnost: 278 g
299 Kč 

Řídítka BMX

Řídítka silniční

Art. 31007210 (2999/3629)  31,8/420/100 mm/445 g
Art. 31007211 (2999/3629)  31,8/420/110 mm/377 g
Art. 31007212 (2999/3629)  31,8/420/120 mm/407 g
Art. 31007412 (2999/3629)  31,8/440/120 mm/448 g
řídítka FORCE ROAD INTEGRA
řídítka s integrovaným představcem
pro průměr vidlice: 1 1/8‘‘
hloubka: 76 mm
drop: 130 mm
materiál: UD karbon matný
5 999 Kč

Art. 310061 (2099/2540) 31,8/420 mm/270 g
Art. 310062 (2099/2540) 31,8/440 mm/281 g
řídítka FORCE ROAD PLAIN karbon
hloubka: 76 mm
drop: 130 mm
materiál: UD karbon matný
3 999 Kč 

Art. 31002 (1649/1995) 400 mm/216 g
Art. 31004 (1649/1995) 420 mm/221 g
Art. 31005 (1649/1995) 440 mm/226 g
řídítka FORCE TEAM ROAD
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
prosím zkontrolujte rozměry v připojeném manuálu
materiál: UD karbon černý matný
2 999 Kč 

Art. 310064 (2099/2540) 31,8/400 mm/278 g
Art. 310065 (2099/2540) 31,8/420 mm/280 g
Art. 310067 (2099/2540) 31,8/440 mm/282 g
řídítka FORCE ROAD AIRFLOW karbon
hloubka: 76 mm
drop: 130 mm
materiál: UD karbon matný
3 999 Kč 

PŘIPRAVUJEME

Art. 310072910 (2999/3629) 420/100 mm/370 g
Art. 310072911 (2999/3629)  420/110 mm/370 g
Art. 310072912 (2999/3629)  420/120 mm/370 g
Art. 310074910 (2999/3629)  440/100 mm/370 g
Art. 310074912 (2999/3629)  440/120 mm/370 g
řídítka FORCE ROAD INTEGRA II,  karbon
řídítka s integrovaným představcem
pro průměr vidlice: 1 1/8‘‘
hloubka: 80 mm
drop: 127 mm
materiál: UD karbon matný
5 999 Kč 

PŘIPRAVUJEME

Art. 33049 (199/241)
řídítka FORCE BMX
růměr řidítek pro BMX představec: 22,2 mm
724 x 228 x 22,2 mm
hmotnost: 1000 g
materiál: železo, černé lesklé
399 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 33050 (189/229)
řídítka FORCE BMX
růměr řidítek pro BMX představec: 22,2 mm
10x 210 x 22,2 mm
hmotnost: 980 g
materiál: železo, černé lesklé
369 Kč
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Art. 310097 (299/362) 420 mm/314 g
Art. 310098 (299/362)  440 mm/326 g
řídítka FORCE ROAD H9.2
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka měřená osa-osa
materiál: Al 6061 zeslabovaný, černý matný
599 Kč 

Art. 310091 (399/483) 420 mm/294 g černé matné
Art. 310092 (399/483) 440 mm/323 g černé matné
řídítka FORCE ROAD H9.6
průměr řidítek pro představec: 31,8 mm oversize
šířka měřená osa-osa
materiál: Al 6061 zeslabovaný
799 Kč 

Hrazdy - triatlon / časovka

Art. 36003 (729/882)
řidítka nástavce FORCE CRONO spodní
triatlonová hrazda se spodním úchytem na řidítka
vhodné pouze pro kulatá řidítka 25,4 - 31,8 mm
materiál: Al hliník
hmotnost: 618 g
1 399 Kč 

Art. 36006 (799/967)
řídítka nástavce FORCE FLAT rovné
triatlonová hrazda s horním úchytem na řidítka
vhodné pouze pro kulatá řidítka 25,4 - 31,8 mm
materiál: Al hliník 
hmotnost: 490 g
1 499 Kč 

Art. 36007 (69/84)
nástavec propojovací na řídítka FORCE CRONO
149 Kč 

Art. 36005 (399/483) vhodné pouze pro kulatá řidítka 25,4 -22,2 mm
Art. 360055 (469/567) vhodné pouze pro kulatá řidítka 31,8-25,4 -22,2 mm 
řídítka nástavce FORCE TRI
triatlonová hrazda s horním úchytem na řidítka
materiál: Al hliník
hmotnost: 659 g
799 Kč  Art.36005
899 Kč  Art.360055 

Art. 36004 (729/882)
řídítka nástavce FORCE CRONO horní
triatlonová hrazda s horním úchytem na řidítka
vhodné pouze pro kulatá řidítka 25,4 - 31,8 mm
materiál: Al hliník
hmotnost: 479 g
1 399 Kč 

Představce
Art. 306011 (499/604) 50 mm/82 g 
Art. 306021 (499/604) 70 mm/82 g
Art. 306031 (499/604) 90 mm/89 g 
Art. 306041 (499/604) 110 mm/98 g 
Art. 306051 (499/604) 130 mm/106 g  
představec FORCE TEAM light 6°
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
úhel: +/- 6°
materilál: 3D forged AL7050, černý matný
899 Kč 

Art. 306061 (499/604) 80 mm/82 g
Art. 306071 (499/604) 90 mm/88 g
Art. 306081 (499/604) 100 mm/97 g
Art. 306091 (499/604) 110 mm/97 g
představec FORCE TEAM light 17°
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
úhel: +/- 17°
materilál: 3D forged AL7050, černý matný
899 Kč 

PŘIPRAVUJEME

Art. 306001 (1199/1451) 80 mm
Art. 306002 (1199/1451) 90 mm
Art. 306003 (1199/1451) 100 mm
Art. 306004 (1199/1451) 110 mm
představec FORCE TEAM 2.0
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
délka: 80 mm, úhel: +/- 6°
materilál: UD karbon, černý matný
2 299 Kč 

Art. 307110 (129/156)
představec FORCE BASIC S2.2
pro průměr řídítek: 25,4 mm
pro průměr vidlice: 1“ (22,2 mm)
délka: 80 mm, délka sloupku: 160 mm
úhel: 25°
materiál: Al hliník, černý matný
hmotnost: 389 g
259 Kč 

Art. 306400 (249/301) 50 mm/207 g 
představec FORCE BASIC S4.4 
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
úhel: +/- 10°
materilál: Al hliník, černý matný
499 Kč 

Art. 3061640 (224/271) 70 mm/140 g
Art. 3061660 (224/271) 90 mm/146 g
Art. 3061680 (224/271) 110 mm/162 g
představec FORCE BASIC S4.3
pro průměr řidítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
úhel: + 35°
materiál: Al hliník, černý matný
449 Kč

Art. 306150 (152/184) 45 mm/154 g 
představec FORCE BASIC S4.5
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“, 
úhel: +/- 3°
materilál: Al hliník, černý matný
279 Kč 

Art. 3064150 (149/180) 75 mm/164 g
Art. 3064170 (149/180) 90 mm/183 g
Art. 3064190 (149/180) 105 mm/206 g
představec FORCE BASIC S4.2
pro průměr řidítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
úhel: +/- 10°
materiál: Al hliník, černý matný
299 Kč 

Art. 3063920 (224/271) 60 mm/121 g
Art. 3063940 (224/271) 80 mm/136 g
Art. 3063960 (224/271) 100 mm/140 g
Art. 3063980 (224/271) 120 mm/148 g
představec FORCE BASIC S4.6
pro průměr řídítek: 25,4 mm
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
úhel: +/- 7°
materilál: Al hliník, černý matný
449 Kč 

Art. 307020 (224/271)
představec FORCE S6.1 
pro průměr řídítek: 25,4 mm
pro průměr vidlice: 1“ (22,2 mm)
délka: 90 mm, délka sloupku: 180 mm
nastavení v rozsahu: 0° / +60°,
materiál: Al hliník, černý matný
hmotnost: 443 g
449 Kč 

Art. 3064650 (249/301) 90 mm/385 g, pro průměr řídítek 25,4 mm 
Art. 3064660 (249/301) 110 mm/410 g, pro průměr řídítek 25,4 mm 
Art. 3064850 (249/301) 90 mm/388 g, pro průměr řídítek 31,8 mm
Art. 3064860 (249/301) 110 mm/412 g, pro průměr řídítek 31,8 mm
představec FORCE BASIC S6.3 
pro průměr vidlice: 1 1/ 8‘‘
nastavení v rozsahu: 0 - 90°
materiál: Al hliník, černý matný
499 Kč 

Art. 30653 (389/471) 90 mm/267 g, pro průměr řídítek 25,4 mm 
Art. 30654 (389/471) 105 mm/275 g, pro průměr řídítek 25,4 mm
Art. 30656 (389/471) 90 mm/264 g, pro průměr řídítek 31,8 mm
Art. 30657 (389/471) 110 mm/281 g, pro průměr řídítek 31,8 mm
představec FORCE TORO  
pro průměr vidlice: 1 1/8‘‘
nastavení v rozsahu: - 48° / +60°
materilál: Al 6061 T6 hliník, černý matný
799 Kč 

Art. 306470 (224/271) 100 mm/324 g
Art. 306480 (224/271) 120 mm 356 g 
představec FORCE BASIC S6.2 
pro průměr řídítek: 25,4 mm
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
nastavení v rozsahu: - 10° / +50°
materiál: Al hliník, černý matný
449 Kč 

Art. 306490 (299/362) 105 mm/265 g
Art. 306500 (299/362) 125 mm/281 g 
představec FORCE BASIC S6.4 
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
nastavení v rozsahu: 0° / +60°
materiál: Al hliník, černý matný
599 Kč 

Art. 3064050 (249/301) 60 mm/196 g
představec FORCE BASIC S4.7  
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
úhel: +30°
materilál: Al hliník, černý matný
499 Kč 

Art. 30610 (349/422) 80 mm/118 g
Art. 30611 (349/422) 100 mm/131 g
Art. 30612 (349/422) 120 mm/146  g
představec FORCE TEAM SPRY
pro průměr řídítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
úhel: +/- 6°
materilál: Al hliník 6061 T6, černý matný
699 Kč 

Art. 3061340 (224/271) 70 mm/137 g
Art. 3061350 (224/271) 80 mm/145 g
Art. 3061360 (224/271) 90 mm/150 g
Art. 3061370 (224/271) 100 mm/156 g
Art. 3061380 (224/271) 110 mm/161 g
Art. 3061390 (224/271) 120 mm/164 g
představec FORCE BASIC S4.6
pro průměr řidítek: 31,8 mm oversize
pro průměr vidlice: 1 1/ 8“
úhel: +/- 7°
materiál: Al hliník, černý matný
449 Kč 
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Gripy

Art. 38215 (144/174) 
madla FORCE GEL s integrovanými 
rohy 113 mm 
gelová madla FORCE s rohy a zátkami
jištěné hliníkovou objímkou s logem FORCE
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka od osy po vrch: 80 mm
celková délka: 113 mm
šířka: 140 mm, hmotnost 1 páru: 276 g 
299 Kč 

Art. 38330 (139/168) černá  
Art. 38331 (109/132) červená
Art. 38332 (109/132)  fluo zelená
madla FORCE HEX silikon-pěna, hranatá
silikonová hranatá madla se zátkami FORCE
vynikající absorbce nárazů
redukují únavu a brnění rukou
tvarová paměť úchopu jezdce
nelepí a nekloužou i za mokra
vnější průměr madel: 32 mm, délka: 130 mm
materiál: 100% silikon-pěna
hmotnost 1 páru včetně zátek: 65 g
249 Kč
199 Kč

Art. 383271 (129/156) černá
Art. 383272 (119/144) fluo
madla FORCE BOND jištěná silikonová
oboustranně jištěná
dobře absorbují nárazy, nelepí
vnější průměr madel: 32 mm
délka: 130 mm
materiál: rubber - silikon
hmotnost 1 páru: 142 g 
269 Kč
249 Kč Art. 383272

Art. 38286 (179/217) 
madla FORCE pěnová jištěná
tvrzená pěnová madla se zátkami FORCE
ergonomicky tvarovaná
hranatá s vylisovaným logem FORCE
oboustranně jištěná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 128 mm
hmotnost 1 páru: 198 g 
359 Kč 

Art. 38287 (126/152) černá  
Art. 382873 (126/152) fluo
madla FORCE LOGO jištěná
gumová kulatá madla se zátkami FORCE
mřížkovaný vzorek, oboustranně jištěná
vnitřní průměr: 22,2 mm, délka: 128 mm
hmotnost 1 páru: 106 g  
259 Kč 

Art. 38310 (114/138) černo-šedá
Art. 38311 (114/138) černo-červená
madla FORCE MOLY pěnová, jištěná
pěnová madla se zátkami FORCE
oboustranně jištěná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm
hmotnost 1 páru: 80 g 
229 Kč 

Art. 38216 (169/204) 
madla FORCE GEL 
s integrovanými rohy 102 mm
jištěné hliníkovou objímkou 
s logem FORCE
vnitřní průměr: 22,2 mm
výška rohů od osy po vrch: 75 mm
užitková délka madla: 102 mm
celková délka: 140 mm
hmotnost 1 páru: 300 g 
349 Kč 

Art. 38217 (149/180) 
madla FORCE ANATOMIC jištěná
gumová jištěná madla bez zátek
ergonomicky tvarovaná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 140 mm 
(vnitřní délka: 110 mm)
hmotnost 1 páru: 270 g 
309 Kč 

Art. 38284 (120/145) 
madla FORCE pěnová tvrzená jištěná
pěnová madla tvrzená se zátkami FORCE
oboustranně jištěná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm, hmotnost 1 páru: 99 g 
249 Kč 

Art. 38292 (114/138) 
madla FORCE ERGO jištěná
gumová madla se zátkami,
ergonomicky tvarovaná
oboustranně jištěná 
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm, hmotnost 1 páru: 190 g 
229 Kč 

Art. 38293 (126/152)  černo-šedá
Art. 38295 (126/152)  černo-červená
madla FORCE WIDE jištěná
gumová madla se zátkami FORCE, 
ergonomicky tvarovaná
oboustranně jištěná, vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm, hmotnost 1 páru: 180 g 
259 Kč 

Art. 38263 (126/152)  černo-šedá
Art. 38264 (126/152)  černo-fluo
madla FORCE ROSS jištěná
gumová madla se zátkami FORCE
dvousložková jištěná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka 130 mm, hmotnost 1 páru: 132 g 
259 Kč 

Art. 38268 (57/69) černo-šedá
Art. 38270 (57/69) fluo-černá
madla FORCE ROSS
gumová madla se zátkami FORCE
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka 125 mm
hmotnost 1 páru: 99 g
119 Kč 

Art. 38289 (95/115)
madla FORCE gumová jištěná
gumová kulatá madla se zátkami FORCE
mřížkovaný vzorek
oboustranně jištěná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 128 mm
hmotnost 1 páru: 122 g
199 Kč 

Art. 38280 (78/94) modrá
Art. 38281 (78/94) červená
Art. 38282 (78/94) zelená
Art. 38285 (78/94) černá
madla FORCE pěnová tvrdá
tvrzená pěnová madla se zátkami
hranatá s vylisovaným logem FORCE
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 122 mm
hmotnost 1 páru: 66 g
159 Kč 

Art. 382914 (114/138) 
madla FORCE TROY jištěná
gumová madla se zátkami FORCE
ergonomicky tvarovaná
jištěné hliníkovou objímkou s logem FORCE
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 136 mm, hmotnost 1 páru: 225 g
229 Kč

Art. 38273 (42/51)
madla FORCE gumová
gumová madla se zátkami FORCE
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka 120 mm
hmotnost 1 páru: 74 g
89 Kč 

Art. 38214 (63/76) černo-šedá
Art. 382141 (63/76) černo-zelená
Art. 382142 (63/76) černo-červená
Art. 382143 (63/76) černo-modrá
madla FORCE gumová tvarovaná
gumová madla se zátkami FORCE
ergonomicky tvarovaná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm
hmotnost 1 páru: 190 g
129 Kč 

Art. 38218 (74/90) černo-šedá
Art. 38219 (74/90) černo-červená
Art. 38220 (74/90) černo-modrá
Art. 38221 (74/90) černo-zelená
madla FORCE ERGO gumová
gumová madla se zátkami
ergonomicky tvarovaná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 125 mm
hmotnost 1 páru: 160 g
159 Kč

Art. 382161 (63/76) černo-šedá
madla FORCE BOW tvarovaná
gumová madla se zátkami FORCE
ergonomicky tvarovaná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm
hmotnost 1 páru: 129 g
129 Kč

Art. 382971(48/58) černá  
Art. 382972 (51/62) fluo 
Art. 382973 (48/58) modrá 
Art. 382974 (52/63) růžová
Art. 382975 (48/58) červená 
madla FORCE LOX silikonová
silikonová madla se zátkami FORCE
dobře absorbují nárazy, nelepí
vnější průměr madel: 31 mm
délka: 135 mm, materiál: rubber - silikon
hmotnost 1 páru: 31 g
109 Kč Art. 382972, 382974
99 Kč

Art. 382913 (69/83)
madla FORCE TROY nejištěná
gumová madla bez zátek
ergonomicky tvarovaná
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 136 mm
hmotnost 1 páru: 178 g
149 Kč

Art. 382865 (99/120) 
madla FORCE EVA jištěná
tvarovaná madla se zátkami FORCE
jištěné hliníkovou objímkou s logem FORCE
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm
materiál: EVA
hmotnost 1 páru: 82 g
199 Kč

Art. 38246 (37/45) 
madla FORCE GROOVE gumová
gumová madla bez zátek
vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 123 mm
hmotnost 1 páru: 90 g
79 Kč

Art. 382091 (46/56)
madla FORCE pěnová celokulatá
pěnová madla se zátkami, vnitřní průměr: 20 mm
délka: 130 mm, hmotnost 1 páru: 35 g
99 Kč 

Art. 382059 (16/19)
madla pro GRIP SHIFT gumová
gumová madla bez zátek
pro systém řazení GRIP SHIFT, vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 100 mm, hmotnost 1 páru: 52 g
39 Kč 

Art. 382081 (46/56)
madla FORCE BMX135 gumová
gumová BMX madla bez zátek
měkčí materiál pro příjemnější úchop, vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 135 mm, hmotnost 1 páru: 105 g
99 Kč 

Art. 382071 (43/52) černá 
Art. 382072 (43/52) zelená  
Art. 382073 (43/52) modrá 
Art. 382074 (43/52) červená
madla FORCE BMX130 gumová
gumová BMX madla bez zátek, vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm, hmotnost 1 páru: 113 g 
89 Kč
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Art. 383261 (149/180) černá 
Art. 383262 (144/174) fluo zelená  
Art. 383263 (144/174) modrá 
Art. 383264 (144/174) červená
madla FORCE LUCK silikonová
silikonová madla se zátkami FORCE, vynikající absorbce nárazů
redukují únavu a brnění rukou, nelepí a nekloužou i za mokra
vnější průměr madel: 28 mm, délka: 130 mm
materiál: 100% silikon-pěna, hmotnost 1 páru včetně zátek: 83 g 
309 Kč Art. 383261
299 Kč

Art. 382082  (89/108) černo-modrá
Art. 382083  (89/108) zeleno-žlutá
Art. 382084  (89/108) černo-červená
Art. 382085  (89/108) černo-šedá

Art. 382086  (89/108) černo-růžová
Art. 382087  (89/108) černo-fluo
Art. 382088  (89/108) army

madla FORCE BMX145 gumová
gumová madla se zátkami FORCE, 
ergonomicky tvarovaná
oboustranně jištěná, vnitřní průměr: 22,2 mm
délka: 130 mm, hmotnost 1 páru: 180 g 
199 Kč 

Omotávky

Art. 38201 (5/6) 
koncovka-zátka do řidítek s PVC
plastová koncovka s PVC logem FORCE
průměr do řidítek: 20 mm
použití do řidítek, bulhornů, madel atd.
prodej a balení po balení 10 ks
12 Kč

Art. 35135 (2/3)
koncovka-zátka plastová UNI do řidítek / rohů
černá horní a boční plastová zátka do řidítek a rohů
vhodné např. pro rohy art 35112, 35114, 35126
prodej a balení po 10 ks
5 Kč

Art. 38275 (14/17) 
objímka madla FORCE otevřená
hliníková objímka na inbus
prodej a balení po 2 ks
29 Kč

Art. 38015 (119/144) černá
Art. 38017 (119/144) bílá
omotávka FORCE karbon
samolepící, včetně zátek FORCE do řidítek
materiál: PU - polyuretan, 
hmotnost 1 páru včetně zátek: 66 g
249 Kč

Art. 38030 (119/144) černá
Art. 38031 (119/144) bílá
Art. 38032 (119/144) modrá
Art. 38034 (119/144) žlutá
omotávka FORCE EVA perforovaná
samolepící, velmi pohodlný úchop
včetně zátek FORCE do řidítek
materiál: EVA s perforovaným střed. pásem
hmotnost 1 páru včetně zátek: 55 g
249 Kč

Art. 38010 (109/132) černá
Art. 38011 (109/132) bílá
Art. 38012 (109/132) modrá
Art. 38013 (109/132) červená
omotávka FORCE korková
samolepící, včetně zátek FORCE do řidítek
materiál: EVA/ přírodní korek
hmotnost 1 páru včetně zátek: 60 g
229 Kč

Art. 38005 (72/87) černá
Art. 38006 (72/87) bílá
Art. 380062 (72/87) růžová
Art. 38007 (72/87) červená
Art. 380073 (72/87) zelená
Art. 38008 (72/87) modrá
omotávka FORCE EVA
samolepící, pěnová, včetně stříbrných zátek do řidítek
materiál: EVA, hmotnost 1 páru včetně zátek: 50 g
149 Kč

Art. 380181 (199/241) černo-bílá
Art. 380182 (199/241) černo-modrá
Art. 380183 (199/241) černo-červená
Art. 380184 (199/241) černo-růžová
Art. 380185 (199/241) černo-zlatá
omotávka FORCE EVA DUAL
samolepící s tištěným logem FORCE
včetně zátek FORCE do řidítek a koncové pásky
materiál: PU 30% + EVA 70%
hmotnost 1 páru včetně zátek: 80 g
399 Kč

Art. 351165 (5/6) 
zátka horní pro rohy ZAP
gumová zátka horní
pro rohy 35115, 35116
prodej a balení po 10ks
10 Kč

Art. 351215 (5/6) 
zátka horní pro rohy FIT/ KARM
plastová zátka pro rohy
určeno pro rohy art 351213, 35121
balení a prodej po 10 ks
10 Kč

Art. 380351 (169/204) černá+černý silikonový potisk
Art. 380352 (169/204) černá+bílý silikonový potisk
omotávka FORCE EVA
samolepící, vzor plástve
včetně zátek FORCE do řidítek
materiál: EVA se silikonovým potiskem
hmotnost 1 páru včetně zátek: 70 g
349 Kč 

Art. 38024 (99/120) modrá
Art. 38026 (99/120) žlutá
Art. 38027 (99/120) zelená
Art. 38029 (99/120) růžová
omotávka FORCE PU s vytláčeným logem
samolepící s vytláčeným logem FORCE
včetně zátek FORCE do řidítek, materiál: PU - polyuretan
hmotnost 1 páru včetně zátek: 70 g
199 Kč

Art. 380094 (122/148) modrá
omotávka FORCE korková s vytláčeným logem
samolepící s vytláčeným logem FORCE
včetně zátek FORCE do řidítek
materiál: EVA/ přírodní korek
hmotnost 1 páru včetně zátek: 60 g
249 Kč
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Rohy

Art. 35108  (209/253)
rohy FORCE KRATON 11,3 cm
elipsovitý tvar, pogumovaný povrch
délka od osy po vrch: 8 cm, celková délka: 11,3 cm
materiál: Al hliníkový vnitřní rám, povrch guma
hmotnost: 135 g
429 Kč

Art. 350960  (249/301)
rohy FORCE METS 12 cm
oválné s ergonomickým zakončením
délka od osy po vrch: 12 cm
materiál: Al hliník
hmotnost: 168 g
499 Kč

Art. 350940  (146/177)
rohy FORCE TOR 7 cm
kruhové drážkované 
délka od osy po vrch: 7 cm
materiál: Al hliník
hmotnost: 98 g
299 Kč

Art. 35109  (106/128) černá
rohy FORCE RAB 12 cm
ergonomický tvar, pogumovaný povrch
délka od osy po vrch: 7,5 cm, celková délka: 12 cm
materiál: Al hliníkový vnitřní rám
povrch guma, hmotnost: 148 g
209 Kč

Art. 351200  (155/188)
rohy FORCE BET 9 cm
kruhové drážkované
délka od osy po vrch: 9 cm
materiál: Al hliník, hmotnost: 121 g
299 Kč

Art. 351150  (249/301)
rohy FORCE ZAP 10,7 cm
oválné s ergonomickým zakončením
délka od osy po vrch: 7,5 cm
celková délka: 10,7 cm
materiál: Al hliník
hmotnost: 85 g
499 Kč

Art. 350920  (224/271)
rohy FORCE METS 12 cm
oválné s ergonomickým zakončením
délka od osy po vrch: 12 cm
materiál: Al hliník
hmotnost: 168 g
449 Kč

Art. 3512050  (155/188) 
rohy FORCE BET 11 cm
kruhové drážkované
délka od osy po vrch: 11 cm
materiál: Al hliník, hmotnost: 134 g
299 Kč

Art. 3512130  (189/229) 
rohy FORCE FIT/KARM 11 cm
oválné širší
délka od osy po vrch: 11 cm
materiál: Al hliník, hmotnost: 164 g
379 Kč

Art. 351210  (189/229) 
rohy FORCE FIT 8 cm
oválné širší
délka od osy po vrch: 8 cm
materiál: Al hliník, hmotnost: 140 g
379 Kč

Art. 351260  (179/217) 
rohy FORCE FREN 15 cm
kruhové prohnuté
délka od osy po vrch: 15 cm
materiál: Al hliník, hmotnost: 139 g
359 Kč

Art. 351140  (144/174) 
rohy FORCE TECH 13 cm
kruhové prohnuté, délka od osy po vrch: 13 cm
materiál: Al hliník
hmotnost: 139 g
289 Kč

Art. 351120  (134/162) 
rohy FORCE DUO 11 cm
prohnuté, vyrobené ze dvou kusů - stříbrná objímka
délka od osy po vrch: 11 cm
materiál: Al hliník
hmotnost: 189 g
269 Kč

Hlavové složení (řízení) - integrované 1 1/8“

Hlavové složení (řízení) - polointegrované 1 1/8“

Art. 151010  (299/362) červené
Art. 151030  (299/362) černé
Art. 151035  (299/362) černé / dolní průmyslové ložisko 51,8 x 36° x 45°
řízení FORCE TAPER 1 1/8“-1 1/2“ integrované
průmyslová ložiska, 45 x 45°
výška horního kuželu: 8 mm
pro horní průměr hlavové trubky: 42 mm
pro dolní průměr hlavové trubky: 52,2 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 39,8 mm
s redukcí na průměr: 30 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 118 g
599 Kč

Art. 15110  (169/204) 
řízení FORCE TAPER 1 1/8“-1 1/2“ 
polointegrované
průmyslová ložiska
výška horního kuželu: 10 mm
pro horní průměr hlavové trubky: 44 mm
pro dolní průměr hlavové trubky: 55 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 39,8 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 130 g
349 Kč

Art. 151041  (384/465) černé
Art. 151047  (384/465) červené
Art. 151071  (384/465) černé, pro dolní průměr hlavové trubky: 56 mm
řízení FORCE TAPER 1 1/8“-1 1/2“ polointegrované
průmyslová ložiska
výška horního kuželu: 5 mm
pro horní průměr hlavové trubky: 44 mm
pro dolní průměr hlavové trubky: 55 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 39,8 mm
s redukcí na průměr: 30 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 134 g
699 Kč

Art. 15093  (186/225) černé
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘ integrované
průmyslová ložiska, 45 x 45°
výška horního kuželu: 15 mm
pro průměr hlavové trubky: 42 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 30 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 109 g
379 Kč

+ redukce

+ redukce
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Art. 150927  (59/72) 
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘ polointegrované
kuličková ložiska
výška horního kuželu: 5 mm
pro průměr hlavové trubky: 44 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 30 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 130 g
129 Kč

Art. 15091  (99/120) černé / 149 g
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘ polointegrované
utěsněné věnečkové ložiska
výška horního kuželu: 15 mm
pro průměr hlavové trubky: 44 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 30 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 149 g
199 Kč

Art. 150990  (259/313)
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘‘ 
polointegrované
průmyslová ložiska
výška horního kuželu: 5 mm
pro průměr hlavové trubky: 44 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 30 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 99 g
499 Kč

Art. 150928  (125/151)
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘‘ 
polointegrované
průmyslová ložiska
výška horního kuželu: 5 mm
pro průměr hlavové trubky: 44 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 30 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 95 g
259 Kč

Art. 15092  (169/204) černé
Art. 150926  (169/204) červené
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘ 
polointegrované
utěsněné věnečkové ložiska
výška horního kuželu: 15 mm
pro průměr hlavové trubky: 44 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 30 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 119 g
329 Kč

Hlavové složení (řízení) - AHEAD

Art. 15095  (68/82) černé
Art. 15096  (74/90) červené
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘
utěsněné věnečkové ložiska
pro průměr hlavové trubky: 34 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 30 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 169 g
139 Kč černé
169 Kč červené

Art. 15094  (39/47)
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘
utěsněné věnečkové ložiska
pro průměr hlavové trubky: 34 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 30 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 145 g
89 Kč

Art. 15100  (58/70)
řízení FORCE AHEAD 1‘‘
věnečkové ložiska
pro průměr hlavové trubky: 30 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 27 mm
materiál: Al hliník/ Fe železo, hmotnost: 136 g
119 Kč

Art. 15090  (84/102)
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘
utěsněné věnečkové ložiska
pro průměr hlavové trubky: 34 mm
vnitřní průměr spodního kroužku: 30 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 162 g
169 Kč
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Hlavové složení (řízení) - závitové

Hlavové složení (řízení) - náhradní díly

Art. 15495  (24/29)
ježek řízení FORCE AHEAD 
1 1/8“ kompletní
včetně hliníkového víčka 
a šroubu
materiál: Al hliník 
49 Kč

Art. 14801  (7/8) černá
matice řízení horní 1“
horní šestihranná matice
materiál: Fe železo
hmotnost: 11,5 g
15 Kč

Art. 14810  (4/5) 27 mm
Art. 14811  (4/5) 26,4 mm
spodní kroužek řízení 
na vidlici
materiál: Fe železo
hmotnost: 14,5 g
10 Kč

Art. 16199  (3/4) 1“ - 16 kuliček
Art. 16200  (5/6) 1 1/8“ - 22 kuliček
věneček do hlavového složení
věneček s klecí a kuličkama 
do klasického řízení
7 Kč 16 mm
10 Kč 22 mm

Art. 15494  (29/35)
ježek řízení FORCE s dírou 
BMX 1 1/8“
dutý šroub pro provlečení 
bowdenu přední brzdy
pro BMX a Freestyle kola
materiál: Al hliník
59 Kč

Art. 1510301  (119/144)
ložisko spodní pro řízení TAPER 
integrované 51.8*36*45*
pro arty: 151010 a 151030
pro vidlice s 36° úhlem spodní misky
materíál: železo, hmotnost: 33 g
239 Kč

Art. 14732  (96/116)
ježek FORCE do karbonové 
sloupku 1“
pro průměr sloupku vidlice 1“
délka: cca 32 mm
hliníkové víčko
199 Kč

Art. 154991  (89/108) černý
Art. 154992  (89/108) červený
Art. 154993  (89/108) zelený
víčko řízení FORCE 1 1/8“ AHEAD
včetně černého Al šroubu M6 x 30 mm
materiál: CNC Al hliník
hmotnost: 10,5 g 
179 Kč

Art. 15492  (9/11) 1“/ 9 g
Art. 15493  (9/11) 1 1/ 8“-9,5 g
ježek řízení FORCE s dírou
samostatný ježek řízení bez víčka a šroubu
materiál: hliník/ železo 
19 Kč

Art. 15106  (49/59)
redukce vidlice z TAPER 1 1/2‘‘ 
na 1 1/8‘‘
materiál: Al hliník
hmotnost: 12 g
109 Kč

Art. 15066  (44/53)
řízení FORCE závitové 1 1/8‘‘
věnečkové ložisko
pro průměr hlavové trubky: 34 mm
vnitřní průměr kroužků: 30 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 163 g
99 Kč

NOVINKA

Art. 15067  (32/39)
řízení FORCE závitové 1 1/8‘‘
věnečkové ložisko
pro průměr hlavové trubky: 34 mm
vnitřní průměr kroužků: 30 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 163 g
69 Kč

Art. 15062  (44/53)
řízení FORCE závitové 22,2 mm utěsněné,1“
věnečkové ložisko
pro průměr hlavové trubky: 30 mm
vnitřní průměr spodního kroužku na vidlici: 26,4 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 132 g
99 Kč

Art. 15060  (27/33)
řízení FORCE závitové 22,2 mm 1“
věnečkové ložisko
pro průměr hlavové trubky: 30 mm
vnitřní průměr spodního kroužku na vidlici: 
26,4 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 122 g
59 Kč

Art. 154951  (29/35) černý
ježek řízení FORCE AHEAD 1 1/8“Al
včetně černého hliníkového víčka a šroubu
materiál: Al hliník
prodej a balení po 5 ks
uvedená cena je za 1 ks
59 Kč

Art. 14731  (189/229) 52 mm / 64 g
Art. 14730  (96/116) 32 mm / 52 g
ježek FORCE do karbonového sloupku
pro průměr sloupku vidlice 1 1/8“
karbonové víčko
399 Kč 52 mm
199 Kč 32 mm

Hlavové složení (řízení) - podložky

Art. 15570  (17/21) 5 mm/3 g
Art. 15571  (22/27) 10 mm/4,8 g
Art. 15572  (27/33) 15 mm/7,56 g
podložka FORCE 1 1/8“ AHEAD KARBON
vnitřní průměr: 29 mm
vnější průměr: 34 mm
vnitřní průměr: 28,8 mm
35 Kč 5 mm, 45 Kč 10 mm, 55 Kč 15 mm

Art. 15561  (13/16) 5 mm/3 g
Art. 15562  (18/22) 10 mm/4,8 g
Art. 15563  (23/28) 15 mm/7,56 g
podložka FORCE 1 1/8“ AHEAD KARBON
vnitřní průměr: 29 mm
vnější průměr: 34 mm
vnitřní průměr: 28,8 mm
29 Kč 5 mm, 39 Kč 10 mm, 49 Kč 15 mm

Art. 15580  (17/21) černá
Art. 15581  (17/21) červená
Art. 15583  (17/21) zelená
Art. 15584  (17/21) modrá
podložka FORCE 1 1/8“ AHEAD 5 mm
kruhový rádius: 1 x 5 mm
vnitřní průměr: 29 mm
vnější průměr: 34 mm
výška: 5 mm
materiál: Al hliník
35 Kč

Art. 15585  (19/23) černá
Art. 15586  (19/23) červená
Art. 15588  (19/23) zelená
Art. 15589  (19/23) modrá
podložka FORCE 1 1/8“ AHEAD 10 mm
kruhový rádius: 2 x 5 mm
vnitřní průměr: 29 mm
vnější průměr: 34 mm
výška: 10 mm
materiál: Al hliník
39 Kč

Art. 15590  (24/29) černá
Art. 15591  (24/29) červená
podložka FORCE 1 1/8“ AHEAD 15 mm
kruhový rádius: 3 x 5 mm
vnitřní průměr: 29 mm
vnější průměr: 34 mm
výška: 15 mm 
materiál: Al hliník
49 Kč

Art. 15551  (14/17) 5 mm/4,6 g 
Art. 15552  (16/19) 10 mm/9,6 g
Art. 15553  (19/23) 15 mm/14,5 g
podložka FORCE 1 1/8“ AHEAD
černá matná
vnitřní průměr: 29 mm
vnější průměr: 36 mm
materiál: Al hliník 
29 Kč 5 mm
33 Kč 10 mm
39 Kč 15 mm

Art. 155512  (5/6) 5 mm/3,3 g
Art. 155524  (7/8) 10 mm/9,6 g
Art. 155525  (9/11) 15 mm/14,5 g
podložka 1 1/8“ AHEAD
černá matná
vnitřní průměr: 29 mm
vnější průměr: 34 mm
materiál: Al hliník
10 Kč 5 mm
15 Kč 10 mm
20 Kč 15 mm

Art. 15549  (7/8) 5 mm/4,5 g
Art. 15550  (9/11) 10 mm/7,8 g
podložka 1“ AHEAD
černá matná
vnitřní průměr: 25,8 mm
vnější průměr: 32 mm
materiál: Al hliník   
15 Kč 5 mm
19 Kč 10 mm
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Klaksony / zvonky

Zrcátka

Art. 462965  (38/46)
zpětné zrcátko FORCE MINI na 
řídítka oboustranné
zpětné zrcátko do řidítek – oboustranné,
rozměr: 80 x 54 mm
pro vnitřní průměr řidítek: 18 - 20 mm
možnost nastavení úhlu
hmotnost: 45 g
79 Kč

Art. 46297  (58/70)
zpětné zrcátko FORCE na řídítka 
oboustranné 
rozměr: 115 x 80 mm
pro vnitřní průměr řidítek: 18 - 20 mm
možnost nastavení úhlu
hmotnost: 84 g
119 Kč

Art. 462975  (69/83)
zpětné zrcátko FORCE otočné 
zpětné zrcátko oboustranné
otočné o 360°, průměr: 65 mm
možnost nastavení úhlu
univerzální silikonový držák 
pro rovná i silniční řidítka
hmotnost: 29 g
149 Kč

Art. 46299  (72/87)
zpětné zrcátko FORCE na řídítka levé
rozměr: 75 mm x 110 mm
pro průměr řidítek: 22,2 mm
odrazka na zadní straně, 
možnost nastavení úhlu
hmotnost: 139 g
149 Kč

Art. 46298  (43/52)
zpětné zrcátko FORCE do řidítek
zpětné zrcátko do řidítek
rozměr: 70 x 50 mm
pro průměry řidítek: 19 - 22 mm
možnost nastavení úhlu
hmotnost: 38 g
89 Kč

Art. 23001  (79/96) spirálový
Art. 23003  (46/56) rovný
klakson chromovaný
chromovaný klakson s balónkem
pro řídítka: 25,4 mm
materiál: Fe železo/ guma
159 Kč spirálový
99 Kč rovný

Art. 230318  (53/64)
zvonek ZRCÁTKO
sklopné a otočné zrcátko o 360 °
objímka: 22,2 mm
materiál: Fe železo/plast
109 Kč

Art. 23025  (28/34) černý
Art. 23026  (42/51) černý
Art. 230265  (62/75) černý
Art. 23027  (57/69) diamant
Art. 23028  (37/45) kopací míč
zvonek FORCE
rozsah objímky: 22,2 mm
materiál: Fe železo/ plast
59 Kč černý
89 Kč černý
129 Kč černý

119 Kč diamant
79 Kč kopací míč

Art. 23070  (43/52) černý
Art. 23071  (43/52) žlutý
Art. 23072  (43/52) růžový
zvonek FORCE DIGI elektrický
1 melodie, 90 decibelů, jednoduché ovládání stiskem
uni silikonová objímka pro řidítka, představec atd.
včetně mincové baterie 2xCR2032
materiál: plast, vodělodolný, rozměr: 42x39 mm
hmotnost: 35 g
89 Kč

Art. 23005  (26/31) tygr 
Art. 23011  (26/31) pes
klakson dětský
dětské gumové pískací zvířátko 
na řídítka, objímka: 22,2 mm
materiál: plast
59 Kč

Art. 230311  (24/28) ROSNIČKA
Art. 230312  (24/28) PRASÁTKO
zvonek ZVÍŘÁTKA 
objímka: 22,2 mm
materiál: Fe železo/ plast
49 Kč

Art. 23021  (18/22)
zvonek KORUNKA
klasický celokovový zvonek
objímka: 22,2 mm
materiál: Fe železo
39 Kč

Art. 23050  (16/19) černý
Art. 23051  (16/19) červený
Art. 23053  (16/19) modrý
Art. 23054  (16/19) růžový
zvonek FORCE KLASIK 
objímka: 22,2 mm
materiál: Fe železo/plast
35 Kč

Art. 23056  (14/16) černý
Art. 23057  (14/16) stříbrný 
Art. 23058  (14/16) modrý
Art. 23059  (14/16) červený
Art. 23060  (14/16) zelený
Art. 23061  (14/16) bílý
zvonek FORCE MINI 
objímka: 22,2 mm
materiál: Fe železo/ plast
29 Kč

Art. 23040  (96/116) silver
Art. 23041  (100/120) rose
Art. 23042  (100/120) flower
Art. 23043  (100/120) hearts
zvonek BIG
celokovový zvonek
průměr zvonku: 83 mm
materiál: Fe železo
199 Kč

Odrazky / reflexní prvky

Art. 46320 (5/5) na vidlici
Art. 46321 (5/5) na řídítka
držák odrazky přední
(pro odrazky art 46310)
průměr: cca 23 mm
materiál: tvrzený plast
10 Kč

Art. 46323 (5/5)
Art. 46324 (5/5)  ø 27,2 mm
Art. 46325 (5/5)  ø 31,6 mm
držák odrazky zadní na rám
(pro odrazky 46311)
materiál: tvrzený plast
10 Kč

Art. 46330 (14/17)
odrazky FORCE 2 ks do drátů
oranžové oválné
rozměr: 28 x 110 mm
uprostřed na otočný čep
29 Kč

Art. 46329  (6/7)
odrazka do drátů 80 x 40 mm
oválná
s plíšky na zacvaknutí do drátů
rozměr: 80 x 40 mm
15 Kč

Art. 46327   (16/19)
odrazka zadní na nosič
uchycení na zadní nosič UNIVERZÁLNÍ
rozpětí šroubů 8 cm (osa - osa)
s matičkama na šrouby
35 Kč

Art. 46311  (5/10)
odrazka zadní hranatá
lomený obdélníkový tvar 55 x 35 mm
na zacvaknutí do držáku (art 46323, 46324, 
46325 - není součástí balení)
10 Kč

Art. 46310  (5/5)
odrazka přední hranatá
lomený obdélníkový tvar 55 x 35 mm
na zacvaknutí do držáku (art 46320,
46321 - není součástí balení)
10 Kč

Art. 46340   (24/29)
klipy na nohavice FORCE reflexní plastové 
3M reflexní materiál
proti ušpinění nohavic od řetězu / převodníku
délka: 23 cm, šířka: 1 cm
hmotnost 1 páru: 65 g
49 Kč

Art. 46342   (29/35)
klip reflexní FORCE na oděv 3M magnetický
3M reflexní materiál
pro zvýšení viditelnosti při jízdě
délka jedné strany: 6,5 cm, šířka: 5 cm
59 Kč

Art. 46409 (43/52)
pásek reflex FORCE s LED diodami
uchycení na suchý zip, s potiskem FORCE
celková délka: 42 cm
včetně baterie 1x CR2032 (3V)
89 Kč

Art. 46400 (38/46)
pásek reflexní FORCE LUN
reflexní pásek FORCE LUN na suchý zip, fluo
3M reflex
délka bez natáhnutí: 31 cm
možnost natažení až na 50 cm
šířka: 4 cm
materiál: 100% polyester
79 Kč

Art. 46401 (14/17) žlutý
Art. 46402 (14/17) stříbrný
pásek reflexní FORCE samonavíjecí 
reflexní pásek FORCE samonavíjecí
s potiskem FORCE
délka: 38 cm
šířka: 3 cm
29 Kč
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Art. 899605 (99/120) sport - fluo
vesta reflex FORCE do pasu  
odvětraná záda
kapsa na zip
reflexní prvky
možnost nastavení šířky pomocí suchých zipů
pro obvod pasu 80- 120 cm
199 Kč

Art. 899601 (48/58)
vesta FORCE reflex - V tvar
nasazuje se přes hlavu na ramena
rozměr 2 x (37 x 30 cm)
99 Kč

Art. 46411 (24/29)
sada nálepek FORCE DIVERSE
sada 15 ks reflexních nálepek 
3M reflex, různé tvary
49 Kč

Art. 46412 (20/24)
sada nálepek FORCE SMILE
sada 6 ks kulatých reflexních žlutých nálepek
průměr 1 reflexní nálepky: 50 mm
s potiskem FORCE
45 Kč

Art. 16350   (35/42) stříbrné
Art. 16351   (35/42) žluté
Art. 16352   (35/42) červené
Art. 16354   (35/42) černé
nálepky FORCE reflexní sada 6 ks
sada 6 ks reflexních nálepek obsahuje:
2 ks nálepek rozměru: 4 x 4 cm
4 ks nálepek rozměru: 4 x 1,5 cm
materiál: REFLEKTON - R3000
materiál: ORALITE 5500 u černé barvy
75 Kč

Art. 46334 (42/51) 10 ks
Art. 46335 (119/144) 36 ks
klipy FORCE na špice, stříbrné
3M reflexní plastové „trubičky“ 
nacvakávací na špice
délka: 70 mm, průměr: 5 mm
89 Kč 10 ks
249 Kč 36 ks
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Přední osvětlení

NOVINKA

Art. 45203  (1099/1330) 
světlo přední FORCE TORCH 2000 LM USB, powerbanka
4 x CREE XP-G3 LED dioda, 2000 LM
13 funkcí svícení: 9 funkcí svícení, 3 funkce blikání
powerbanka, propojení kabelem USB (4500mAh)
displej indikující stav baterie
baterie 3,7 V Li-Pol 6400mah, nabíjení přes kabel USB-C
plastový držák na řídítka 22,2 - 31,8 mm + GoPro držák
výdrž baterie: 2-16hdle zvoleného režimu
velikost: délka 100 mm, šířka 43 mm, výška 27 mm
materiál: hliník
1 999 Kč 

Art. 45602 (599/725) GLOW2 - 1000 LM CREE XM-L2 U3 LED/ 4x 2200 mAh/2/ 7,4V Li-on baterie
Art. 45603 (699/846) GLOW3 - 1000 LM CREE XM-L2 U3 LED / 4x 2200 mAh/2/ 7,4V Li-on baterie
světlo přední FORCE GLOW 
baterie a LED čočka, přední světlo FORCE CREE XM-L2 U3 LED, 
Li-on baterie v pouzdře, (Art.45603 baterie Samsung)
plastový obal na baterku s 1 popruhem do rámu/ pod představec/ na sedlovku
včetně 2 silikonových vložek proti oděru rámu 
s 2 gumovými poutky pro uchycení světla na řidítka/ držáky
kabel s voděodolnými závitovými konektory (IP65)
délka kabelu: 35 cm + prodlužovací kabel: 110 cm
2 režimy svícení: vysoký 100% a nízký 30% + 1 režim blikání 
s třístupňovým indikátorem stavu baterie v tlačítku ovládání
včetně držáku na hlavu-čelovky s 2 poutky a držáku na helmu, 
hrubý reflektor (orange peel), , včetně volitelné širokoúhlé čočky, 
nabíječka 1A/230V EUR s indikátorem, doba nabíjení: 3-4 h
výdrž: 3h-vysoký režim, 10h-nízký režim, 8h-režim blikání
materiál světla: hliník, délka: 55 mm, průměr: 42 mm, hmotnost s baterkou: 320 g
*pro úsporu baterie rozpojte kabel baterie a světla po každé jízdě 
1 199 Kč  Art. 45602
1 399 Kč  Art. 45603

NOVINKA

Art. 452104  (399/483) 
světlo přední FORCE STOGIE 900 LM, USB
1 x OSRAM P9 LED 10W
6 funkcí - 3 funkce svícení, 3 funkce blikání
baterie Li-ion 1400mAh, micro USB nabíjení, včetně 
ukazatele indikace stavu baterie
univerzální silikonový držák na řídítka 
výdrž baterie: 1,40-8h
velikost: délka 103 mm, šířka 33 mm, výška 30 mm
hmotnost: 103 g
materiál: hliník
799

NOVINKA

Art. 4521043  (439/531) 
světlo přední FORCE DIVER 900 LM, USB, černé
2 x hlavní CREE XP-G2 LED
14 x SMD LED diod pro denní svícení v rámečku světla
8 funkcí -  2 funkce denního svícení + blikání, 3 funkce svícení, 
3 funkce blikání
baterie Li-ion 2800mah, nabíjení přes USB C kabel, včetně 
indikátoru stavu baterie
univerzální silikonový držák na řídítka 
výdrž baterie: 2-8h
velikost: délka 80 mm, šířka 43 mm, výška 25 mm
hmotnost: 129 g
materiál: hliník
899 Kč

Art. 45172 (289/350) 
světlo přední FORCE CASS 300 LM USB
1 x vysoce výkonná LED dioda CREE XP-G2 3W
2 funkce svícení: vysoké/ standard + blikání
univerzální silikonový držák na řídítka 22,2 - 31,8 mm
včetně držáku na helmu - kompatibilní s GoPro držáky!
integrovaná baterie Li-Pol 3,7V 1200mAh, nabíjení Micro USB
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 2-3h
výdrž baterie: vysoký režim 3h/ standard 6h/ blikání 12h
velikost: délka 72 mm, šířka 46 mm, výška 24 mm
materiál: plast/ Al hliníkový přední panel pro odvod tepla
hmotnost včetně držáku: 66 g 
599 Kč 

NOVINKA

Art. 45176  (289/350) 
světlo přední FORCE ALERT 350 LM USB
1 x 5W Samsung LED dioda 350 LM
12 x boční SMD LED
5 funkcí - 3 funkce svícení, 1 funkce blikání, 1 klakson
baterie 3,7 V Li-Pol 1200mah, nabíjení přes Micro USB kabel
univerzální silikonový držák na řídítka
výdrž baterie: 2-6h
velikost: délka 90 mm, šířka 33 mm, výška 21 mm
materiál: plast + hliník
599 Kč 

Art. 452103 (292/353)  700 LM
světlo přední FORCE SHARK USB 700 LM, USB
1 x vysoce výkonná bílá CREE XML dioda
3 funkce svícení: 100% svícení(2h), 50% svícení(4h), 25% svícení(8h)
3 funkce blikání: pomalé s normálním svitem(8h), 
pomalé s vysokým svitem(4h),rychlé s normálním svitem(4h), 
přepínaní mezi funkcemi: krátký stisk tlačítka
přepínámí mezi režimy svícení/ blikání: dlouhý stisk tlačítka (3 vteřiny)
pro vypnutí světla: delší stisk tlačítka (2 vteřiny)
baterie Li-Pol 18650 3.7V 2400 mAh vyjímatelná, nabíjení přes USB
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 4h
(oranžová LED bliká - nabíjí se, oranžová LED svítí - nabito)
velikost: délka 105 mm, šířka 36 mm, výška 40 mm
materiál: plast/ hliníkové tělo čočky
hmotnost včetně držáku: 130 g 
599 Kč 

Art. 451715 (239/289)
světlo přední FORCE STREAM 400 LM USB
1 x vysoce výkonná LED dioda SAMSUNG
optický reflektor pro široký kužel světla s dostatečným dosvitem
2 funkce svícení: 100%/ 30% + blikání
univerzální silikonový držák na řídítka 22,2 - 31,8 mm
včetně držáku na helmu - kompatibilní s GoPro držáky!
integrovaná baterie Li-Pol 3,7V 1200mAh, nabíjení Micro USB
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 2-3h
výdrž baterie: 100% 2,5h/ 30% 7h/ blikání 6h
velikost: délka 78 mm, šířka 43 mm, výška 27 mm
materiál: plast/ Al hliníkový přední panel pro odvod tepla
hmotnost včetně držáku: 85 g
499 Kč 

Art. 45171 (242/293) 
světlo přední FORCE PEN 200 LM USB
1 x vysoce výkonná bílá CREE XPE-R3 dioda 200 Lumen
3 funkce: 100% svícení, 50% svícení, blikání, 
držák s gumovým poutkem,1 x baterie 18650 lithiová 
3.7V/ 2400 mAh
nabíjení přes USB, nabíjení: 5,5 - 6 hvčetně dobíjecího 
USB kabelu, 
voděodolné IPX3, 5V rozhraní - lze nabíjet smartphonem
červená indikace slabé baterie (-10%) v tlačítku
výdrž: 100% - 4 h, 50% - 8 h, blikání - 8 h
velikost: délka: 113 mm, průměr: 27 mm
materiál: hliník, hmotnost včetně držáku: 100 g 
499 Kč 

Art. 45207 (195/236) 
světlo přední FORCE BUG 400 LM USB
1 x vysoce výkonná bílá CREE XPG-R5 dioda 400 Lumen
3 funkce svícení: 100% svícení(2h), 50% svícení(4h), 25% svícení(8h)
3 funkce blikání: pomalé s normálním svitem(8h), pomalé s vysokým svitem(3h),
rychlé s normálním svitem(3h), přepínaní mezi funkcemi: krátký stisk tlačítka
přepínámí mezi režimy svícení/ blikání: dlouhý stisk tlačítka (3 vteřiny)
pro vypnutí světla: delší stisk tlačítka (2 vteřiny)
baterie Li-Pol 3.7V 1050 mAh, nabíjení přes Micro USB
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 3h
(zelená LED bliká - nabíjí se, zelená LED svítí - nabito)
velikost: délka 71 mm, šířka 44 mm, výška 30 mm
materiál: plast/ hliníkové tělo čočky, hmotnost včetně držáku: 80 g 
399 Kč 

Art. 45209 (219/265)
světlo přední FORCE SHARK 500 LM USB 
1 x vysoce výkonná bílá 5W LED dioda 500Lumen
4 funkce svícení: 100% svícení (1,5 h), 75% (2 h), 
50% (3,5 h), 25% (9 h)
4 f. blikání: pomalé 100% (3 h), 75% (4 h), 
25% (7 h), rychlý 50% (4 h)
přepínaní mezi funkcemi: krátký stisk tlačítka
přepínámí mezi režimy svícení/ blikání: dvojitý stisk tlačítka
baterie Li-Pol 18500 3.7V 1400mAh, nabíjení přes USB
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 3h
velikost: délka 90 mm, šířka 29 mm, výška 37 mm
materiál: plast/ hliníkové tělo čočky
hmotnost včetně držáku: 100 g
449 Kč 

Art. 451708  (194/235)
světlo přední FORCE DOT 300 LM USB
1 x LED dioda 300 LM
3 funkce svícení: vysoké/ standard + blikání
baterie 3,7 V Li-Pol 1000mah, nabíjení přes Micro USB kabel
univerzální silikonový držák na řídítka 22,2 - 31,8 mm
výdrž baterie: vysoký režim 2h/ standard 4h/ blikání 8h
velikost: délka 65 mm, šířka 28 mm, výška 23 mm
materiál: plast
399 Kč
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Art. 45206 (159/192) 
světlo přední FORCE VERT 110 LM USB
1 x vysoce výkonná bílá CREE LED XPE2 dioda 110 LM/ 30Lux
optický reflektor pro široký kužel světla s dostatečným dosvitem
2 funkce svícení: 100% svícení(5h), 50% svícení(10h)
přepínání mezi režimy svícení: krátký stisk tlačítka (1 vteřina)
zapnutí/ vypnutí světla: delší stisk tlačítka (2 vteřiny)
včetně funkce plynulého přechodu mezi režimy a při zapnutí
baterie Li-Ion 18500 3.7V 1300 mAh, nabíjení přes Micro USB
včetně 5 stupňové indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 3-4h
(zelená LED svítí - nabíjí se, zelená LED nesvítí - nabito)
velikost: délka 90 mm, šířka 33 mm, výška 30 mm
materiál: plast/ hliníkové tělo čočky, hmotnost včetně držáku: 64 g
329 Kč 

Art. 451712  (179/217)
světlo přední FORCE PEN MINI 150 LM USB MINI
1 x CREE XPG vysoce výkonná bílá dioda 150 LM
3 funkce: 100% svícení, 50% svícení, blikání
nasunovací plast. držák s gumovým poutkem
1 x baterie LIR123A Li 3.7V/ 600 mAh integrovaná
integrovaný port MicroUSB +propojovací kabel
nabíjení: 2-3 h, voděodolné IPX3
červená indikace slabé baterie (-10%) v tlačítku
výdrž: 100% - 2,5 h, 50% - 5 h, blikání - 5 h
integrovaný port MicroUSB +propojovací kabel
velikost: délka: 74 mm, průměr: 27 mm
materiál: hliník, hmotnost včetně držáku: 65 g 
359 Kč

Art. 451927 (119/144) 
světlo přední FORCE REEL 3W 1 dioda + baterie
NAHRAZUJE model art 45192 a 451926 z důvodů vylepšení
1 x 3 WATT bílá LED dioda, funkce svícení + blikání
držák na řídítka: 25,4 - 31,8 mm (360° otočný)
délka: 98 mm, průměr: 27 mm, baterie: 4 x AAA mikrotužka 
v balení
snadná montáž na řidítka bez nářadí, materiál: hliník, 
hmotnost včetně držáku: 138 g
249 Kč 

NOVINKA

Art. 45002 (339/410)
čelovka FORCE NYX 500LM USB, černá
1*CREE XM-L2 +1*SMD LED dioda - 500LM
1 funkce: postupné zesilování jasu (1%-100%)
polohovatelná čelovka, nastavitelný elastický popruh
velikost samotného světla: výška: 32 mm,  
šířka: 35,6 mm, délka 51 mm
velikost baterie: délka: 45 mm, šířka: 80 mm
hmotnost: 110 g
baleno v krabičce FORCE
699 Kč 

Art. 45165  (96/116)
světlo přední FORCE LUX 100 LM baterie
1 bílá LED dioda 100 LM
optický reflektor pro široký kužel světla
4 funkce: 2x svícení +2x blikání
univerzální silikonový držák na řídítka
baterie: 3 x AAA mikrotužka v balení
velikost: délka: 97 mm, šířka: 33 mm, výška: 30 mm
snadná montáž na řidítka bez nářadí
náhradní držák kód 451725
hmotnost včetně držáku: 65 g
199 Kč

Art. 45160 (80/97) 
světlo přední FORCE TRIPLE 3 diody+baterie
3 x bílá LED dioda 19 lumen, 3 funkce: svícení  
+ 2 funkce blikání
držák na řídítka průměr: 22,2 - 31,8 mm
velikost: délka: 80 mm, šířka: 33 mm, výška: 30 mm
včetně 3 x AAA mikrotužkové baterie
hmotnost včetně držáku: 90 g 
169 Kč 

Art. 45201 (82/99)
světlo přední FORCE RANK 5 diod + baterie
5 bílých LED diod, 2 funkce: svícení + blikání, držák na 
řídítka: 25,4 - 31,8 mm
baterie: 3 x AAA mikrotužka v balení
velikost: délka: 80 mm, šířka: 40 mm, výška: 40 mm
snadná montáž na řidítka bez nářadí
náhradní držák art 45242, hmotnost včetně držáku: 100 g 
169 Kč 

Art. 45008 (29/35)
světlo přední FORCE kulaté 7 cm +  
odrazka a držák
přední světlo FORCE 2,4W s odrazkou a držákem
k dynamu 6V (bez kabeláže)
průměr: 70 mm
hmotnost: 65 g
59 Kč 

Zadní osvětlení

NOVINKA

Art. 45368 (239/289)
blikačka zadní FORCE ATOM 40 LM, USB
28x červená výkonná COB chip LED, 40 LM
6 funkcí: 3 intenzity svícení + 3 funkce blikání
integrovaná Li-Ion baterie 500mAh, doba nabíjení: 1h
nabíjení přes USB s indikátorem, včetně USB kabelu
výdrž: 2-8h dle zvoleného režimu
velikost: délka 76 mm, šířka 21 mm, výška 19 mm
hmotnost včetně držáku: 28 g, materiál: hliník
499 Kč 

NOVINKA

Art. 45369 (289/350)
blikačka zadní FORCE GLORY 70 LM, 50x LED, USB
50x červená výkonná COB LED, 70LM
8 funkcí: 4 intenzity svícení + 4 funkce blikání
integrovaná Li-Ion baterie 3,7V/ 800mAh
doba nabíjení: 2,5 h, silikonový držák
nabíjení přes USB s indikátorem, včetně USB kabelu
výdrž:3,30 - 56h dle zvoleného režimu
velikost: délka 93 mm, šířka 22 mm, výška 17 mm
hmotnost včetně držáku: 41,7 g, materiál: hliník
599 Kč 

Art. 45370 (179/217)
blikačka zadní FORCE GLITZ 20 LM, 20x LED, USB
20x červená výkonná COB LED, 20 LM
6 funkcí: 3 intenzity svícení + 3 funkce blikání
dva druhy držáku ( 1xUNI silikonový držák na sedlovku + 
1x držák pod sedlo)
integrovaná Li-Ion baterie 400mAh, doba nabíjení: 1,5 h
nabíjení přes USB s indikátorem, včetně USB kabelu
výdrž: 2-20h dle zvoleného režimu
velikost: délka 45 mm, šířka 34 mm
hmotnost včetně držáku: 40 g, materiál: hliník
369 Kč 

NOVINKA

Art. 453739 (169/204)
blikačka zadní FORCE TONEY 70 LM, 1 x LED, USB
1 x CREE XP-E LED (červená)  
3 funkce: 1 intenzita svícení +2 funkce blikání
plastový držák je zabudovaný ve světle, upevnění jen gumičkou
integrovaná baterie  Li-pol baterie 500mAh, doba nabíjení: 1 h
nabíjení přes USB, včetně USB kabelu
výdrž: 3-6 h dle zvoleného režimu 
velikost: délka 55 mm, šířka 32 mm, výška 23 mm
hmotnost: 36,6 g, materiál: plast
baleno v krabičce FORCE
349 Kč 

Art. 45373 (159/192) 
blikačka zadní FORCE DEUX 5 LED, USB
2x červená výkonná 0,5W LED+3x červená LED 40 LM
5 funkcí: 2 intenzity svícení + 3 funkce blikání
univerzální silikonový držák na sedlovku
klip na oblečení lze koupit pod artem 4516903
integrovaná Li-Ion baterie 500mah, doba nabíjení: 1,5h
nabíjení přes USB s indikátorem, včetně USB kabelu
výdrž: 1,30h - 8h, hmotnost včetně držáku: 43 g
349 Kč 

Art. 45374 (199/241) 
blikačka zadní FORCE RED, 1 CREE LED 60 LM, USB
1 x červená CREE XP-E LED dioda 60 lumen
3 funkce: vysoká intenzita, standard, blikání
univerzální silikonový držák na sedlovku
Li-Ion baterie (3,7V 800 mAh), nabíjení přes MicroUSB kabel
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 3h
výdrž: 2,5 - 7 h, hmotnost včetně držáku: 60 g
399 Kč 

Art. 45380 (112/136) s baterií
Art. 45381 (189/229) s USB
blikačka zadní FORCE CRYSTAL 3 diody 
3 x červená dioda 10 lumen (2 stranové dioidy)
3 funkce: svícení + 2 funkce blikání
2 vnitřní gumové vložky na sedlovku
pro průměr sedlovky/ rám. trubky: 25-32 (S)/32-42 mm (L)
baterie: 45380 2x CR2032 3V/ 45381 LIR2477 150 mAh
včetně indikace stavu baterie a nabíjení (45381)
výdrž svícení: 45380 30-60 h/45381 4-20 h
hmotnost: 31/ 54 g
229 Kč s baterií
399 Kč s USB

Art. 45371 (154/186)
blikačka zadní FORCE ARC 40 LM, 30x LED, USB
30 x červená výkonná COB LED 40 LM
6 funkcí: 3 intenzity svícení + 3 funkce blikání
uni držák na sedlovku + integrovaný klip na oblečení
integrovaná Li-Ion baterie 400mAh, doba nabíjení: 1h
nabíjení přes USB s indikátorem, včetně USB kabelu
výdrž: 13,5 - 1,40 h dle zvoleného režimu
velikost: délka 62 mm, šířka 28 mm, výška 15 mm
hmotnost včetně držáku: 36 g, materiál: plast + hliník
329 Kč 
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NOVINKA

Art. 453716 (96/116)
blikačka zadní FORCE PILL 12 LM, 3 x LED, USB
velmi malá, kompaktní a šiková blikačka
3 x vysoce výkonná SMD LED, 12 LM
4 funkce: 1 intenzita svícení +3 funkce blikání
uni silikonový držák na sedlovku
integrovaná baterie Li-Ion baterie 220mAh, doba 
nabíjení: 1,5h
nabíjení přes USB, včetně USB kabelu
výdrž: 3-8h dle zvoleného režimu 
velikost: délka 50 mm, šířka 20 mm, výška 15 mm
hmotnost včetně držáku: 13,9 g, materiál: plast
baleno v krabičce FORCE
199 Kč 

Art. 45372 (144/174)
blikačka zadní FORCE COB 16 chip LED, USB
16x červená výkonná COB LED (29 - 4,5 LM)
4 funkce svícení + 4 funkce blikání
výborná boční viditelnost díky oblému profilu
integrovaný univerzální silikonový držák na sedlovku
Li-Pol baterie 3,7V 500mAh, nabíjení přes MicroUSB kabel
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 3h
výdrž: 2,5h - 23h, hmotnost včetně držáku: 29 g
299 Kč 

Art. 45384 (82/99) 
blikačka zadní FORCE OPTIC 2 diody + baterie
2 červené 0,5 WATT LED diody
3 funkce: stálé svícení + 2 funkce blikání
objímka na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
integrovaný klip na oblečení, brašnu atd.
včetně baterie 2 x AAA mikrotužka v balení
hmotnost včetně držáku: 74 g
169 Kč 

Art. 45388 (62/75)
blikačka zadní FORCE SHAPE 3 diody + baterie
1 x 0,5 WATT LED + 2 LED červené diody
2 funkce: stálé svícení + blikání
objímka na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
objímka na zadní rámovou trubku/ nosič kola
integrovaný klip na oblečení, brašnu atd.
včetně baterie 2 x AAA mikrotužka v balení
hmotnost včetně držáku: 74 g 
129 Kč 

Art. 453735  (144/174)
blikačka zadní FORCE RUBY2 25 LM, 1x LED, USB
1x červená LED vysoce svítívá dioda 25 LM
3 funkce: 100% svícení, 50% svícení, blikání
optická čočka s vysokou boční svítivostí
nastavitelný držák na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
univerzální silikonový držák na sedlovku
včetně klipu na oblečení, brašnu
Li-Pol baterie 3,7V 700mAh, nabíjení přes MicroUSB kabel
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 3h
výdrž: 100% - 4 h, 50% - 8 h, blikání - 8 h
velikost: délka 58 mm, šířka 34 mm, výška 28 mm
hmotnost včetně držáku: 50 g, materiál: plast
299 Kč 

Art. 45365  (79/96)
blikačka zadní FORCE DOT 20 LM, 5x LED, USB
5* SMD LED, 20 LM
4 funkce: 1 intenzita svícení +3 funkce blikání
uni silikonový držák na sedlovku
integrovaná baterie 3,7 V Li-Ion baterie 200mAh, doba 
nabíjení: 1 h
nabíjení přes USB s indikátorem, včetně USB kabelu
výdrž: 3-8h dle zvoleného režimu
velikost: délka 6,8 mm, šířka 1,8 mm
hmotnost včetně držáku: 26,9 g, materiál: plast
169 Kč 

Art. 45401 (52/65)
blikačka zadní FORCE TWINKL 3 diody + baterie
1 x 0,5 WATT LED + 2 LED červené diody
2 funkce: stálé svícení + blikání
objímka na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
integrovaný klip na oblečení
baterie 2 x AAA mikrotužka v balení
hmotnost včetně držáku: 66 g
119 Kč 

Art. 453875 (52/63) 
blikačka zadní FORCE COB 15chip diod + baterie
15 COB LED diod, stálé svícení + funkce blikání
objímka na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
integrovaný klip na oblečení
včetně baterie: 2 x AAA mikrotužka
hmotnost včetně držáku: 57 g
119 Kč 

Art. 45386 (46/56)
blikačka zadní FORCE TRI 3 diody + baterie
3 červené LED diody
3 funkce: stálé svícení + 2 funkce blikání
objímka na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
objímka na zadní rámovou trubku/ nosič kola
integrovaný klip na oblečení
včetně baterie: 2 x AAA mikrotužka
hmotnost včetně držáku: 74 g
99 Kč 

Art. 45103 (22/26)
světlo zadní FORCE k dynamu + káblík
světlo zadní FORCE na blatník s kabelem
délka kabelu: 2 m, výška: 10 cm, šířka: 3 cm
žárovka: 6 V/ 0,6 W art 46160, hmotnost: 45 g
45 Kč 
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Sady světel

Art. 45408 (389/471) 
světla sada FORCE EXPRESS USB přední+zadní
sada FORCE EXPRESS obsahuje: 
přední světlo FORCE CASS 45172, 
1 x výkonná LED dioda CREE XP-G2 3W, 300 LM
2 funkce svícení: vysoké/ standard + blikání, 
včetně držáku na helmu - kompatibilní s GoPro držáky!
baterie Li-Pol 1200 mah, nabíjení přes Micro USB kabel
výdrž baterie: vysoký režim 3h/ standard 6h/ blikání 12h
zadní blikačku FORCE DEUX 45373: 2 x červená 
výkonná 0,5W LED + 3 x červená LED
5 funkcí: 2 intenzity svícení + 3 funkce blikání, 
nabíjení přes USB s indikátorem
doba nabíjení: 1,5h, výdrž: 4 h svícení, 
15-30h blikání dle funkce, materiál: plast/ hliník, 
hmotnost sady: 145 g
799 Kč 

Art. 454078 (339/410) 
světla sada FORCE GLARE USB přední+zadní
sada FORCE obsahuje:
přední světlo - model BUG 45207
1x výkonná CREE XPG-R5 LED 400 LM
3 funkce svícení + 3 funkce blikání
baterie Li-Pol 1050mAh, nabíjení přes MicroUSB kabel
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 3h
výdrž baterie: 100% svícení (2h), 50% svícení (4h), blikání (8h)
zadní blikačku FORCE COB 16 chip Art.45372:
16x červená výkonná COB LED (29 - 4,5 LM)
4 funkce svícení + 4 funkce blikání
výborná boční viditelnost díky oblému profilu
Li-Pol baterie 500mAh, nabíjení přes MicroUSB kabel
včetně indikace stavu baterie a nabíjení, doba nabíjení: 3h
výdrž: 2,5h - 23h dle zvoleného režimu
materiál: plast/ hliník, hmotnost sady: 109 g
699 Kč 

Art. 454075 (289/350) 
světla sada FORCE DOT USB přední+zadní
sada FORCE obsahuje:
přední světlo FORCE: 1 x výkonná LED dioda , 300 LM
2 funkce svícení: vysoké/ standard + blikání
baterie Li-Pol 200 mah, nabíjení přes Micro USB kabel
výdrž baterie: vysoký režim 2 h/ standard 4 h/ blikání 8 h
velikost: 65 x 28 x 23 mm
zadní blikačku FORCE : 5 x červená výkonná SMD LED
4 funkce blikání, výdrž: 3-8 h blikání dle funkce
nabíjení přes USB s indikátorem, doba nabíjení: 1,5 h
velikost: 70 x 20 x 23 mm
materiál: plast/ hliník, hmotnost sady: 75 g
599 Kč 

Art. 45407 (159/192) 
světla sada FORCE EYES přední+zadní blikačka
sada FORCE EYES obsahuje:
přední světlo FORCE RANK 45201
5 bílých LED diod
2 funkce: svícení + blikání
držák na řídítka průměr: 25,4 - 31,8 mm
snadná montáž na řídítka bez nářadí
zadní blikačka FORCE OPTIC 45384
2 červené 0,5 WATT LED diody
3 funkce: stálé svícení + 2 funkce blikání
objímka na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
součástí blikačky je klip na oblečení, brašnu atd.
baterie 1 x 3 AAA + 1 x 2 AAA mikrotužka v balení
hmotnost předního světla s držákem: 100 g, zadní: 74 g 
329 Kč 

Art. 45406 (119/144) 
světla sada FORCE SHARP přední+zadní blikačka
sada FORCE obsahuje:
přední světlo FORCE TRIPLE 45160
3 bílé LED diody 19 LM
3 funkce: svícení + 2 funkce blikání
držák na řídítka 25,4 - 31,8 mm
snadná montáž na řídítka bez nářadí
zadní blikačka FORCE COB15 453875
15 x COB LED červené diody
2 funkce: stálé svícení + blikání
objímka na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
baterie: 3 x AAA + 2 x AAA mikrotužka v balení
hmotnost předního světla s držákem: 90 g, zadní: 57 g 
249 Kč 

Art. 45445 (194/235)
blikačky sada FORCE POINT USB přední+zadní
výkonné LED diody: přední bílá + červená zadní
viditelnost až 100m, vhodné i pro jízdu ve dne
vyrobeno dle německého standardu - rozsah úhlu svitu 240°
univerzální silikonový držák s nastavitelným úhlem
blikačku lze upnout ve vodorovné i svislé pozici
klip na oblečení lze koupit pod artem 4516903
2 funkce: stálé svícení (4h) + funkce blikání (8h)
integrovaná baterie 3.7V/240mAh, doba nabíjení: 2-3h
nabíjení přes USB s indikátorem, včetně dvojitého MicroUSB 
kabelu
velikost: délka 33,5 mm, šířka 24,5 mm, výška 13 mm
hmotnost 1 blikačky včetně držáku: 27 g! materiál: plast 
399 Kč 

Držáky a příslušenství světel

Art. 451725 (24/29) 
Art. 451726 (24/29)
držák předního světla FORCE 
CASS 45172
univerzální silikonový pro řidítka 
22,2 - 31,8 mm
49 Kč 

Art. 452107 (23/28) 
držák předního světla FORCE 
BUG/ SHARK
pro řídítka průměru: 22 - 31,8 mm
univerzální gumový pásek 
49 Kč 

VÝPRODEJ

Art. 452414 (13/16) 
držák předního světla FORCE TRIPLE 
na řidítka
nastavitelný držák na řidítka 22,2 - 31,8 mm
vhodný pro přední světlo kód 45160
materiál: plast
29 Kč 

Art. 451727 (24/29)
držák předního světla FORCE 
CASS 45172, na helmu
plastový, nastavitelný úhel sklonu, 
kompatibilní s držáky GoPro
lze uchytit suchým zipem (není 
součástí balení), materiál: plast
49 Kč 

Art. 45447 (47/57)  černé
blikačky sada FORCE DOUBLE přední + zadní 
sada blikaček FORCE DOUBLE, 2 přední bílé LED diody
2 zadní červené LED diody, 2 funkce: stálé svícení + blikání
včetně mincové baterie: 2 x 2 CR2032
hmotnost: přední 25 g, zadní 25 g
99 Kč 

Art. 45440 (72/87) 
blikačky sada FORCE CAGE přední bílá + zadní červená
sada blikaček FORCE CAGE
přední bílá LED dioda + zadní červená LED dioda
upínání na silikonové poutko 22,2 - 31,8 mm
3 funkce: stálé svícení + 2 funkce blikání
včetně mincové baterie: 2 x 2 CR2032
velikost: délka 30 mm, šířka 35 mm, výška 35 mm
hmotnost: přední 25 g, zadní 25 g 
149 Kč 

Art. 45441 (57/69) 
blikačky sada FORCE TWIST bateriové  
přední+zadní
sada blikaček FORCE TWIST
přední bílá LED dioda + zadní červená LED dioda
upínání na gumičku 22,2 - 31,8 mm
3 funkce: stálé svícení + 2 funkce blikání
zadní blikačka na sedlovku nakloněna pod úhlem
včetně mincové baterie: 2 x 2 CR2032
voděodolné IPX4
velikost: průměr 32 mm, výška 27 mm
hmotnost: přední 17 g, zadní 17 g
119 Kč 

Art. 45452 (56/68) 
blikačky sada FORCE AMBIT bateriové,  
přední + zadní
sada blikaček FORCE AMBIT
2 výkonné diody, vysoká boční viditelnost
přední bílá LED dioda + zadní červená LED dioda
upínání na silikonové poutko 22,2 - 31,8 mm
3 funkce: stálé svícení + 2 funkce blikání
včetně mincové baterie: 2 x 2 CR2032
velikost: délka 40 mm, šířka 28 mm, výška 33 mm
hmotnost: přední 27 g, zadní 27 g
119 Kč 

NOVINKA

Art. 451722  (24/29)
držák předního světla FORCE  
TORCH 45203, plast
univerzální pro řidítka 22,2 - 31,8 mm
49 Kč 

Art. 45246 (13/16)
držák předního světla FORCE  
UNI CLIP nasouvací
UNIVERZÁLNÍ držák pro přední světla
pro průměr řidítek: 25 - 30 mm
29 Kč 

Art. 45245 (13/16) 
držák předního světla FORCE  
UNI s gumovou objímkou
UNIVERZÁLNÍ držák pro přední světla
na průměr řídítek: 25,4 - 31,8 mm
29 Kč 

Art. 45247 (9/11) 
držák předního světla FORCE  
nasouvací, 25,4 mm
19 Kč 

Art. 45244 (13/16)
držák předního světla FORCE  
REEL 25,4 - 31,8 mm
29 Kč 

Art. 45242 (13/16)
držák předního světla FORCE 
RANK 25,4 - 31,8 mm
29 Kč 
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Art. 45242 (13/16)
držák předního světla FORCE  
RANK 25,4 - 31,8 mm
29 Kč 

Art. 46007 (54/65) 
dynamo FORCE levé Fe-plast 6V / 3W
na levou stranu vidlice
materiál: Fe železo, potažené černým plastem
bez kabeláže
109 Kč 

Art. 45610 (289/350)
Art. 45612 (399/483) SAMSUNG
Art. 45613 (39/47)
Art. 45616 (29/35)
baterie GLOW/2 4400 mAh/8,4V
Art. 45613 obal na baterku světla GLOW 
Art. 45616  popruh náhradní baterie GLOW
náhradní baterie světla FORCE GLOW/2
4400 mAh/ 8,4V (4* 2200 mAh/2) 
Li-on baterie
pro světla Art. 45600, 45602, 45603
plastový obal na baterku
včetně popruhu na suchý zip
599 Kč Art. 45610
799 Kč Art. 45612
89 Kč Art. 45613
59 Kč Art. 45616

Art. 45239 (13/16) ø 25 -28 mm
Art. 45240 (13/16) ø 27 -32 mm
držák zadní blikačky FORCE  
na sedlovku
malá objímka na zadní vidlici
na oblečení/batoh/ brašničku
29 Kč 

Art. 45248 (13/16)
držák předního světla UNI, gumový
univerzální použití pro přední světla
délka 14,5 cm, možnost natažení až na 30 cm
29 Kč 

Art. 45241 (13/16)
držák zadní blikačky FORCE  
na sedlovku 31,6 mm
držák s drážkou širokou 20 mm
29 Kč 

Art. 45615 (69/83) 
nabíječka Li-ion baterie GLOW,  
230V s indikací
s indikátorem stavu nabíjení, kabel: 90 cm
vstupní proud: 100-240 V (50/60 Hz)
výstupní proud/ napětí: 8.4 V/ 1000mA
149 Kč 

Art. 45614 (23/28) 
kabel prodlužovací světla GLOW, 110 cm
49 Kč 

Art. 45617 (32/39) 
popruh FORCE čelovky světla GLOW,  
nastavitelný
textilní popruh na hlavu (čelovka)
nastavitelný, včetně plastového držáku
69 Kč 

Art. 45618 (33/40)
držák FORCE na helmu světla GLOW,  
nastavitelný
nastavitelný držák na helmu s 2 pásky
uchycení na suchý zip přes otvory v helmě
s plastovým držákem, velikost: 60x60 mm
69 Kč 

Art. 45619 (14/17) 
poutko a klip pro světla GLOW, sada
2x silikonové poutko malé (4 cm)/ velké (6 cm)
2x plastový klip na popruh čelovky pro kabel
(lze uchytit za oblečení/ popruh batohu)
29 Kč 

Art. 46160 (5/5) 
žárovka zadního světla ZÁVIT 6 V
klasický závit, do zadních světel
9 Kč

Art. 452106 (15/18)
kabel dobíjecí Micro USB 
univerzální
konektor MicroUSB a USB 2.0 
29 Kč 

NOVINKA

Art. 452101  (9/11)
kabel dobíjecí USB-C
konektor USB-C a USB 2.0
délka kabelu: 31 cm
19 Kč 

Art. 452108  (10/11)
kabel dobíjecí Micro USB uni mix 
délek
dobíjecí kabel pro přední světla 
a blikačky USB
konektor MicroUSB a USB 2.0
délka kabelu: mix délek
pro přední světla: BUG, SHARK, CASS
GENIUS, VERT, STREAM ...
pro blikačky: DEUX, COB 16, POINT,
RED, BALL, CRYSTAL ...
pro počítač: USB
prodej a balení po 3 ks, uvedená cena 
je za 1 ks
19 Kč Art. 452105 (92/111)  2400 mAh / SHARK 1000 / 56 g  

baterie FORCE 3,7V
baterie: Lithium-Polymer (Art. 452105)
Lithium-Ion (Art. 4520502)
189 Kč

Art. 452415 (13/16) 
držák zadní blikačky FORCE  
na sedlovku, silikonový
nastavitelný držák na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
vhodný pro blikačku kód 45373, 45374, 45445
materiál: plast/ guma
29 Kč 

Art. 4516903 (10/11)
držák-klip zadní blikačky 
FORCE univerzální
klip na popruh batohu/ oblečení
19 Kč 

Baterie

Art. 46240 (13/16)
baterie FORCE mikrotužkové  
AAA / 1,5V 1 x 2 ks
1,5V LR03 (AM4)
uvedená cena je za blistr
SADA = 2 ks baterií
29 Kč 

Art. 46241 (12/15)
baterie FORCE tužkové  
AA / 1,5V 1 x 2 ks
1,5V LR6
uvedená cena je za blistr 
SADA = 2 ks baterií 
28 Kč 

Art. 46231 (19/23)
baterie FORCE mincové  
CR1616 / 3V 1 x 5 ks 
„mincové“ baterie FORCE
3V, CR1616, DL1616
například pro počítače CATEYE, atd.
uvedená cena je za blistr
SADA = 5 ks baterií
59 Kč 

Art. 46232 (19/23)
baterie FORCE mincové  
CR2032 / 3V 1 x 5 ks 
„mincové“ baterie FORCE
3V, CR2032, DL2032
např. pro počítače, pulsmetry, 
do hrudních pásů, atd.
uvedená cena je za blistr
SADA = 5 ks baterií
59 Kč 

Art. 46233 (19/23)
baterie FORCE mincové 
CR2016 / 3V 1 x 5 ks 
„mincové“ baterie FORCE
3V, CR2016, DL2016
například pro pulsmetry SIGMA, atd.
uvedená cena je za blistr
SADA = 5 ks baterií
59 Kč 

Art. 46234 (19/23)
baterie FORCE mincové 
CR2025 / 3V 1 x 5 ks
„mincové“ baterie FORCE
3V, CR2025, DL2025
uvedená cena je za blistr 
SADA = 5 ks baterií
59 Kč 

Art. 46235 (39/47)
baterie FORCE mincové  
CR2450 / 3V 1 x 5 ks
„mincové“ baterie FORCE
3V, CR2450, DL2450
uvedená cena je za blistr 
SADA = 5 ks baterií
99 Kč 
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Počitače

Art. 39080 (149/180)
držák FORCE pro bezdrát. počítač 
GARMIN předsazený
montáž na řidítka 31,8 mm
adaptér na řídítka 25,4 mm je součástí balení
celková délka držáku: 110 mm
pro bezdrátové GARMIN: 200, 500, 510, 520, 
800, 810, 910, 920, 1000
materiál: plast, gumová vložka
hmotnost: 37,3 g
299 Kč 

Art. 391216 (43/52)
držák pro bezdrátový počítač FORCE 
na řidítka 31,8
montáž na řidítka 31,8 mm
celková délka držáku (osa-střed): 62 mm
univerzální pro bezdrátové modely  
Art.: 39121-23, 39133-35, 39140-46, 39150
materiál: plast, gumová vložka
baleno v sáčku, hmotnost 1ks: 21 g
89 Kč 

NOVINKA

Art. 39081 (109/132)
držák FORCE UNI Al, do představce
universální pro počitače GARMIN,SIGMA, BRYTON, CATEYE 
možnost montáže zařízení s upnutím na GOPRO
balení obsahuje: držák pro montáž do přesdstavce  
držák pro počitače SIGMA a GARMIN, CATEYE a BRYTON
držák pro GOPRO
držák pro světla, 2x šroub s podložkou, 2x inbus,
utahovací šroub pro GOPRO zařízení 
gumičku pro upevnění světel
hmotnost samotného držáku: 19 g, materiál: hliník, plast
229 Kč 

Art. 39150 (299/362)
počítač FORCE USB 13 funkcí BEZdrátový
nabíjení přes MicroUSB, výdrž 150h/ 12h s podsvícením
nasunovací otočný držák na řidítka/ představec
12 funkcí: denní kilometry, celkové kilometry
aktuální rychlost, průměrná rychlost, max. rychlost
doba jízdy, hodiny, KmH/ MpH, indikace baterie
auto ON/ OFF funkce (dle signálu), teploměr
LED podsvícení displeje neomezeno časovým intervalem
velký displej 29 x 33 mm, zobrazení 5 funkcí
599 Kč 

Art. 39133 (292/353) černý
Art. 39134 ((292/353) bílý
Art. 39135 ((292/353) fluo žlutý
počítač FORCE WLS 20 funkcí BEZdrátový
včetně mincové baterie CR2032
nasunovací otočný držák na řidítka/ představec
20 funkcí: nastavení pro 2 obvody kol A/B, teploměr
denní kilometry A/B, celkové kilometry A/B
aktuální rychlost, průměrná rychlost, max. rychlost A/B
doba jízdy A/B, hodiny, stopky, SCAN, KmH/MpH jednotky
auto ON/ OFF funkce (dle signálu), podsvícený displej
5 jazyků v SET UP módu (ENG, NL, ESP, GER, FR)
vhodné i pro 27,5“-29“ kola, materiál: plast
599 Kč 

Art. 39140 (266/322) černý
Art. 39141 (266/322) černo-bílý
Art. 39145 (266/322) růžový
počítač FORCE WLS 12 funkcí BEZdrátový
včetně mincové baterie CR2032
nasunovací otočný držák na řidítka/ představec
12 funkcí: denní kilometry, celkové kilometry
aktuální rychlost, průměrná rychlost, max. rychlost
doba jízdy, hodiny, stopky, SCAN, KmH/ MpH jednotky
auto ON/ OFF funkce (dle signálu), LED podsvícený displej
vhodné i pro 27,5“ - 29“ kola, materiál: plast
velký dvouřádkový displej: 42 x 36 mm!
549 Kč 

NOVINKA

Art. 39112 (196/237) šedý
počítač FORCE DIABLO, 11 funkcí, drát
včetně mincové baterie CR2032
nasunovací otočný držák na řidítka / představec
10 funkcí: denní kilometry, celkové kilometry
aktuální rychlost, průměrná rychlost, max. rychlost
doba jízdy, hodiny, stopky, auto ON/ OFF funkce
podsvícený displej, vhodné i pro 27,5“ - 29“ kola
velikost: délka 56 mm, šířka 43 mm, výška: 17,5 mm
hmotnost včetně vedení a baterie: 52 g, materiál: plast
399 Kč 

NOVINKA

Art. 39125 (244/295) šedý
Art. 39126 (244/295) bordó
Art. 39127 (244/295) bílý
počítač FORCE DIABLO, 11 funkcí, BEZdrátový
včetně mincové baterie CR2032
držák na řídítka/představec
11 funkcí: denní kilometry, celkové kilometry
aktuální rychlost, průměrná rychlost, max. rychlost
doba jízdy,celková doba jízdy, hodiny,porovnání 
rychlosti, auto ON/ OFF funkce
podsvícený displej, vhodné i pro 27,5“ - 29“ kola
velikost: délka 68 mm, šířka 44 mm, výška: 12 mm
hmotnost včetně držáku a baterií: 33,1 g, včetně 
baterie, materiál: plast
499 Kč 

Art. 391100 (48/58)
vedení drátové pro počítač FORCE 39110/11
kompletní drátové vedení (kabeláž) pro počítače FORCE
99 Kč 

Art. 391220 (72/87)
vysílač pro bezdrátový počítač FORCE univerzální
vylepšená verze vysílače 2018! kompatibilní pouze
s počítači s označením na zadní straně (od června 2018):
ND180106/133/158/182...
149 Kč 

Art. 391215 (22/27)
držák pro bezdrátový počítač FORCE UNI 2020
nový model 2020 - univerzální
lze rychle instalovat na řidítka i představec
univerzální pro bezdrátové modely Art.:
39121-23, 39133-35, 39140-46, 39150
2x lepící podložka (40 x 14, 20 x 24 mm)
2x gumička pro uchycení
49 Kč 

Art. 391101 (16/19)
sada pro uchycení držáku počítače FORCE
univerzální pro držák/ vysílač/ senzor
39 Kč 

Art. 391102 (16/19)
magnet pro počítač FORCE
náhradní magnet pro počítače FORCE
do výpletu kola pro klasické i ploché dráty
šroubovací, montáž bez nářadí
baleno v sáčku, hmotnost: 7 g
39 Kč 

Art. 391210 (28/34)
držák pro bezdrátový počítač FORCE 
univerzální
obsahuje: otočný držák s logem FORCE
univerzální pro bezdrátové modely Art.:
39121-23, 39133-35, 39140-46, 39150
2x lepící podložka (40 x 14, 20 x 24 mm)
1x gumička pro uchycení, 4x elektropáska
59 Kč 
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Blatníky

Art. 89904  (146/177) 
blatníky FORCE GRAND, 24“- 29“
sada velmi pevných blatníků přední + zadní
zvětšená/prodloužená lopatka zadního a předního blatníku
vhodné pro všechna kola 24“ - 29“
2 možnosti úchytu zadního blatníku: páska/plast. držák
vhodné pro přesmyk s horním vedením
šířka blatníku: 65 mm
materiál: plast, černé
hmotnost: 105,5 g / 170 g (přední/zadní)
držáky blatníků jsou součástí
299 Kč

Art. 89922  (226/273) černo-šedé
blatníky FORCE WARD, 24“- 29“
sada blatníků přední + zadní
vhodné pro všechna kola 24“ - 29“
na odpružené vidlice (vnitřním průměrem 15-30 mm)
na všechny druhy sedlovek s kulatým profilem
šířka střední části blatníků: 77 mm
šířka koncové (šedé) části blatníků: 100 mm
materiál: plast, černo-šedé
hmotnost: 91 g / 86 g (přední/zadní)
469 Kč

Art. 899042  (89/108)
blatníky FORCE 24 - 28“ SPORT
sada blatníků přední + zadní
vhodné pro MTB 24“ / 26“ a TREK 28“
vhodné pro „V“ brzdy
šířka blatníku: 50 mm
materiál: plast
hmotnost: 225 g
199 Kč

Art. 89901  (99/120) černé
blatníky FORCE 26 - 28“ s lopatkou
sada blatníků přední + zadní
vhodné pro MTB 24“ / 26“ a TREK 28“
extra pevné držáky, prodloužený zadní blatník
šířka blatníku: 57 mm
materiál: plast, černé
hmotnost: 300 g
199 Kč

Art. 89905  (76/92)
blatníky FORCE 26 - 28“ prodloužené 
sada blatníků přední + zadní
vhodné pro MTB - TREK kola
vhodné pro „V“ brzdy - dlouhé provedení
uchycení kovovým držákem a šroubem do rámu
šířka blatníku: 60 mm, materiál: plast, černé
hmotnost: 252 g
159 Kč

Art. 89900  (62/75)
blatníky FORCE 24 - 26“ dlouhý úchyt
sada blatníků přední + zadní
vhodné pro MTB 24“ / 26“ kola
s kovovým držákem, dlouhý úchyt
šířka blatníku: 57 mm
materiál: plast, černé
hmotnost: 226 g
129 Kč

Art. 89933  (63/76) 
blatníky FORCE CTB 20“
sada blatníků CTB přední + zadní
vhodné pro 20“ kola, s kovovými úchyty
šířka blatníku: 55 mm
materiál: plast, černé
hmotnost: 178 g
129 Kč

Art. 89919  (164/198) přední 
Art. 89920  (199/241) na sedlovku 
Art. 89921  (339/410) přední + zadní
blatník FORCE SPLASH 27,5-29“
vhodné pro MTB 27,5“ / 29“ kola
s redukcemi do různých vidlic
s páčkou pro uvolnění na úchytu
stažení kolečkem k sedlovce
rozsah průměru sedlovky: 22 mm - 31,6 mm
šířka blatníků: 80 mm
materiál: plast, černé
hmotnost: 148 g / 260 g (přední/zadní)
349 Kč přední
399 Kč na sedlovku
699 Kč přední + zadní

Art. 89931  (63/76)
blatníky FORCE BMX 16-20“
sada blatníků přední + zadní
vhodné pro BMX 16 - 20“ kola
s kovovými úchyty
šířka blatníku: 65 mm
materiál: plast, černé
hmotnost: 143 g
129 Kč

Art. 89906  (189/229) černé / 530 g / 48 mm
Art. 89907  (189/229) stříbrné / 530 g / 48 mm
Art. 89908  (149/180) stříbrné / 415 g / 48 mm
Art. 8990605  (194/235) černé / 590 g / 58 mm
Art. 8990805  (149/180) černé /415 g / 48 mm
blatníky FORCE48 Aluflex trekking + vzpěry
sada blatníků přední + zadní
vhodné pro 28“ trekkingová kola
materiál: PET ohebný materiál 
+ dvojité kovové vzpěry (Art. 89906)
PET ohebný materiál + dvojité kovové vzpěry 
(Art. 89908, 8990605, 8990805)
379 Kč Art. 89906, 07, 299 Kč Art. 89908, 8990805, 399 Kč Art. 8990605

Art. 899052  (174/211) 20“/470 g
Art. 899054  (199/241) 24“/505 g
Art. 899056  (199/241) 26“/540 g
blatníky FORCE58 Aluflex
sada blatníků přední + zadní
šířka blatníku: 58 mm
materiál: PET ohebný materiál + dvojité kovové vzpěry
349 Kč  20“
399 Kč  24“ , 26“

Art. 89911  (199/241)
blatníky FORCE36 Aluflex silniční XL+vzpěry
sada blatníků přední + zadní prodloužené
vhodné pro 28“ silniční kola
šířka blatníku: 36 mm
materiál: PET ohebný materiál
 + dvojité kovové vzpěry
399 Kč

Art. 89934  (109/132) 
blatníky FORCE 16-20“
sada blatníků přední + zadní
vhodné pro 16‘‘ - 20‘‘ kola, včetně držáků
do maximálního průměru rámové trubky 31 mm!
šířka blatníku: 55 mm
materiál: plast
hmotnost: 182 g
219 Kč

Art. 899265  (389/471)
blatníky FORCE WIN42 Aluflex 28 + vzpěry
sada blatníků přední + zadní (s plastovými koncovkami)
IDEÁLNÍ PRO KARBONOVÉ RÁMY
vhodné pro 28“ silniční a trekingové kola
šířka blatníku: 42 mm
materiál: PET ohebný materiál + dvojité kovové vzpěry
hmotnost (včetně vzpěr a koncovek): 370 g
799 Kč

Art. 89926509  (82/99)
úchyty pro blatníky FORCE WIN38/42
sada náhradních úchytů pro blatníky
FORCE WIN38 (89926) a WIN42 (899265)
4 x gumový blok (protikus)
4 x zahnutý fixační plast
8 x gumový pásek
169 Kč

Art. 89926  (389/471)
blatníky FORCE WIN38 Aluflex 28 + vzpěry
sada blatníků přední + zadní (s plastovými koncovkami)
IDEÁLNÍ PRO KARBONOVÉ RÁMY
vhodné pro 28“ silniční kola
šířka blatníku: 38 mm
materiál: PET ohebný materiál + dvojité kovové vzpěry
hmotnost (včetně vzpěr a koncovek): 355 g
799 Kč
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Art. 899272  (48/58) přední
Art. 899273  (43/52) zadní
blatník FORCE TRIS
rozměry blatníku: 362 x 125 mm
hmotnost: 38 g
materiál: plast, barva: černý
elektropásky (pro uchycení) jsou součástí balení
89 Kč zadní
99 Kč přední

Art. 899464  (79/96)
blatník FORCE WIGO na sedlovku, 24-29“ plast
vhodné pro všechna kola 24“ - 29“
rozsah průměru sedlovky: 25,0 - 31,6 mm
s gumovou vložkou
délka blatníku: 59 cm (10 cm držák)
šířka blatníku: 80 mm
hmotnost: 200 g
materiál: plast, černý
169 Kč

Art. 899462  (69/83)
blatník FORCE WIGO na odpruž.vidlici 
24-29“plast
vhodný pro MTB 24‘‘, 26‘‘ a 27,5“ kola
možno použít i na 29“ kola
na přední odpruženou vidlici
vnitřním průměrem 19-31 mm
s redukcemi do různých vidlic
s páčkou pro uvolnění na úchytu
šířka blatníku: 75 mm
materiál: plast, černý
hmotnost: 125 g
149 Kč

Art. 89923  (124/150) černý
blatník FORCE na sedlovku
vhodný pro MTB 20“ / 24“ / 26“ kola
stažení kolečkem k sedlovce
rozsah průměru sedlovky: 25 mm - 32 mm
šířka blatníku: 75 mm
materiál: plast
hmotnost: 172 g
259 Kč černý

Art. 89912  (129/156) černý
Art. 89913  (49/59) bílý   VÝPRODEJ

blatník FORCE na odpruženou vidlici
vhodný pro MTB 24“, 26“ a TREK 28“ kola
na přední odpruženou vidlici
s páčkou pro uvolnění na úchytu
šířka blatníku: 80 mm
materiál: plast, bílé
hmotnost: 175 g
269 Kč černý
99 Kč bílý

Art. 89915  (84/102)
blatník FORCE plast pod rám + 
gumový úchyt
blatník pod rám
uchycení pomocí gumových pásků
šířka blatníku: 90 mm
hmotnost: 95 g
materiál: plast
169 Kč

Art. 89916  (139/168)
blatník FORCE TROW pod rám + gumový úchyt
blatník pod rám
uchycení pomocí gumových pásků
šířka blatníku min./max: 100/130 mm
hmotnost (včetně pásků) : 111 g
materiál: plast
289 Kč

Blatníky příslušenství

Art. 898990  (39/47)
držáky blatníku 26“-28“ UNI
79 Kč

Art. 898991  (36/44)
držáky blatníků FORCE 26“-28“ pro 89901
69 Kč

Art. 8990403  (44/53)
držáky blatníků FORCE GRAND
89 Kč

Art. 898992  (52/63)
držák blatníku FORCE  
pro horní úchyt
99 Kč

Art. 8990001  (8/10)
koncovka blatníku FORCE 36,  
plastová
20 Kč

Art. 8990002  (8/10)
koncovka blatníku FORCE 48,  
plastová
20 Kč

Art. 8990003  (8/10)
koncovka blatníku FORCE 58,  
plastová
20 Kč

Art. 8990004  (10/11)
koncovka blatníku FORCE 31,  
plastová
20 Kč

Art. 8990005  (10/11)
koncovka blatníku FORCE38/42,  
plastová
20 Kč

Art. 8992201  (29/35)
držák předního blatníku FORCE WARD
59 Kč

Art. 8992202  (45/54)
držák zadního blatníku FORCE WARD
89 Kč
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Dílenské hustilky Typy ventilků: AV - moto, FV - galuskový, DV - klasický

Art. 751258  (499/604) 
hustilka velká FORCE HOBBY 2.1 Fe, 11 bar,
ocelová hustilka
s hlavicí na všechny typy ventilků
(AV - moto, FV - galuskový, DV - klasický)
s manometrem do 160 PSI/ 11bar
s dvěma jehlami (balón i lehátko)
výška: 62 cm, hmotnost: 1,10 kg
určeno pro HOBBY použití
999 Kč 

Art. 75134 (999/1209) 
hustilka velká FORCE WORKSHOP 16,5 bar 
hliníková hustilka s hliníkovou spodní částí
s oboustrannou hlavicí na všechny typy ventilků
s funkcí AIR-BLEED
s manometrem do 240 PSI/ 16,5 bar
výška: 68 cm, hmotnost: 1220 g
určeno pro PROFI použití
1 899 Kč 

Art. 75129 (249/301) 
hustilka velká FORCE HORN plast 11 bar 
plastová hustilka s plastovou spodní částí, 
s oboustrannou hlavicí na všechny typy ventilků, 
(AV - moto, FV - galuskový, DV - klasický)
s manometrem do 160 PSI/ 11bar, výška: 60 cm, 
hmotnost: 785 g 
499 Kč 

Art. 75132 (199/241)
hustilka velká FORCE TOURIST 11 bar
plastová hustilka s plastovou spodní částí
s oboustrannou hlavicí na všechny typy ventilků
(AV - moto, FV - galuskový, DV - klasický)
bez manometru, možný tlak do 160 PSI/ 11bar
výška: 62 cm, hmotnost: 695 g
399 Kč 

Art. 751255 (174/211) 
hustilka velká FORCE ECON 
celoplastová hustilka s plastovou spodní částí
s jednostrannou hlavicí na všechny typy ventilků
(AV - moto, FV - galuskový, DV - klasický)
včetně 2 ks redukcí (jehel) na huštění míčů
bez manometru, možný tlak do 100 PSI/ 7bar
výška: 51 cm, hmotnost: 450 g   
349 Kč 

NOVINKA

Art. 751297  (299/362) 
hustilka velká FORCE HOBBY 2.0 Fe, 
11 bar
ocelová hustilka
s hlavicí na všechny typy ventilků
(AV - moto, FV - galuskový, DV - klasický)
s manometrem do 160 PSI/ 11bar
výška: 62 cm, hmotnost: 1,16 kg
určeno pro HOBBY použití
599 Kč 

Art. 751298  (499/604) 
hustilka velká FORCE MAGNA Al, 11 bar
celohliníková hustilka
s hlavicí na všechny typy ventilků
(AV - moto, FV - galuskový, DV - klasický)
s manometrem do 160 PSI/ 11bar
výška: 62 cm, hmotnost: 920 g
určeno pro HOBBY použití
999 Kč 

Art. 75126 (349/422) černá
Art. 75127 (349/422) stříbrná
hustilka velká FORCE HOBBY 11 bar
hliníková hustilka s plastovou spodní částí
s oboustrannou hlavicí na všechny typy ventilků
s manometrem do 160 PSI/ 11bar
výška: 60 cm, hmotnost: 895 g
699 Kč 

PŘIPRAVUJEME

Art. 751257  (199/241) 
hustilka velká FORCE TOURIST 2.0 
Fe+plast,11b
s hlavicí na všechny typy ventilků
(AV - moto, FV - galuskový, DV - klasický)
s manometrem do 120 PSI/ 8bar
materiál: Fe+plast
výška: 64 cm, hmotnost: 860 g
určeno pro HOBBY použití
399 Kč 

Minipumpy Typy ventilků: AV - moto, FV - galuskový, DV - klasický

Art. 75114 (169/204) stříbrná
Art. 75115 (169/204) černá
hustilka FORCE SPORT DUO TELESKOP
DUOPÍST na všechny druhy ventilků
stříbrno-černá, včetně držáku pod košík
120 PSI/ 8 bar, délka: 21 cm
materiál: Al hliníkové tělo i píst/ plastová rukojeť
hmotnost: 157 g 
349 Kč

Art. 75117 (159/192) 
hustilka FORCE MANO BASIC DUO TELESKOP
DUOPÍST na všechny druhy ventilků 
s manometrem, včetně držáku pod košík 
100 PSI/ 7 bar, délka: 20 cm
materiál: plastové tělo, Al hliníkový píst 
hmotnost: 210 g  
329 Kč

Art. 751075 (88/106) 
inflátor FORCE PUFF na CO2 bombičku, hliníkový
inflátor na závitovou CO2 bombičku
vhodný pro AV - moto i FV - galuskový ventilek (s AV redukcí)
pro 100% zajištění nahuštění přes FV ventilek použujte 
redukci na AV ventilek
přibližný tlak v plášti po nafoukání 16 g bombičkou:
MTB: cca 2,5 - 3 BAR
ROAD: cca 7 - 8 BAR
materiál: AL6061
hmotnost: 12 g
179 Kč

Art. 751095  (28/34) 16 g CO2, MTB: 2,5-3 BAR / ROAD: 7-8 BAR
Art. 751097  (59/71) 25 g CO2, MTB: 3,5-4 BAR / ROAD: 9-10 BAR
bombička FORCE CO2 závitová
inflátor na závitovou CO2 bombičku
vhodný pro AV - moto i FV - galuskový ventilek (s AV redukcí)
pro 100% zajištění nahuštění přes FV ventilek použujte redukci 
na AV ventilek
bez neoprenového obalu, na těle bombičky je nalepena 
ochranná nálepka FORCE proti chladu
závit: 3/8-24UNF
59 Kč
129 Kč

Art. 75110 (122/148) 
hustilka FORCE POKET DUO TELESKOP
DUOPÍST na všechny druhy ventilků
včetně držáku pod košík, 120 PSI/ 8 bar
délka: 18 cm, materiál: plastové tělo, Al hliníkový píst
hmotnost: 135 g  
249 Kč

PŘIPRAVUJEME  
Art. 751103 (72/87) 
hustilka FORCE EASY ECO plastová
na všechny druhy ventilků (AV - moto,
FV - galuskový, DV - klasický)
včetně držáku pod košík
90 PSI/ 6 bar
délka: 23 cm
materiál: plast
hmotnost: 80 g
149 Kč

Art. 75111 (82/99) 
hustilka FORCE EASY DUO TELESKOP plast
DUOPÍST pro všechny druhy ventilků (AV - moto, FV - 
galuskový, DV - klasický)
včetně plastových držáků pod košík
80 PSI/ 5,5 bar, délka: 29 cm
materiál: plast
hmotnost: 108 g 
169 Kč

Art. 75125 (459/555) 
hustilka FORCE SHOCK na 
odpružené vidlice
s manometrem do 300 PSI/ 20,7 bar, 
s funkcí AIR-BLEED
délka: 35 cm (včetně hadičky)
materiál: Al hliníkové tělo, píst i rukojeť
hmotnost: 192 g
899 Kč

Příslušenství

Art. 74983 (23/28) 
koncovka hadice hustilky 
pro FV galuskový ventil
kovová koncovka do hadice velké hustilky
pro vnitřní průměr hadice hustilky 6 mm
49 Kč

Art. 74990 (16/19) 
koncovka hadice MOTO průměr 6 mm
35 Kč

Art. 74991 (24/29) 
koncovka hadice Fe MOTO průměr 8 mm
49 Kč

Art. 74978 (84/102) 
koncovka hustilky UNI DUAL plastová s hadicí 105 cm
169 Kč
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Art. 75071 (4/4) 
redukce z VELO na MOTO ventil
výška: 1 cm
8 Kč

Art. 75076 (49/59) délka 21 mm
Art. 75077 (49/59) délka 28 mm
Art. 75078 (49/59) délka 31 mm
Art. 75079 (77/93) délka 60 mm 
redukce galuskového ventilku
hliníková redukce FV galuskového ventilu
slouží k prodloužení stávajícího těla ventilku
celková délka 31,5 mm, délka těla 21 mm
99 Kč
159 Kč délka 60 mm

Art. 75068 (3/4) 
redukce - jehla na balón, MOTO závit
kovová čepička MOTO ventilku
s povolovacím „klíčkem“ na ventilek
7 Kč

Art. 75054 (10/12) 
redukce z MOTO na VELO závitová
s gumovým těsněním
25 Kč

Art. 75057 (10/11) mosazová
Art. 75058 (13/15) hliníková 
redukce galusková 31 mm 
+ galuskový ventil
25 Kč
29 Kč  hliníková

Art. 75086 (5/5) 
redukce - jehla na balón, MOTO závit
závit do AUTOHADIČKY
10 Kč

Art. 75044 (206/249) černé 44 mm
Art. 750441 (206/249) zelené 44 mm
Art. 750442 (206/249) modré 44 mm
Art. 750443 (206/249) červené 44 mm
Art. 750446  (229/277) černé 60 mm
Art. 750448 (269/325) černé 80 mm
ventilky FORCE pro bezdušový systém 2xFV
sada obsahuje 2 ks hliníkových galuskových (FV) ventilků
s těsnícím kroužkem a ráfkovou matkou
dále 1ks plastového klíče na vložku FV/AV ventilku
2 ks (náhradní) těsnících kroužků
2 ks (náhradních) hranatých patek ventilku
prodej a balení po 1 sadě
399 Kč 44 mm
449 Kč 60 mm
549 Kč 80 mm

Art. 75043 (249/301)
ventilky FORCE GAP pro bezdušový systém 2 x FV 44 mm
sada obsahuje 2 ks hliníkových galuskových (FV) ventilků
se 4 otvory v patce ventilku (pro snadné nahuštění TS pláště 
s pěnovou vložkou)
s těsnícím kroužkem a ráfkovou matkou
dále 1ks plastového klíče na vložku FV/AV ventilku
2 ks (náhradní) těsnících kroužků
2 ks (náhradních) hranatých patek ventilku
délka ventilku bez vložky je 44 mm
hmotnost 1 kompletního ventilku je 5,9 g
prodej a balení po 1 sadě
499 Kč

Art. 75000 (18/22) závit M6 
Art. 75001 (18/22) závit M8
hadice s koncovkou MOTO 60 cm
39 Kč

Art. 74980 (11/13) 
koncovka hadice plast,  
na MOTO ventil, nasunovací
vhodná do hadic vnitřního průměru 5-6 mm
25 Kč

Art. 75004 (13/16) 
hadička hustilky MOTO + redukce VELO
délka: 25 cm
29 Kč

Art. 75006 (10/12) 
hadička hustilky VELO nástrčná
délka: 25 cm
20 Kč

Art. 75008 (25/30) 
hadička hustilky
délka: 25 cm
49 Kč

Art. 75009 (27/32) 
hadička hustilky - MOTO s kuličkou
délka: 25 cm
55 Kč

Art. 75013 (19/22) 
hadička hustilky s jehlou
délka hadičky: 15 cm
délka jehly: 24 mm
39 Kč

Art. 75052 (17/21) 
ventilek galuskový 
vložka těla ventilu
39 Kč

Art. 75051 (6/7) 
ventilek / velovložka s čepičkou
mosazné tělo ventilku, ventilgumička, 
plastová černá čepička
12 Kč

Art. 75048 (3/3) 
ventilek / velovložka s čepičkou
nikl tělo ventilku
těsnící gumička „o“ kroužek
plastová černá čepička
7 Kč

Art. 75050 (3/3) 
ventilek / velovložka KLASIK s čepičkou
mosazné (poniklované) tělo ventilku 
+ ventilgumka + černá plastová čepička
7 Kč

Art. 75049 (2/2) 
ventilek / velovložka MOTOVENTIL
6 Kč

Art. 75060 (1/1) 
matice ventilku VELO ráfková, spodní
pro ventilky VELO (klasický DV ventilek)
3 Kč

Art. 75067 (1/1) 
čepička ventilku MOTO
plastová 
2Kč

Art. 75069 (0/0) 
čepička ventilku VELO 
plastová 
1 Kč

Art. 75065 (1/2) 
matice ventilku VELO horní 6 mm
pro ventilky VELO (klasický DV ventilek)
4 Kč

Art. 75070 (0/0) 
čepička ventilku GAL 
plastová
1 Kč

Art. 75016 (2/2) 
gumička na ventilek
pro ventilky VELO
4 Kč

Art. 75040 (8/10) 
gumička ventilková - metráž 1 m
1 kus = 1 m , minimální prodej po 5ks (5 x 1m )
prodejní cena je za 1ks = 1m
19 Kč

Art. 75041 (449/543) 
gumička ventilková - role 72 m
999 Kč

Art. 75053 (5/6) 
vložka do ráfku, redukce otvoru z AV na FV
REDUKUJE otvor v ráfku z 8 mm na 6 mm umožňuje 
bezproblémové použití PRESTA-FV galuskového ventilku
u ráfků s otvorem pro SCHRADER / AUTO ventilek
10 Kč

Art. 7510105 (22/27) 
těsnění, vložka a kryt hlavice pro hustilky 
umístění do hlavice hustilky
gumové těsnění, plastová vložka a kryt hlavice
těsnění i vložka je univerzální - z jedné strany na AV auto 
a z druhé strany na FV galuskové a DV klasické ventilky
39 Kč

Art. 7510106 (12/15) 
těsnění, vložka a kryt hlavice pro hustilky 
75110, 75117 
umístění do hlavice hustilky
gumové těsnění, plastová vložka a kryt hlavice
těsnění i vložka je univerzální - z jedné strany na AV auto 
a z druhé strany na FV galuskové a DV klasické ventilky
25 Kč

Art. 7510107 (14/17) 
těsnění, vložka a kryt hlavice pro hustilky 
umístění do hlavice hustilky
gumové těsnění, plastová vložka a kryt hlavice
těsnění i vložka je univerzální - z jedné strany na AV 
auto a z druhé strany na FV galuskové a DV klasické 
ventilky
29 Kč

Art. 7510108 (19/23) 
sada těsnění a krytů hlavice UNI DUAL
gumové těsnění, plastové kryty hlavice
těsnění pro obě strany hlavice hustilky - z jedné strany na 
AV auto, z druhé strany pro FV galuskový a DV klasický 
ventilek
39 Kč

VÝPRODEJ

Art. 7510109 (19/23) 
sada těsnění a krytů hlavice pro hustilku 75116
gumové těsnění, plastová vložka a kryty hlavice
těsnění pro obě strany hlavice hustilky - z jedné strany na AV 
auto, z druhé strany pro FV galuskový a DV klasický ventilek
39 Kč

Art. 7510110 (19/23) 
těsnění a kryt hlavice pro hustilky 75122, 75123
umístění do hlavice hustilky
gumové těsnění, plastová vložka 
a hliníkový kryt hlavice
těsnění i vložka je univerzální 
- z jedné strany na AV auto 
a z druhé strany na FV galuskový a DV klasický ventilek
39 Kč

Art. 7510111 (22/27) 
sada těsnění a krytů hlavice pro hustilky 75112 
umístění do hlavice hustilky
gumové těsnění, plastová vložka a kryty hlavice
těsnění pro obě strany hlavice hustilky 
z jedné strany na AV auto,
z druhé strany pro FV galuskový a DV klasický
39 Kč

Art. 75101069 (7/8) 
těsnění pro hlavici hustilky 75111
umístění do hlavice hustilky
těsnění je univerzální 
- z jedné strany na AV auto 
a z druhé strany na FV galuskové 
a DV klasické ventilky
15 Kč

Art. 89880 (12/15) 
závitník pro opravu těla galuskového 
ventilku
pro snadnou montáž nového ventilku
délka závitníku M5: 16,5 mm
s klíčem pro povolení těla ventilku
25 Kč

Art. 75025 (14/17) 
držák hustilky pod košík, plastový
montáž pod košík
průměr držáku v úchytu hustilky: 21 mm
(použí pro hustilky o průměru 21 - 30 mm)
29 Kč
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Stojany a balanční kolečka

Art. 48131 (269/325)
stojan FORCE TWO 24-28“ 
stojan FORCE pod rám
dvounohý s protikusem
stavitelný: 24“ - 28“ kola
maximální délka: 36 cm
minimální délka: 30 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 615 g 
499 Kč 

Art. 48115 (149/180)
stojan FORCE BAL 24-29“ 
stojan na zadní hranatou rámovou trubku
stavitelný: 24“ - 29“ kola
s redukcí na kulatou trubku
maximální délka: 36 cm
minimální délka: 32,5 cm
bez plastové koncovky
materiál: Al hliník
hmotnost: 240 g 
299 Kč 

Art. 48102 (136/165)
stojan FORCE VUX 20-28“ 
stojan na zadní vidlici
stavitelný: 20“ - 28“ kola
maximální délka: 36 cm
minimální délka: 30 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 245 g 
269 Kč 

Art. 48114 (122/148)
stojan FORCE SKA 26-28“
pouze pro rámy se závity v zadní vidlici
přímá montáž na rám do zadní vidlice
rozteč děr na uchycení: 30 - 45 mm
stavitelný: 26“ - 28“ kola
maximální délka: 36 cm
minimální délka: 34 cm
bez plastové koncovky
materiál: Al hliník
hmotnost: 180 g 
249 Kč 

Art. 48129 (82/99)
stojan FORCE 22-27,5‘‘
stojan pod rám s protikusem
stavitelný: 22“ - 27,5“ kola
maximální délka: 34 cm
minimální délka: 30 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 340 g 
169 Kč 

Art. 48107 (160/194)
stojan FORCE NEO 24-28“ 
stojan na zadní vidlici
stavitelný: 24“ - 28“ kola
možnost nastavení úhlu
s redukcí na hranatou trubku
maximální délka: 35 cm
minimální délka: 31 cm
bez plastové koncovky
materiál: Al hliník
hmotnost: 320 g 
329 Kč 

Art. 48108 (72/87)
stojan FORCE 26-27,5‘‘
stojan na zadní vidlici
pro 26-27,5‘‘ kola
délka: 35 cm
bez plastové koncovky
materiál: Al hliník
hmotnost: 410 g 
149 Kč 

Art. 481085 (82/99)
stojan FORCE 27,5-29‘‘
stojan na zadní vidlici
pro 27,5-29‘‘ kola, délka: 37 cm
bez plastové koncovky
materiál: Al hliník
hmotnost: 425 g 
169 Kč 

Art. 48106 (149/180) černý
Art. 481065 (179/217) bílý
stojan FORCE MANT 26-29“ 
stojan na zadní vidlici
stavitelný: 26“ - 29“ kola
možnost nastavení úhlu
maximální délka: 38 cm
minimální délka: 34 cm
bez plastové koncovky
materiál: Al hliník, hmotnost: 280 g 
299 Kč stříbrný, černý
349 Kč bílý

Art. 48098 (149/180) bílý
Art. 48099 (136/165) černý
stojan FORCE LUX 24-29“ 
stojan pod rám s protikusem
stavitelný: 24“ - 29“ kola
maximální délka: 32 cm
minimální délka: 28 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 340 g 
299 Kč bílý
279 Kč černý

Art. 48015 (92/111)
stojan FORCE KID 16-20“ 
stojan FORCE pod rám s protikusem
stavitelný: 16“ - 20“ kola
maximální délka: 26,5 cm
minimální délka: 21 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 250 g 
189 Kč 

Art. 48100 (112/136) MTB 26“ / 34 cm
Art. 48120 (112/136) TREK 28“ / 35 cm
stojan FORCE
stojan na zadní vidlici
bez plastové koncovky
materiál: Al hliník, hmotnost: 244 g 
229 Kč 

Art. 22233  (126/152)
balanční kolečka FORCE 12-20“ UNI
inovovaná směs měkčeného PVC
pochromované boky koleček
pevný kovový úchyt - pětiděrový
určený pro 12“ až 20“ kola
259 Kč 

Art. 22234  (84/102) 12-16“
Art. 22235  (97/117) 16-20“
balanční kolečka FORCE
inovovaná směs měkčeného PVC
plastová kolečka
pevný kovový úchyt - tříděrový
179 Kč 12-16“
199 Kč 16-20“

Art. 22255  (122/148) ø 10 mm / 633 g
Art. 22256  (122/148) ø 14 mm / 654 g
stupačky BMX 38/ 110 Fe, černé
délka: 11 cm
šířka: 3,8 cm
materiál: Fe železo
249 Kč

Art. 48016 (98/119)
stojan FORCE 12-20“ pod rám
stojan FORCE pod rám 
bez protikusu
stavitelný: 12" - 20" kola
maximální délka: 25 cm
minimální délka: 19 cm
s plastovou koncovkou
materiál: hliník
hmotnost: 195 g
199 Kč

Art. 48024 (59/71) stříbrný
Art. 48026 (59/71) černý
stojan FORCE RAF 20-28“ 
stojan FORCE pod rám 
bez protikusu
stavitelný: 20“ - 28“ kola
maximální délka: 34 cm
minimální délka: 28 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 210 g 
119 Kč 

Art. 48125 (149/180) 
stojan FORCE E-BIKE 24-28“ 
stojan FORCE pro elektrokolo/e-bike 
pod rám s protikusem
stavitelný: 24“ - 28“ kola
zvýšená nosnost 25 kg a tuhost pro 
elektrokolo
maximální délka: 31 cm
minimální délka: 27 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 336 g
299 Kč 

Art. 48123 (159/192) 
stojan FORCE E-BIKE 26-28“
černý stojan FORCE pro elektrokolo / e-bike
pod rám s protikusem
stavitelný: 26“ - 28“ kola
zvýšená nosnost 50 kg a tuhost stojanu pro 
elektrokolo
maximální délka: 37 cm
minimální délka: 31 cm
s plastovou koncovkou
materiál: hliník
hmotnost: 380 g
329 Kč 

Art. 48126 (159/192) 
stojan FORCE E-BIKE 26-28“
stojan pro elektrokolo / e-bike
na zadní vidlici s gumovými vložkami
od průměru vidlic 15 mm do průměru 30 mm
stavitelný: 26“ - 28“ kola
zvýšená nosnost a tuhost pro elektrokolo
maximální délka: 33 cm
minimální délka: 28 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 350 g
329 Kč 

Art. 48124 (124/150)
stojan FORCE E-BIKE 26-28“
stojan FORCE pro elektrokolo / e-bike
pod rám s protikusem
stavitelný: 26“ - 28“ kola
zvýšená nosnost a tuhost pro elektrokolo
maximální délka: 37 cm
minimální délka: 31 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 322 g 
259 Kč 

Art. 48021 (62/75) stříbrný
Art. 48027 (62/75) černý
stojan FORCE TOP 20-28“ 
stojan FORCE pod rám 
s protikusem
stavitelný: 20“ - 28“
maximální délka: 34 cm
minimální délka: 28 cm
s plastovou koncovkou
materiál: Al hliník
hmotnost: 255 g 
129 Kč 
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Nosiče

Art. 22323  (309/374)
nosič FORCE 26“-28“ zadní  
s klapákem DISC Al
vhodný pro „V“ i kotoučové brzdy
s pružinovým klapákem, elox černý mat
pro kola 26“ - 28“
rozměry horního nosného dílu: 
délka 39 cm, šířka 15 cm
se zadním držákem pro uchycení blikačky
materiál: Al hliník, nosnost: 25 kg
hmotnost: 860 g
599 Kč

Art. 22331 (349/422)
nosič FORCE s bočnicemi na sedlovku, Al
univerzální pro jízdní kola: 
24“ - 26“ - 28“ - 29“
pro průměr sedlové trubky: 25,0 - 31,6 mm
uchycení na sedlovce pomocí 4 šroubů
rozměry horního nosného dílu: 
délka: 32 cm, , šířka: 11 cm
se zadním držákem pro uchycení blikačky
materiál: Al hliník
nosnost: 10 kg, hmotnost: 660 g
699 Kč

Art. 22327 (196/237)
nosič FORCE CARRY na sedlovku Al 
univerzální pro jízdní kola: 
24“ - 26“ - 28“ - 29“
pro průměr sedlové trubky: 25,0 - 31,6 mm
uchycení na sedlovce pomocí 4 šroubů
rozměry horního nosného dílu: 
délka: 33 cm, šířka: 12 cm
materiál rám: Al hliník
nosnost: 10 kg
hmotnost: 540 g
399 Kč

Art. 22320 (299/362) černý
nosič FORCE 26“-29“  
zadní s klapákem Al 
nosič s pružinovým klapákem
průměr trubičky: 10 mm
pro kola 26“ - 29“, pro V brzdy
lze dokoupit orig. upínací gumu 
art 22345
materiál: Al hliník, nosnost: 25 kg
hmotnost: 750 g (Art.22320)
599 Kč

Art. 22302 (292/353)
nosič FORCE 26-29“ zadní Al
průměr trubičky: 10 mm
univerzální úchyty:  
pro 26“ - 29“ kola + šrouby
není vhodný pro 24“ kola a menší!
materiál: Al hliník
nosnost: 20 kg
hmotnost: 635 g
599 Kč

Art. 22301 (244/295)
nosič FORCE 26-29“ zadní Fe
průměr trubičky: 8 mm
univerzální úchyty: pro 26“ - 29“ kola+šrouby
není vhodný pro 24“ kola a menší!
materiál: Fe železo
nosnost: 25 kg
hmotnost: 850 g
499 Kč

Art. 22328  (219/265)
nosič FORCE na sedlovku Al/ plast
univerzální pro jízdní kola: 
24“ - 26“ - 28“ - 29“
pro průměr sedlové trubky: 
25,0 - 31,6 mm
uchycení na sedlovce pomocí 4 šroubů
rozměry nosného dílu: 
délka: 33 cm, šířka: 13 cm
včetně zadní červené odrazky a gumicuku
materiál rám: Al hliník, 
nosný díl: plast, černý
nosnost: 9 kg, hmotnost: 560 g
449 Kč

Art. 22330  (359/434)
nosič FORCE na sedlovku Al
univerzální pro jízdní kola: 
24“ - 26“ - 28“ - 29“
pro průměr sedlové trubky: 
25,0 - 31,6 mm
uchycení na sedlovce pomocí rychloupínáku
rozměry horního nosného dílu: 
délka: 32 cm, šířka: 13 cm, stavitelný
se zadním držákem pro uchycení blikačky
materiál: Al hliník, nosnost: 10 kg
hmotnost: 900 g
699 Kč

Koše

Art. 22305  (159/192)
nosič MTB 26“ zadní s klapákem Fe
s pružinovým klapákem a boční opěrou
materiál: železná kulatina o průměru 6 mm
nosnost: 30 kg
hmotnost: 895 g
299 Kč

Art. 22307  (149/180)
nosič TREKING 28“ zadní s klapákem Fe
s pružinovým klapákem, bez boční opěry
materiál: železná kulatina o průměru 6 mm
povrchová úprava: černý komaxit
nosnost: 25 kg
hmotnost: 585 g
289 Kč

Art. 22348  (58/70)
gumicuk upínací „pavouk“ (6 háků) 8 mm x 300 mm
elastická upínací guma na nosič, koš...
svazek 6 gumicuků na kroužku - propojeno středem
délka jednoho gumicuku: 30 cm, průměr: 8 mm
s kovovými černými háčky
vysoká elasticita - jemná gumová vlákna
119 Kč

Art. 22347  (22/27)
gumicuk upínací 8 x 1000 mm
univerzální upínací guma na nosič
na koncích s pevnými kovovými 
černými háčky, délka: 1m
průměr: 8 mm
vysoká elasticita 
jemná gumová vlákna
49 Kč

Art. 22345  (64/77)
guma upínací trojitá 
pro nosiče 22319 - 22320
trojitá upínací guma 
s plastovou koncovkou
délka gumy: 49 cm
délka s koncovkami: 56 cm
129 Kč

Art. 22346  (33/40)
gumicuk upínací síť, 25 x 25 cm
upínací síť na nosič
rozměr: 25 x 25 cm
na koncích se 4 kovovými háčky
baleno v sáčku s kartou FORCE 
69 Kč

Art. 24075  (148/179)
koš FORCE na zadní nosič velký 
délka: 410 mm, šířka: 340 mm, výška: 250 mm
včetně úchytu
materiál: Fe železo, hustá oka
hmotnost: 1210 g 
299 Kč

Art. 24077  (122/148)
koš FORCE na zadní nosič malý
délka: 380 mm, šířka: 290 mm, výška: 190 mm
včetně úchytu
materiál: Fe železo, hustá oka
hmotnost: 795 g  
249 Kč

Art. 24079  (97/117)
koš na zadní nosič velký
drátěný černý košík na nosič
délka: 440 mm
šířka: 250 mm
výška: 190 mm
199 Kč

Art. 24078  (112/136)
koš na zadní nosič velký-XXL
drátěný černý košík na nosič
délka: 440 mm
šířka: 340 mm
výška: 190 mm
229 Kč

Art. 24080  (82/99)
koš na zadní nosič malý 
drátěný černý košík na nosič
délka: 340 mm
šířka: 250 mm
výška: 190 mm
169 Kč
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Art. 24050  (96/116)     
koš FORCE přední se vzpěrami
uchycení: držáky pod matici řízení
dva držáky 25,4 a 28,6 mm na sloupek vidlice
vzpěry na osu náboje
délka: 260 mm, šířka: 350 mm, výška: 250 mm
maximální nosnost do 8 kg
materiál: Fe železo, hustá oka, černý
hmotnost: 895 g
199 Kč

Art. 240651  (76/92)
držák KLICK 31,8 mm na přední košík 24065
159 Kč

Art. 240601  (76/92)
držák KLICK 31,8 mm na přední košík 24060
159 Kč

Art. 240551  (72/87)
držák KLICK 25,4 mm na přední košík 24055
149 Kč

Art. 24060  (148/179) 
koš FORCE na řídítka
s plastovým držákem KLICK 31,8 mm
délka: 250 mm x šířka: 320 mm x výška: 260 mm
maximální nosnost: 5 kg
materiál: Fe železo, hustá oka, černý
hmotnost: 1089 g 
299 Kč 

Art. 24065  (274/332)     
koš FORCE na řídítka plátěný
s plastovým držákem KLICK 22,2 - 31,8 mm
délka: 260 mm, šířka: 380 mm, výška: 240 mm
maximální nosnost: 5 kg
materiál: omyvatelný textil, 100% polyester
hmotnost: 726 g 
499 Kč

Art. 24055  (136/165) 
koš FORCE na řídítka
s plastovým držákem KLICK 25,4 mm
délka: 250 mm x šířka: 350 mm x výška: 260 mm
maximální nosnost: 5 kg
materiál: Fe železo, hustá oka, černý
hmotnost: 953 g 
279 Kč

Art. 24040  (49/59) černý 
Art. 24041  (49/59) růžový
Art. 24042  (49/59) zelený
koš na řídítka dětský 
s plastovým držákem
délka: 120 mm x šířka: 190 mm x výška: 145 mm
maximální nosnost: 1 kg
materiál: plast
hmotnost: 186 g
99 Kč

Art. 24081  (82/99)
koš na řídítka přední samonosný
drátěný samonosný přední košík
na pověšení za řidítka
délka: 250 mm
šířka: 350 mm
výška: 190 mm 
169 Kč

Košíky na lahve

Art. 24099  (479/580)  černo-šedý
Art. 24100  (479/580)  černo-bílý
Art. 24101  (479/580)   bílo-černý
Art. 24102  (479/580)  černo-bílo-červený
košík láhve FORCE karbonový
s gumovým dorazem
lesklý karbonový design s grafikou FORCE
včetně šroubků
materiál: 3K karbon
hmotnost: 18 g 
899 Kč 

Art. 24097  (479/580)  pravý
Art. 24098  (479/580)  levý
košík láhve FORCE karbonový, černo-bílý
matný karbonový design s bílou grafikou FORCE
včetně šroubků
materiál: UD karbon
hmotnost: 19 g
899 Kč

pravý
levý

Art. 24140  (90/109)  černý matný
Art. 24142  (90/109)  bílý lesklý
košík láhve FORCE UNI Al
boční výsun láhve 
možnost zvolit pravá/ levá 
strana
včetně šroubků
materiál: Al hliník
hmotnost: 55 g
189 Kč

Art. 24127  (90/109)  bílý lesklý
Art. 24125  (90/109)  černý matný
košík láhve FORCE SIDE Al
s klasickým a bočním výsuvem 
láhve
bez šroubků
materiál: Al hliník
hmotnost: 40 g
189 Kč

Art. 24154  (57/69)  stříbrný lesklý
Art. 24155  (54/65)  černý lesklý
košík láhve FORCE DOT Al
se 2 kulatými plasty proti 
špinění láhve
bez šroubků
materiál: Al hliník
hmotnost: 68 g
119 Kč

Art. 24162   (82/99) černý
košík láhve FORCE TAG 
plastový
bez šroubků
materiál: plast
hmotnost: 37 g
169 Kč

Art. 24165  (112/136)  černý lesklý
Art. 241651  (112/136)  černý matný
Art. 24166  (112/136)  bílý lesklý
Art. 24167  (112/136)  červený lesklý
Art. 24168  (112/136)  fluo lesklý
košík láhve FORCE LIMIT plastový
bez šroubků
materiál: plast
hmotnost: 31 g
229 Kč

Art. 24128  (96/116) zelený lesklý
Art. 24129  (96/116) růžový lesklý
Art. 241291  (96/116) modrý lesklý
Art. 241296  (96/116) bílo-růžový lesklý
Art. 241297  (96/116) černo-šedý matný
Art. 24130  (96/116) černo-bílý lesklý
Art. 24131  (96/116) bílo-černý lesklý
Art. 24132  (96/116) červený lesklý
Art. 24133  (96/116) fluo lesklý
Art. 24134  (96/116) oranžový lesklý
košík láhve FORCE GET plastový
bez šroubků, materiál: plast
hmotnost: 29 g
199 Kč

Art. 24160  (53/64) černý matný
Art. 24161  (53/64) bílý matný
košík láhve FORCE LENS plastový
bez šroubků
materiál: plast
hmotnost: 35 g
109 Kč

Art. 24148  (48/58) červený
Art. 24149  (48/58) modrý
Art. 24150  (48/58) černý
Art. 24151  (48/58) stříbrný
Art. 24152  (48/58) bílý 
košík láhve FORCE KLAS Al
bez šroubků
materiál: Al hliník
hmotnost: 62 g
99 Kč
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Art. 241991  (43/52) černý
držák košíku na řídítka
Ø 25.4 mm, Al, černý
držák/adaptér pro upevnění košíku 
na řídítka 22.2-25.4 mm
lze kombinovat se standardními 
košíky na láhev
vhodné na rámy, které neumožňují 
standardní montáž košíků
materiál: Al hliník
hmotnost: 42 g
89 Kč

Art. 241992  (62/75) černý
držák košíku na řídítka
Ø  31.8 mm, Al, černý
držák/adaptér pro upevnění košíku 
na řídítka 25.4–31.8 mm
lze kombinovat se standardními 
košíky na láhev
vhodné na rámy, které neumožňují 
standardní montáž košíků
materiál: Al hliník
hmotnost: 50 g
129 Kč 

Art. 241993  (109/132) černý
držák 2ks košíků pod sedlo, Al
držák/adaptér pro upevnění košíků pod sedlo
pro dva košíky, s nastavitelným úhlem sklonu
lze kombinovat se standardními košíky na láhev
vhodné na rámy, které neumožňují standardní 
montáž košíků
materiál: Al hliník
hmotnost: 125 g
229 Kč

Art. 241994  (89/108) černý
držák 1ks košíku pod sedlo
držák/adaptér pro upevnění košíku 
pod sedlo
pouze pro jeden košík
lze kombinovat se standardními košíky 
na láhev
vhodné na rámy, které neumožňují 
standardní montáž košíků
materiál: nylon / Al hliník
hmotnost: 55 g
179 Kč

Art. 241995  (89/108) černý
držák 2ks košíků na rám, Al
držák/adaptér pro upevnění dvou 
košíků na rám
lze kombinovat se standardními košíky 
na láhev
materiál: hliník
hmotnost: 27 g
179 Kč

Art. 22088  (3/3) černý
šroub košíku M5 x 12 mm inbus
šroubek k uchycení košíku, nosiče atd.
závit M5 x 12 mm + podložka
válcová hlava, inbus 4 mm
materiál: Fe železo
prodej a balení po 100 ks v sáčku
6 Kč

Držáky

PŘIPRAVUJEME

Art. 241351  (48/58) černo-šedý
Art. 241352  (48/58) černo-bílý
Art. 241353  (48/58) fluo
Art. 241354  (48/58) červený
košík láhve FORCE GET BASIC
bez šroubků
materiál: plast
váha 26 g
99 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 241431  (39/47) černý
košík láhve FORCE HODE
boční výsun
bez šroubků
materiál: plast
váha: 57 g
79 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 241591  (48/58) černo-bílý
Art. 241592  (48/58) černo-šedý
košík láhve FORCE BOCA
bez šroubků
materiál: plast
váha 27 g
99 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 241571  (39/47) stříbrný, lesklý
Art. 241572  (39/47) černý, lesklý
košík láhve FORCE KLAS AI BASIC
bez šroubků
materiál: hliník
hmotnost: 58 g
79 Kč

BIO láhve

NOVINKA

Art. 25559  (48/58) bílo-černá
Art. 25560  (48/58) transparentní-černá
Art. 25561  (48/58) černo-šedá
Art. 25562  (48/58) modro-černá
Art. 25563  (48/58) bronzová-černá

láhev FORCE BIO 0,5 l
výsuvný vršek
průměr láhve: 74 mm
materiál: bio-rozložitelný polyethylen / polypropylen
100% recyklovatelná, 100% kompostovatelná
hmotnost: 76 g
99 Kč

NOVINKA

Art. 25564  (58/70) bílo-černá
Art. 25565  (58/70) transparentní-černá
Art. 25566  (58/70) černo-šedá
láhev FORCE BIO 0,75 l
výsuvný vršek
průměr láhve: 74 mm
materiál: bio-rozložitelný polyethylen / 
polypropylen
100% recyklovatelná, 100% 
kompostovatelná
hmotnost: 87 g
119 Kč 

Láhev FORCE BIO
Bio láhve se staly nezbytnou součástí výbavy mnoha stájí Grand 
Tour, a proto vám i mi představujeme náš nový model láhve FORCE 
BIO. Láhev je tvořena bio-polyethylenem, vršek láhve pak  
bio-polypropylenem. Tento materiál je 100 % recyklovatelný, navíc 
také plně kompostovatelný a netoxický.  Za ideálních podmínek se 
rozloží do 1–5 let (v přírodě trvá déle) na vodu, plyn a humus.  
Při rozkladu nevytváří škodlivé mikroplasty! Složení láhve nemá vliv 
na kvalitu obsahu. Proces rozkladu se aktivuje působením vlhka, tepla 
a kyselosti v půdě. 

Láhev FORCE BIO přinášíme standardně ve velikostech 500 ml a 750 ml, 
v několik barevných variacích.
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Láhve - 0,5 l / 0,75 l

NOVINKA

Art. 25189   (39/47) bílo-šedo-černá
láhev FORCE 30 LET limitovaná 
edice 0,5 l
výsuvný vršek
průměr láhve: 74 mm
materiál: polyethylen / polypropylen
hmotnost: 76 g
79 Kč

Art. 250750  (36/44) bílo-šedo-černá
Art. 250751  (36/44) černo-šedo-bílá 
Art. 250752  (36/44) červeno-bílo-černá
Art. 250754  (36/44) zeleno-bílo-černá
Art. 250755  (36/44) modro-bílo-černá
láhev FORCE SAVIOR ULTRA 0,5 l
širší výsuvný vršek s prachovkou
prachovku lze z láhve oddělat
průměr hrdla: 40 mm, materiál: polyethylen
hmotnost: 65 g
79 Kč

Art. 250725  (30/36) čirá/červený potisk
Art. 250726  (30/36) čirá/modrý potisk
Art. 250727  (30/36) čirá/černý potisk
Art. 250729  (30/36) černá / bílý potisk   
Art. 250730  (30/36) červená/bílý potisk 
láhev FORCE „F“ 0,5 l
výsuvný vršek s prachovkou
prachovku lze z láhve oddělat
průměr hrdla: 40 mm, 
materiál: polyethylen
hmotnost: 65 g
60 Kč 

Art. 251951  (39/47) černo-bílá
Art. 251952  (39/47) transparentní-černá 
Art. 251953  (39/47) transparentní modro-černá
Art. 251954  (39/47) fluo-černá
Art. 251955  (39/47) transparentní-červená
Art. 251956  (39/47) červeno-bílá
Art. 251957  (39/47) růžovo-bílá
Art. 251958  (39/47) transparentní černá
láhev FORCE STRIPE 0,5 l
výsuvný vršek, průměr hrdla: 45 mm
materiál: polyethylen/ polypropylen
hmotnost: 76 g 
79 Kč

Art. 25180  (39/47) černo-šedo-bílá
Art. 25181  (39/47) červeno-bílo-černá
Art. 25182  (39/47) bílo-šedo-černá
Art. 25183  (39/47) zeleno-bílo-černá
Art. 25184  (39/47) modro-bílo-černá
Art. 25185  (39/47) růžovo-bílo-černá
Art. 25186  (39/47) fluo-černo-bílá
Art. 25187  (39/47) transparetní šedá-bílo-černá 
Art. 25188  (39/47) čirá-šedo-černá
láhev FORCE SAVIOR 0,5 l
výsuvný vršek, průměr hrdla: 45 mm
materiál: polyethylen/ polypropylen
hmotnost: 76 g
79 Kč

NOVINKA

Art. 250909  (59/71) černá
Art. 250910  (59/71) červená 
Art. 250911  (59/71) bílá
Art. 250912  (59/71) transparentní
láhev FORCE BIKE 0,5 l
výsuvný vršek
průměr láhve: 75 mm
materiál: tělo - polyethylen, uzávěr - 
polypropylen
hmotnost: 66 g
129 Kč

Láhve - 0,75 l / 0,9 l

Art. 251981  (48/58) černo-bílá
Art. 251982  (48/58) transparentní-černá 
Art. 251983  (48/58) transparentní modro-černá
Art. 251984  (48/58) fluo-černá
Art. 251985  (48/58) transparentní-červená
Art. 251986  (48/58) červeno-bílá
Art. 251987  (48/58) růžovo-bílá
Art. 251988  (48/58) transparentní černá

láhev FORCE STRIPE 0,75 l
výsuvný vršek, průměr hrdla: 45 mm
materiál: polyethylen/ polypropylen
hmotnost: 87 g 
99 Kč

Art. 250901  (38/46) bílo-šedo-černá
Art. 250902  (38/46) černo-šedo-bílá
Art. 250903  (38/46) červeno-černo-bílá 
Art. 250904  (38/46) zeleno-bílo-černá
Art. 250905  (38/46) modro-bílo-černá
láhev FORCE SAVIOR ULTRA 0,75 l
širší výsuvný vršek s prachovkou
prachovku lze z láhve oddělat
průměr hrdla: 40 mm
materiál: polyethylen
hmotnost: 70 g
79 Kč

Art. 250765  (34/41) čirá-červený potisk
Art. 250766  (34/41) čirá-modrý potisk
Art. 250767  (34/41) čirá-černý potisk
Art. 250768  (34/41) zelená-černý potisk
láhev FORCE „F“ 0,75 l
širší výsuvný vršek s prachovkou
prachovku lze z láhve oddělat
průměr hrdla: 40 mm
materiál: polyethylen
hmotnost: 70 g
69 Kč

Art. 253061  (48/58) transparentní 
Art. 253062  (48/58) transparentní šedá
Art. 253063  (48/58) transparentní modrá
Art. 253064  (48/58) transparentní fluo

láhev FORCE RAY 0,75 l
výsuvný vršek
průměr hrdla: 50 mm
materiál: polypropylen
hmotnost: 65 g 
99 Kč

Art. 25220  (48/58) černo-šedo-bílá
Art. 25221  (48/58) červeno-černo-bílá
Art. 25222  (48/58) bílo-šedo-černá
Art. 25223  (48/58) zeleno-bílo-černá
Art. 25224  (48/58) modro-bílo-černá
Art. 25225  (48/58) růžovo-bílo-černá
Art. 25226  (48/58) fluo-černo-bílá 
Art. 25227  (48/58) transparetní šedá-bílo-černá
Art. 25228  (48/58) čirá-bílo-černá
láhev FORCE SAVIOR 0,75 l
výsuvný vršek, průměr hrdla: 45 mm
materiál: polyethylen/ polypropylen
hmotnost: 87 g 
99 Kč

NOVINKA

Art. 2509081  (78/94) červeno-bílá
Art. 2509082  (78/94) černo-bílá
Art. 2509083  (78/94) černo-šedá
Art. 2509084  (78/94) černo-modrá
Art. 2509085  (78/94) stříbrno-černá
láhev FORCE QUART 0,9 l
širší výsuvný vršek
průměr láhve: 74 mm, výška: 265 mm
materiál: lahev - polyethylen, vršek - polypropylen
hmotnost: 100 g
159 Kč
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Art. 250705  (99/120) modrý
Art. 250706  (99/120) černý 
nosič lahví FORCE pro 6 ks lahví
propagační nosič - dotovaná cena
délka: 27 cm, šířka: 17 cm, výška: 13,5 cm
materiál: plast, hmotnost: 330 g 
199 Kč

Láhve - ostatní

Art. 25320 (129/156)
láhev časovkářská FORCE QUICK 0,58 l s držákem 
včetně černého plastového držáku (košíku) na rám
košík je kompatibilní pouze s lahví Force QUICK 0,58 l
uchycení košíku na rám je standardní
láhev má výsuvný vršek
materiál: polyethylen/ polypropylen
hmotnost: 124 g
279 Kč 

Art. 25125  (90/109) bílo-černá 
Art. 25126  (90/109) černo-šedá 
láhev FORCE HEAT 0,5 l termoláhev
výsuvný vršek s prachovkou
prachovku lze z láhve oddělat
nápoj udrží při dané teplotě cca 2 hodiny
průměr hrdla: 50 mm
hmotnost: 140 g 
189 Kč

Art. 25175  (51/62) transparentní-černá
Art. 25176  (51/62) transparentní-černo-červená

láhev FORCE LOOP 0,45 l
NECYKLISTICKÁ láhev, 
není určena do košíku na kolo
odnímatelná napichovací část na 
ovoce k ochucení vody
výsuvný vršek, průměr hrdla: 50 mm
průměr láhve: 64 mm
materiál: polyethylen/ polypropylen
hmotnost: 90 g 
99 Kč

Art. 250710  (48/58) modrá 
Art. 250712  (48/58) růžová 
láhev FORCE BEAR 0,5 l školní
NECYKLISTICKÁ láhev 
pro každodenní použití - školní láhev
výsuvný vršek s prachovkou
recyklovatelný a pevný materiál
neobsahuje látku BPA (Bisfenol A)
průměr hrdla: 50 mm
hmotnost: 91 g
99 Kč

Art. 25091  (40/48) bílá 
Art. 25094  (40/48) růžová
Art. 25096  (40/48) modrá
láhev dětská FORCE ZOO s držákem 0,3 l
včetně černého plastového držáku (košíku) na rám
výsuvný vršek, průměr hrdla: 40 mm
materiál: polyethylen
hmotnost: 75 g včetně držáku
79 Kč

NOVINKA

Art. 250913  (94/114) černá
Art. 250914  (94/114) bílá
Art. 250915  (94/114) transparentní modrá
Art. 250916  (94/114) transparentní červená
Art. 250917  (94/114) transparentní růžová
láhev FORCE DROP 0,6 l
Láhev pro volný čas
šroubovací uzávěr na stužce
průměr láhve: 75 mm, průměr hrdla: 29 mm
výška: 195 mm
materiál: Tritan (neobsahuje BPA ani BPS)
hmotnost: 85 g
189 Kč

NOVINKA

Art. 250918  (94/114) transparentní kouř 
Art. 250919  (94/114) transparentní červená 
Art. 250920  (94/114) transparentní žlutá
láhev FORCE BEAR 0,5 l školní
Láhev pro volný čas
flip top uzávěr
průměr láhve: 68 mm
výška: 245 mm
materiál: Tritan (neobsahuje BPA ani BPS)
hmotnost: 80 g (4x lehčí než skleněná lahev)
189 Kč

Zámky

Art. 49115  (99/120)
zámek FORCE LUX spirálový 
kódový 120cm/8mm + držák
4 místný kódový zámek
hmotnost: 302 g
199 Kč

Art. 491152  (109/132)
zámek FORCE LUX spirálový 
kódový 180cm/8mm+držák
délka lanka: 180 cm, průměr: 8 mm
4 místný kódový zámek
hmotnost: 321 g
229 Kč

Art. 49114  (99/120)
zámek FORCE LUX spirálový 
kódový 85cm/10mm + držák
4 místný kódový zámek
hmotnost: 311 g
199 Kč

Art. 49137  (119/144)
zámek FORCE LUX spirálový s dr-
žákem 180cm/12mm
délka lanka: 180 cm, průměr: 12 mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 478 g
249 Kč

NOVINKA

Art. 491396  (179/217) 180cm/12mm
zámek FORCE STRONG spirálový s držákem
délka lanka: 60 cm, průměr: 12 mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 200 g
349 Kč

NOVINKA

Art. 491391  (146/177) 150cm/10mm
zámek FORCE STRONG spirálový s držákem
délka lanka: 60 cm, průměr: 12 mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 200 g
299 Kč

NOVINKA

Art. 491395  (146/177) 60cm/12mm
zámek FORCE STRONG spirálový s držákem
délka lanka: 60 cm, průměr: 12 mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 200 g
299 Kč

Art. 49134  (96/116)
zámek FORCE LUX spirálový s držákem 
180cm/8mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 344 g
199 Kč

Art. 49132  (96/116)
zámek FORCE LUX spirálový 
s držákem 150cm/10mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 398 g
199 Kč

Art. 49136  (86/104)
zámek FORCE LUX spirálový s držákem 
120cm/8mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 274 g
179 Kč

Art. 49127  (52/63) čirý
Art. 49128  (56/68) černý
Art. 491285  (56/68) červený
zámek FORCE RON spirálový  
s držákem 185cm/8mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 310 g
109 Kč
119 Kč

Art. 49126  (52/63) černý
zámek FORCE RON spirálový  
s držákem 120cm/8mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 245 g
109 Kč

Art. 49124  (50/60)
zámek FORCE RON spirálový  
s držákem 80cm/12mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 277 g
109 Kč

NOVINKA

Art. 49152  (146/177)
zámek FORCE CHAIN kódový 
120cm/4mm
čtyřmístný kódový číselník
rozměr oka řetězu: 38 mm x 13 mm
průměr/ tloušťka oka řetězu: 4 mm
hmotnost: 1000 g
299 Kč

Art. 49110  (48/58) šedý 
Art. 49111  (48/58) modrý
zámek FORCE SMALL spirálový 
artový 120cm/3mm
3 místný artový zámek
hmotnost: 47 g
99 Kč
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Art. 49131  (119/144)
zámek FORCE článkový bez držáku 
150cm/18mm
délka lanka: 150 cm, průměr: 18 mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 640 g
259 Kč

Art. 49130  (76/92)
zámek FORCE článkový  
bez držáku 80cm/18mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 415 g
159 Kč

Art. 491315  (194/235)
zámek FORCE LUX článkový bez držáku 
100cm/25mm
délka lanka: 100 cm, průměr: 25 mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 840 g
399 Kč

Art. 49141  (194/235)
zámek FORCE podkova s držákem 
11,5 x 18,9 cm
vnitřní rozměry: 18,9 cm x 11,5 cm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
materiál: železo/ plast
hmotnost: 1000 g 
399 Kč

Art. 48975  (74/90) růžový
Art. 48977  (74/90) modrý
zámek FORCE dětský s držákem 80cm/8mm
uzamykání na klíček, včetně držáku a 2 ks klíčků
hmotnost: 206 g
149 Kč

Art. 49117  (39/47) čirý
Art. 49118  (39/47) modrý
Art. 49120  (39/47) černý
zámek FORCE ECO spirálový 
s držákem 120cm/8mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 192 g
89 Kč

Art. 49121  (48/58)  černý
zámek FORCE ECO spirálový  
bez držáku 80cm/12mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 239 g
99 Kč

Art. 48980  (26/31)
zámek FORCE ECO klíčkový
bez držáku 70cm/8mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 95 g
59 Kč

Art. 49143  (109/132)
zámek FORCE MINI podkova  
9cm x 8,7cm Fe
mini zámek kódový bez držáku
celková délka: 9 cm a šířka 8,7 cm
4 místný kódový zámek
hmotnost: 232 g
229 Kč

Art. 491435  (62/75)
zámek-lanko FORCE samostatné, 
150cm/12mm
vhodný pro zámky typu podkova  
(U lock), visací zámky atd...
délka: 150 cm, průměr: 12 mm
hmotnost: 370 g
129 Kč

Art. 49150  (379/459)
zámek FORCE řetězový 100cm/10mm
řetězový zámek FORCE v ochranném 
látkovém obalu
délka: 100 cm, rozměr oka: 78 mm x 43 mm
průměr/ tloušťka oka: 10 mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 2000 g
699 Kč

Art. 49155  (459/555)
zámek FORCE FOLD skládací 80 cm,  
6 článků, černý+držák
rozměr 1 článku: 22,8 mm x 7,2 mm x 138,5 mm
uzamykání na klíček, 2 ks klíčků
hmotnost: 1000 g
899 Kč
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Nářadí

Art. 894665  (229/277)
nářadí FORCE sada 19 funkcí s nýtovačem
HOBBY sada s 19 funkcemi obsahuje:
7 x inbus 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8, 
nýtovač + spojovací háček
1 x plochý šroubovák, 2 x křížový šroubovák, 
montážní páčka
3 x centrklíč, 3 x nástrčný klíč 8/ 9/ 10, torxní klíč T25,
délka: 85 mm, šířka: 42 mm, výška: 23 mm
hmotnost bez obalu: 168 g
469 Kč

Art. 894669  (199/241)
nářadí FORCE sada 12 funkcí s nýtovačem
sada s 12 funkcemi obsahuje:
5 x  inbus 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6 mm, šroubovák:
plochý ST5/ křížový PH2, 3x torx klíč 20/ 25/ 30
nýtovač řetězu 6-11r. s vyměnitelným čepem
klíč na galuskový ventilek v těle nýtovače
dvojstraný adaptér s kuličkovou pojistkou
bity lze uchytit ve 3 pozicích pro efektivní práci
plnohodnotný nýtovač, kompaktní velikost
délka: 105 mm šířka: 65 mm, výška: 30 mm
materiál: ocel , odolný látkový obal
hmotnost včetně obalu: 202 g
399 Kč

Art. 894664  (196/237)
nářadí FORCE sada 12 funkcí 
s nýtovačem
HOBBY sada s 12 funkcemi obsahuje:
6 x inbus 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6 mm
šroubovák plochý + šroubovák křížový
torxní klíč 25, nýtovač, 2x centrklíč
délka: 75 mm, šířka: 44 mm, výška: 12 mm
hmotnost bez obalu 147 g
399 Kč

NOVINKA

Art. 894666  (229/277)
nářadí FORCE sada 20 funkcí 
s nýtovačem
sada nářadí s 20 funkcemi obsahuje:
inbusy 2/2,5/3/4/5/6/8, torx T25, plochý 
a křížový šroubovák,
2 ks hliníkových montážních páček, 
maticový klíč 8/10, 
centrklíč 0,130“/0,136“/0,156“/Mavic M9/
Mavic M7, nýtovač
délka: 72 mm, šířka: 40 mm, výška: 19 mm
materiál: ocel,hliník hmotnost:  121 g
499 Kč

NOVINKA

Art. 89701  (1799/2177)
sada nářadí FORCE TAILOR, 19 kusů, 33 funkcí
sada obsahuje 19 ks nářadí  a disponuje celkem 33 funkcemi:
extra volné místo pro doplnění dalšího nářadí
nýtovač řetězu
měrka řetězu
2 ks montážních páček (tvrzený plast) 
trojstranný klíč torx T10/T15/T20
sada inbusových klíčů 1,5/2/2,5/3/4/5/6 mm
+ nástavec na 8 mm
plochý šroubovák 6 mm
křížový šroubovák PH2
centrklíč 10/12/14/15
klíč pro servis kotoučových brzd

pedálový klíč vel. 15 + inbus 
stahovák kazety HG s pákou a trnem 
stahovák kazety bič s řetězem
klíč na misky Hollow Tech II
Klíč na poj. matice SH hollowtech II
kleště na lanka a bowdeny + trn na úpravu bowdenů
kleště na spojky řetězů
kleště štípací na elektro pásky
stahovák klik OCTALINK a klasických os
hmotnost: 4,10 kg (set)
rozměry: délka 450 mm, šířka 110 mm, výška 320 mm

2 999 Kč

Art. 894662  (129/156)
nářadí FORCE sada 11 funkcí s nýtovačem
HOBBY sada s 11 funkcemi obsahuje:
7 x inbus 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8 mm
šroubovák křížový + šroubovák plochý
torxní klíč 25, nýtovač řetězu
délka: 75 mm šířka: 38 mm, výška: 28 mm
hmotnost bez obalu 199 g
269 Kč

Art. 894660  (199/241)
nářadí FORCE sada 11 funkcí s nýtovačem
HOBBY sada s 11 funkcemi obsahuje:
7 x inbus 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8 mm
šroubovák křížový + šroubovák plochý
torxní klíč 25, nýtovač řetězu, neoprénový obal
délka: 75 mm šířka: 45 mm, výška: 25 mm
hmotnost bez obalu: 340 g
399 Kč

Art. 894667  (136/165)
nářadí FORCE MINI sada 12 funkcí
MINI sada s 12 funkcemi obsahuje:
5 x inbus 2/ 3/ 4/ 5/ 6 mm
šroubovák plochý + šroubovák křížový, 
torxní klíč 25
4 x centrklíč 3,2/ 3,3/ 3,5/ 4 mm (l, ll, lll, llll)
šířka: 28 mm, délka: 41 mm, výška: 9 mm
materiál: Fe železo, plast
hmotnost bez obalu: 79 g
279 Kč

Art. 8946621  (96/116)
nářadí FORCE ECO sada 11 funkcí s nýtovačem
ECONOMY sada s 11 funkcemi obsahuje:
7 x  inbus 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8 mm (nástavec)
šroubovák křížový PH1 + plochý 1.0x5 mm
torxní klíč 25, nýtovač řetězu
délka: 72 mm šířka: 43 mm, výška: 27 mm
hmotnost bez obalu: 185 g
materiál: Fe železo, rukojeť: tvrzený plast
199 Kč

Art. 8946613  (48/58)
nářadí FORCE ECO sada 9 funkcí
ECONOMY sada s 9 funkcemi obsahuje:
6 x  inbus 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8 mm (nástavec)
šroubovák křížový, plochý + torxní klíč 25
délka: 72 mm šířka: 37 mm, výška: 25 mm
hmotnost bez obalu: 133 g
materiál: Fe železo, rukojeť: tvrzený plast
99 Kč

Art. 894668  (38/46)
nářadí FORCE MINI SIX sada 6 funkcí
HOBBY sada s 6 funkcemi obsahuje:
4 x inbus 3/ 4/ 5/ 6 mm
šroubovák plochý + šroubovák křížový
délka: 100 mm, šířka: 350 mm, výška: 200 mm
hmotnost bez obalu: 123 g 
určeno k HOBBY použití
79 Kč

Art. 894663  (98/119)
nářadí FORCE MINI sada 8 funkcí
HOBBY sada s 8 funkcemi obsahuje:
5 x inbus 2/ 3/ 4/ 5/ 6 mm
šroubovák plochý + šroubovák křížový
torxní klíč 25
délka: 75 mm, šířka: 38 mm, výška: 28 mm
hmotnost bez obalu: 79 g
199 Kč

Art. 894661  (62/75)
nářadí FORCE HOBBY sada 8 funkcí
6 x inbus 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6 mm
šroubovák křížový + torxní klíč 25
délka: 63 mm šířka: 29 mm, výška: 25 mm
hmotnost bez obalu: 119 g
129 Kč
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Art. 894131  (99/120)
nýtovač řetězu FORCE se sponkou
nýtovač pro 6 - 11 rychlostní řetězy
včetně sponky řetězu pro snadnou montáž řetězu
čep je otočný - oboustranně použitelný
možnost dokoupit náhradní čep art 8941312
materiál: Fe železo, pogumovaná rukojeť 
hmotnost: 90 g
určeno k HOBBY použití
199 Kč 

Art. 894132  (149/180)
nýtovač FORCE WORK dílenský
nýtovač pro 6 - 11 rychlostní řetězy
nastavitelný doraz čepu
povrchová úprava pozink, logo FORCE
kalený vytláčecí vyměnitelný čep
samostatný čep art. 894133, s jistícím šroubem
materiál: Fe železo, pogumovaná rukojeť s 
dírou pro zavěšení
hmotnost: 150 g
určeno k PROFI použití
299 Kč 

Art. 89413  (68/82) 
nýtovač FORCE HG
nýtovač pro 6 - 11 rychlostní řetězy
povrchová úprava pozink
kalený vytláčecí čep
s jistícím šroubem
materiál: Fe železo  
gumové dorazy na kličce
hmotnost: 115 g 
určeno k HOBBY použití
139 Kč

Art. 89509  (144/174)
sada 9  inbusů FORCE 1,5-10 mm
sada 9 ks TVRZENÝCH  inbusů:
1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
s kuličkou na konci, v plastovém držáku
materiál: Fe železo, hmotnost: 430 g
určeno k PROFI použití 
299 Kč

Art. 89510  (369/446)
sada 8 T  inbusů FORCE 2-10 mm, se stojanem
sada obsahuje 8ks  inbusových klíčů s T rukojetí:
2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
délka rukojeti: 4 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm
s kuličkou na konci , materiál: Fe železo/ plast
železný stojan rozměry:
délka: 215 mm, šířka: 50 mm, výška: 85 mm
hmotnost: 1100 g
určeno k PROFI použití
699 Kč

Art. 895092  (62/75)
sada 9  inbusů FORCE ECO 1,5-10 mm
sada 9 ks  inbusů:
1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
délky klíčů: 180 mm (10) - 75 mm (1,5)
v plastovém držáku, určeno pro HOBBY použití
materiál: Fe železo Cr-V, hmotnost: 350 g
určeno k HOBBY použití
129 Kč

Art. 895093  (92/111)
sada 7 torx klíčů FORCE PROFI 
T10-40, v držáku
sada 7 ks TVRZENÝCH torxních klíčů:
T10/ T15/ T20/ T25/ T27/ T30/ T40
délka: 87 - 125 mm, v plastovém držáku
materiál: Fe nástrojová ocel Cr-V
hmotnost: 135 g
určeno k PROFI použití 
189 Kč

Art. 89508  (89/108)    
kleště FORCE na spojky řetězu multifunkční
vylepšená verze, nahrazuje model 89507
2 funkce pro spojení a rozpojení spojky řetězu
kompatibilní 5-12ti rychlostními řetezy
s pogumovanýmy madly, s pružinou a pojistkou
délka: 160 mm, tloušťka materiálu: 2 mm
materiál: Al hliník, hmotnost: 125 g
baleno v sáčku, určeno pro PROFI použití
material: alloy, Hmotnost: 125 g 
189 Kč

Art. 89407  (73/88)
měrka na řetěz FORCE PROFI
měrka opotřebení řetězu
vyměňte řetěz před plným 
propadnutí měrky článkem
včetně spojky pro snadné 
nýtování nového řetězu
délka: 125 mm, tloušťka: 2 mm,
s dírou pro zavěšení
materiál: Fe železo, hmotnost: 30 g
149 Kč

Art. 8941312  (10/11)
čep náhradní pro nýtovač  
FORCE 894131
materiál: Fe kaleno
určeno k HOBBY použití
19 Kč

Art. 894133  (11/13)
čep náhradní pro nýtovač  
FORCE WORK 894132
materiál: Fe kaleno
určeno k PROFI použití 
25 Kč

Art. 89700  (849/1027)
ráčna momentová FORCE 1/ 4‘‘ 2 - 14 Nm
ráčna dlouhá 22 cm na nástrčky 1/ 4‘‘
rozsah nastavení utahovacího momentu 2 - 14 Nm
OBSAHUJE PŘÍSLUŠENSTVÍ: 9 variant
torx - T20/ 25, inbus 4/ 5/ 6/ 8, nástrčka 8/ 9/ 10
materiál: Fe železo/ plast, hmotnost: 505 g
baleno v neoprenovém vyztuženém pouzdře FORCE
určeno k HOBBY použití 
1 599 Kč

Art. 89704  (194/235)  4Nm
Art. 89705  (194/235)  5Nm
Art. 89706  (194/235)  6Nm 
klíč momentový FORCE s T-rukojetí přednastaven
přednastavený klíč na utahovací moment
určeno pro kontrolu utažení spojů komponentů
ergonomicky tvarovaná rukojeť ve tvaru T
obsahuje příslušenství: bity  inbus 4, 5 mm a torx 25
celková délka: 85 mm, šířka rukojeti: 80 mm
materiál: železo/ plast, hmotnost: 108 g
určeno pro HOBBY použití
399 Kč

Art. 895001  (22/27)  1,5 mm x 100 mm/22 g
Art. 895002  (22/27)  2,0 mm x 100 mm/24 g
Art. 895003  (22/27)  2,5 mm x 100 mm/26 g
Art. 895004  (22/27)  3,0 mm x 100 mm/28 g
Art. 895005  (23/28)  4,0 mm x 150 mm/30 g
Art. 895006  (23/28)  5,0 mm x 150 mm/32 g
Art. 895007  (23/28)  6,0 mm x 150 mm/34 g
Art. 895010  (23/28)  T25 mm x 150 mm/39 g TORX
klíč  inbus FORCE
držák ve tvaru T
materiál: Fe železo
určeno k HOBBY použití
45 Kč
49 Kč

Art. 895014  (48/58) 150 x 65 mm/30 g
Art. 895015  (48/58) 215 x 85 mm/70 g
Art. 895016  (52/63) 215 x 85 mm/88 g
Art. 895025  (48/58) 150 x 65 mm/30 g TORX
klíč inbus FORCE s T rukojetí a kuličkou
ergonomicky tvarovaná rukojeť ve tvaru T
materiál: chrom-vanadiová ocel, plast. rukojeť
99 Kč
109 Kč

Art. 895095  (29/35)
klíč  inbus FORCE trojstranný 4/ 5/ 6
 inbusový trojstranný klíč 4 - 5 - 6 mm
rozpětí: 120 mm, síla rukojeti: 15 mm
rokojeť potažená tvrzenou gumou
materiál: Fe železo Cr-V, hmotnost: 83 g
určeno k HOBBY použití
59 Kč

Art. 25045  (38/46)  černo-červeno-bílé / 0,5 l 
Art. 25046  (42/51)  černo-šedo-bílé / 0,75 l
pouzdro na nářadí FORCE
plastové pouzdro/ láhev FORCE na nářadí 
a jiné drobné předměty
udržuje uschované věci v suchu a bezpečí
průměr hrdla: 65 mm
79 Kč  0,5 l
89 Kč  0,75 l

Art. 894679  (219/265)
pistole na tuk FORCE tvrzený plast
svým tvarem je pistole vhodná pro mazání pedálů
nábojů, středových a hlavových složení atd.
je univerzální pro tuby s otvorem 9/16“ a závitem
materiál: plast/ železná koncovka
hmotnost: 50 g
určeno k HOBBY použití 
399 Kč

Art. 894275  (199/241)
stahovák FORCE 1/2“ pastorku  
Bosh Active 2014-17
stahovák nástrčný pro ráčnu 1/2“
na pojistnou matici pastorku (8 zubů) průměru 51 mm
pro e-bike motory BOSH Active/ Performance 2014-17
výška: 255 mm
materiál: uhlíková ocel
určeno k PROFI použití 
399 Kč
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Art. 89484  (82/99)
stahovák klik FORCE pro Octalink  
+ klasické osy
stahovák klik se Shimano OCTALINK/ klasickou osou
odnímatelný adaptér-váleček-magnet
pro nástrčný plochý klíč 16 mm
materiál: Fe železo/ pozink
hmotnost: 120 g, baleno na kartě FORCE
určeno k HOBBY použití 
169 Kč

Art. 89687  (29/34)
klíč na matice převodníků FORCE
klíč na převodníky/ prachovky klik
stranový klíč 9/ 10 mm
materiál: Fe železo, pozink
délka: 90 mm
hmotnost: 17 g
určeno k HOBBY použití 
59 Kč 

Art. 894320  (28/34)
klíč FORCE poj. matice osy SH Hollowtech II
speciální klíč-stahovák FORCE s magnety
pro povolení - dotažení pojistné matice levé kliky
pro kliku integrované středové osy Shimano Hollowtech II 
kompatibilní s 8 mm  inbusovým klíčem - pro povolování!
možnost přichycení pomocí integrovaných magnetů
vhodné např. pro klíč art. 89515
materiál: nylon a skelné vlákno, hmotnost: 10 g
59 Kč

Art. 89442  (146/177)
stahovák FORCE kazety HG s trnem a rukojetí
stahovák kazety s rukojetí s vodícím trnem
pro náboje s 9 mm osou s rychloupínáky (i pevné osy)
průměr trnu 5 mm, délka: 34 mm od stahováku
pro kazety: Shimano HG, Sram, Sun Race, Suntour
kompatibilní s maticí brzd. kotoučů Center Lock
pogumovaná rukojeť s dírou pro zavěšení
tloušťka: 4 mm, délka: 255 mm, hmotnost: 282 g
materiál: S50C/ SCM415 uhlíková ocel
určeno k HOBBY použití
299 Kč 

Art. 89441  (92/111)
stahovák FORCE pastorků - páka 
s řetězem
stahovák kazety/ pastorků (bič)
použítí pro 4 -10 kolo
pogumovaná rukojeť s dírou pro zavěšení
tloušťka: 4 mm, délka: 290 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 287 g
určeno k HOBBY použití
189 Kč 

Art. 89512  (112/136)
klíč pedálový FORCE 15  
s nástrčným klíčem 14/15
na šrouby v klice
pogumovaná rukojeť
tloušťka klíče: 4 mm, délka: 230 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 206 g
určeno k HOBBY použití
229 Kč

Art. 89513  (169/204)
klíč pedálový FORCE 15mm  
oboustranný 
otvory natočeny pro lepší manipulaci
s dírou pro zavěšení, plastová rukojeť
délka: 350 mm
materiál: uhlíková ocel
určeno k HOBBY použití 
349 Kč

Art. 89514  (112/136)
klíč pedálový FORCE 15  
s  inbusovým klíčem 6/8 
kombinovaný klíč 15 +  inbus 6/8
pogumovaná rukojeť
tloušťka klíče: 4 mm, délka: 230 mm
materiál: Fe železo
určeno k HOBBY použití 
229 Kč

Art. 89516  (64/77)
klíč plochý FORCE se zobákem
na matici řízení/ kontra středu
pogumovaná rukojeť s dírou pro 
zavěšení
tloušťka klíče: 4 mm, délka: 200 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 134 g
určeno k HOBBY použití 
129 Kč

NOVINKA

Art. 89511  (119/144)
klíč FORCE na misky SH Hollowtech II, plný
klíč na misky Shimano HollowTech II
pogumovaná rukojeť s dírou pro zavěšení
včetně klíče na pojistné matice
tloušťka klíče: 4 mm, délka: 255,5 mm
material: Fe železo, hmotnost: 183 g
239 Kč

Art. 89440  (195/236)
stahovák FORCE kazety 5-11k, kleště 
s řetězem
stahovák kazety, může nahradit stahovák 89441
rozsah-použitelné pro 5-11k ( řetěz 9sp )
pogumovaná rukojeť
tloušťka rukojetí: 27 mm, délka 32,3 cm
materiál: ocel, hmotnost: 310 g
určeno k PROFI použití
399 Kč

Art. 89515  (112/136)
klíč plochý FORCE na misky SHIMANO 
Hollowtech II
na misky Shimano HollowTech II
pogumovaná rukojeť s dírou pro zavěšení
tloušťka klíče: 4 mm, délka: 250 mm
klíč pojistné matice lze objednat pod artem 
894320
material: Fe železo, hmotnost: 225 g
určeno k HOBBY použití   
229 Kč

Art. 895153  (259/313)
klíč FORCE na misky SH Hollowtech II, 
BB9000/ R6
univerzální trojstranný klíč na misky 
Shimano:
- HollowTech II standard
- BB9000 Dura-Ace/ XTR M9000 (BB93)
- BBR60 105 5800/ Ultegra 6800
pogumovaná rukojeť, klíč pojistné matice 
lze objednat pod artem 894320
material: uhlíková ocel, hmotnost: g
baleno v sáčku, určeno k PROFI použití    
499 Kč

Art. 89519  (134/162)
klíč kombinovaný FORCE  
pro servis kotoučových brzd 
multifunkční nástroj pro servis kotoučových brzd
-rovnač ohnutých brzdových kotoučů
2 drážky různých hloubek, 
šířka drážek: 2,2 mm
rozevírač třmenů kotoučové brzdy při výměně destiček
čepel zahnutá pod úhlem 30° pro lepší manipulaci,
269 Kč

Art. 89580  (349/422)
lis FORCE na trny a koncovky hydraulických hadic
ruční lis na trny a koncovky banjo hydraulických hadic
pro hydraulické hadičky do průměru 5 mm
rychlo-vyměnitelná oboustranná koncovka:
lisovací hlava průměr 10 mm / kónický pin průměr 1,15 mm
průměr těla lisu: 35 mm, délka: 75 mm
válcovitý tvar těla lisu s drážkováním pro lepší manipulaci
materiál: hliník 6061/ nerez ocel/ plastová klička
hmotnost: 147 g
určeno k PROFI použití
699 Kč

Art. 89505  (179/217)
kleště FORCE na lanka a bowdeny
zahnuté, kalené břity s pojistkou
červená pogumovaná rukojeť
délka: 190 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 275 g
určeno k HOBBY použití 
369 Kč

Art. 89506  (299/362)
kleště FORCE  
na hydraulické hadičky
dílenské provedení
kvalitní zinková konstrukce
délka: 185 mm
materiál: Fe železo, pozink, 
hmotnost: 321 g
určeno k PROFI použití 
549 Kč

Art. 895063 (84/102)
řezačka FORCE  
na hydraulické hadičky
uční řezačka-klip pro zkrácení 
hydraulických hadiček
pro hydraulické hadičky všech průměrů
kompaktní rozměr, jednoduché ovládání
materiál: plast/ ocelový břit
určeno k HOBBY použití 
179 Kč

Art. 89517  (99/120)
klíč konusový FORCE 15-16 / 15-17 
univerzální kónusový klíč 15/ 16
druhá strana 15/ 17
pogumovaná rukojeť s dírou pro zavěšení
tloušťka klíče: 4 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 318 g
určeno k HOBBY použití  
199 Kč

Art. 89686  (106/128)
klíč plochý FORCE 30-32 / 36-40
klíč na matice hlavového složení
tloušťka klíče: 4 mm
s dvěma dírami pro zavěšení
materiál: Fe železo, pozink
hmotnost: 291 g
určeno k HOBBY použití  
219 Kč

Art. 895713 (63/76) vel.13 / 13,2 mm 
Art. 895714  (63/76) vel.14 / 14,2 mm
Art. 895715  (63/76) vel.15 / 15,2 mm
Art. 895717  (63/76) vel.17 / 17,2 mm
Art. 895719  (63/76) vel.19 / 19,2 mm
klíč konusový FORCE
pogumovaná rukojeť s dírou pro zavěšení
tloušťka klíče: 2 mm
materiál: Cr-Mo ocel chromovaná
129 Kč

Art. 89518  (68/82)
klíče konusové FORCE 2 ks  
13-15 / 14-16
sada 2 ks kalených kónusových klíčů
tloušťka klíče: 2,5 mm
materiál: Fe železo, hmotnost: 166 g
určeno k HOBBY použití   
139 Kč

Art. 89520  (290/351)
sada FORCE MAGNET pro instalaci vnitřní kabeláže
slouží k protažení vnitřně vedené kabeláže rámem
obsahuje:
- adaptér na protahování brzdových a řadících lanek
- adaptér na protahování elektro kabelů
- dlouhý ohebný magnet
- závitový adaptér pro řadící bowden, integrovaný
- dvojitý závitový adaptér pro bowdeny
- Jehla pro úpravu bowdenů
materiál: hliník, hmotnost sady: 49 g
baleno v sáčku
599 Kč

Art. 89451  (4/5)
montážní páčka plastová
tvrzená, plastová
pevná montážní páčka
délka: 110 mm
zacvaknutelné do sebe 
10 Kč

Art. 75088  (179/217)
montážní páčky FORCE HQ Al-plast
vysoce kvalitní
hliníkové montážní páčky
s plastovým ochraným krytem
délka: 11 cm
349 Kč

Art. 89453  (4/5)
montážní páčka kovová, pozink
montážní páka pro sundání pláště
délka: 120 mm
materiál: Fe železo, pozink
hmotnost 1 ks: 25 g
určeno k HOBBY použití 
9 Kč

Art. 89454  (114/138)
montážní páky FORCE s klíčem na ventilky
délka páky/klíče: 110/55 mm
materiál: plast/hliník
zacvaknutelné do sebe
hmotnost 1 sady: 2 páky/klíč - 36,5/10 g
219 Kč

Art. 89533  (84/102)
klíč FORCE na vložky AV/FV ventilků
klíč pro dotažení/uvolnění vložky ventilku
nebo nástavce ventilku
pro AUTO i GALUSKOVÉ ventilky
modrý, hmotnost 10 g
169 Kč

Art. 89503  (99/120)
kleště FORCE pro nazutí / vyzutí pláště
speciální kleště pro montáž pláště na ráfek
tvrzený plastový materiál 
nepoškozuje plášť ani ráfek
snadná a rychlá manipulace, pevný úchop
materiál: tvrzený plast
určeno k HOBBY použití
199 Kč



KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2021 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny 
naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační

266

Art. 89504  (97/117)
kleště FORCE štípací na stahovací elektropásky
štípací kleště na zkrácení plastových elektropásků
vedou čistý střih přesně zarovnaný se zámkem
zamezuje pořezání o ostré hrany přečnívajícího konce
čepel zahnutá pod úhlem 15°, šířka čepele: 15 mm
kompaktní rozměr 5“, pogumovaná rukojeť
celková délka: 123 mm, šířka: 85 mm, hmotnost: 85 g
materiál: ocel S50C, černěná
určeno k PROFI použití 
199 Kč  

Art. 89494  (119/144)
centrklíč FORCE dílenský 
3,2/ 3,3/ 3,4/ 3
univerzální dílenský centrklíč
pro 3,2/ 3,3/ 3,4/ 3,9 mm niple
pogumovaný povrch 
a ergonomický tvar
materiál: uhlíková ocel, 
termoplastická guma
určeno k PROFI použití 
249 Kč

Art. 89493  (44/53)
centrklíč FORCE Fe 3,2/ 3,3/ 3,4/ 3,9
univerzální HOBBY centrklíč
pro 3,2/ 3,3/ 3,4/ 3,9 mm niple
materiál: Fe železo 
hmotnost: 50 g 
určeno k HOBBY použití
90 Kč

Art. 89499  (62/75)
klíč FORCE na držení plochých drátů, 
univerzální
klíč k přidržení plochých drátů při centrování
pro rozměry drátů: 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm
materiál: tvrzený plast
určeno k PROFI použití 
129 Kč

Art. 89534  (6/7)
klíč k dotažení ventilku i nástavce 
ventilku
plastový klíč pro dotažení galuskového 
ventilku
i pro dotažení galuskového nástavce
hmotnost 20 g
15 Kč

Art. 89495  (24/28)
univerzální centrklíč TW 
6 variant
6 variant rozměrů niplů:
3,25/ 3,45/ 3,8/ 3,9/ 4,6/ 5,0
materiál: nástrojová ocel, 
chromovaná
určeno k HOBBY použití 
49 Kč

Art. 89492  (166/201)
centrklíč FORCE, nerez, na niple 
3,25 a 3,45 mm
šedý centrklíč, logo čtyřlístku
gravírované logo FORCE
dílenské zpracování
materiál: nerez/ nástrojová ocel
hmotnost: 40 g
určeno k PROFI použití
329 Kč

Art. 89490  (30/36)  pro 3,45 mm niple, černý
Art. 89491  (30/36)  pro 3,25 mm niple, červený
centrklíč FORCE
s potiskem FORCE
materiál: plast/ Fe
hmotnost 1 ks: 8 g
59 Kč

Art. 89532  (32/39)
matice dorazová/klíč FORCE na 
vložky gal. ventilků
set 2 ráfkových matek pomocí kterých
lze dotahovat/uvolňovat vložky ventilků
pro GALUSKOVÉ ventilky
hmotnost jedné matky: 0,02 g
69 Kč
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Art. 95473  (1399/1693)
trenažér FORCE BASIC MAGNETIC 400watt
MAGNETICKY bržděný trenažer - 6 magnetů, pro kola 26-28‘‘
29‘‘ kola pouze se slickovými plášti
manuálně ovládaný páčkou z řídítek - 5 stupňů zátěže
uchycení zadního kola pomocí 2 aretačních šroubů s dorazy
skládací železný rám, hliníkový bržděný nastavitelný válec
(doporučeno používat s hladkými plášti pro trenažery)
ODPOR zátěže se určuje kombinací nastavení zátěže
a zařazení převodů na kole v závislosti na otáčkách
maximum: nejvyšší zátěž + nejtěžší převod + maximální otáčky
(optimum je 90 - 100 otáček/ min)
použití pouze s rychloupínákem (ne pevné osy)
určeno k HOBBY použití 
2 599 Kč

Art. 954735  (1599/1935)
trenažér FORCE DRILL MAGNETIC 400watt Fe
MAGNETICKY bržděný trenažer - 1 silný magnet, pro kola 26-28‘‘
29‘‘ kola pouze se slickovými plášti
manuálně ovládaný páčkou z řídítek - 6 stupňů zátěže
uchycení zadního kola pomocí aretačního šroubu s dorazy a QR páky
skládací železný rám, hliníkový bržděný nastavitelný válec
doporučeno používat s hladkými plášti pro trenažery
ODPOR zátěže se určuje kombinací nastavení zátěže
a zařazení převodů na kole v závislosti na otáčkách
maximum: nejvyšší zátěž + nejtěžší převod + maximální otáčky (400 W)
(optimum je 90 - 100 otáček/min)
použití pouze s rychloupínákem
kolo s pevnou osou lze použít pouze s adaptérem (není součástí balení)
podložka pod přední kolo a rychloupínák je součástí balení
určeno k HOBBY použití
hmotnost: 8 kg
2 999 Kč

Art. 95476  (299/362)
podložka FORCE FRONTPAD pod přední kolo
plastová podložka FORCE FRONTPAD pod přední kolo na trenažér
možnost volby nastavení výšky (5 úrovní)
rozměr: délka 365 x šířka 117 x výška 100/160 mm
hmotnost: 660 g
vhodné i pro MTB pláště o maximální šířce až 60 mm / 2,35“
určeno k PROFI použití 
579 Kč

Art. 95475  (129/156)
podložka FORCE pod přední kolo
plastová podložka FORCE pod přední kolo na trenažér
rozměr: délka 215 x šířka 120 x výška 70 mm
šířka drážky: 30 - 50 mm
vhodné pro MTB pláště o maximální šířce 50 mm
určeno k HOBBY použití 
259 Kč

Art. 95479  (219/265)
podložka FORCE pod přední kolo
plastová podložka pod přední kolo
umožňuje dvě výškové úrovně:
30 mm od země, maximální šířka pláště 35 mm
60 mm od země, maximální šířka pláště 50 mm
rozměr: délka 275 x šířka 295 x výška 100 mm
určeno k HOBBY použití
449 Kč

Art. 90681  (194/235)
kryt lycra FORCE pro přepravu kola
černý, univerzální velikost
ochrana jízdního kola 
při přepravě na autě
materiál: 84% nylon, 16% elastan
399 Kč

Art. 90680  (149/180)
návlek-potítko FORCE trenažér
univerzální velikost
ochrana řidítek proti potu 
při jízdě na trenažéru
určeno k HOBBY použití
délka ochranné plochy: 45 cm, 
max. šířka: 25 cm
připevnění k řidítkům a k sedlovce 
pomocí elastických popruhů
materiál: 100 % polyester
299 Kč

PŘIPRAVUJEME

Trenažéry / Válce

Art. 95445  (219/265)
guma náhradní hnací na tréninkové válce FORCE SPIN
pro válce FORCE SPIN art. 95443
vysoce kvalitní pružná guma
otěruvzdorná
určeno k HOBBY použití 
399 Kč

Art. 95443  (2799/3387)
válce FORCE SPIN tréninkové
plastové válce FORCE SPIN na průmyslových ložiscích
skládací plastový rám
rozměry složených „válců“ : 48,5 x 24 x 72,5 cm
rozměry rozložených „válců“ : 48,5 x 20 x 140 cm
pro max. kola 28‘‘ (pouze s hladkým pláštěm)
pro kola s min./max. vzdáleností os nábojů:
944/1124 mm (závislé na velikosti kola a profilu pláště)
maximální nosnost: 110 kg
hmotnost: 6,7 kg
určeno k HOBBY použití 
4 499 Kč

V průběhu roku 2021 dochází k upgrade balení a finální vzhled produktu bude lehce pozměněn 

Art. 95477  (549/664)
podložka FORCE MAT, PVC pod trenažér
rozměr: 198 x 91 cm
materiál: 6 mm silné speciální PVC
chrání podlahu
absorbuje vibrace z trenažéru
určeno k PROFI i HOBBY použití
999 Kč
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Art. 899482  (239/289)
držák kola FORCE na zeď za rám
sklopný držák jízdního kola na zeď (3 otvory)
pro zavěšení za horní rámovou trubku
s plastovou ochranou proti podření rámu
nosnost: 15 kg, materiál: železo
hmotnost: 930 g
459 Kč

Art. 22400  (299/362)
nosič střešní FORCE TÜV
pro všechna běžná kola
úchyt za spodní rámovou trubku
pro kulaté profily do 50 mm
max. šířka pláště jízdního kola: 55 mm
pro příčníky max. 50 x 45 mm
max. rychlost: 110 km/h, hmotnost nosiče: 2,3 kg
materiál: železo, max. nosnost: 15 kg
569 Kč

Art. 899485  (279/338)
držák kola FORCE na zeď pod rám sklopný
sklopný FORCE držák jízdního kola na zeď (3 otvory)
pro zavěšení za horní rámovou trubku
s plastovými rameny
rozteč nosných ramen: 43 cm, délka: 54 cm
nosnost: 45 kg/ 3 jízdní kola, materiál: železo
hmotnost: 1900 g
559 Kč

Art. 899484  (146/177)
držák kola FORCE na zeď pod rám sklopný
sklopný FORCE držák jízdního kola na zeď (4 otvory)
pro zavěšení za horní rámovou trubku
ramena s polyuretanovám návlekem 
(proti poškrábání rámu)
rozteč nosných ramen: 43 cm, délka: 48 cm
nosnost: 30 kg/ 2 jízdní kola, materiál: železo
hmotnost: 1680 g
299 Kč

Art. 899495  (72/87)
držák kola FORCE na zeď za pedál
montáž na zeď (3 otvory)
pro zavěšení za pedál 
(kompatibilní i pro SPD pedály)
držák je včetně gumové ochrany
délka nosných ramen: 14 cm
délka držáku: 12 cm, výška: 18 cm
včetně hmoždinek a šroubů
nosnost: 30 kg, materiál: Fe železo
hmotnost: 350 g  
149 Kč

Art. 899481  (99/120)
držák kola FORCE WALLIE 
na zeď pod rám sklopný
sklopný držák jízdního kola 
na zeď (2 otvory)
pro zavěšení za horní rámovou trubku
s plastovou ochranou proti podření rámu
nosnost: 15 kg, materiál: železo
hmotnost: 760 g
199 Kč

Art. 89950  (58/70)
držák kola FORCE 
na zeď za přední kolo
držák jízdního kola na zeď (4 otvory)
pro zavěšení za přední kolo
s gumovou ochranou háku 
včetně hmoždinek
nosnost: 30 kg, materiál: železo
hmotnost: 560 g
119 Kč

Art. 89947  (119/144)
držák kola FORCE na zeď 
za přední kolo
držák jízdního kola na zeď (3 otvory)
pro zavěšení za přední kolo
s plastovou ochranou háku
nosnost: 20 kg, materiál: železo
hmotnost: 430 g
239 Kč

Art. 899503  (62/75)
držák kola FORCE na zeď za řídítka Fe
držák jízdního kola na zeď (4 otvory)
pro zavěšení za řídítka
konce ramen potaženy plastem (proti 
poškrábání řídítek)
rozteč nosných ramen: 9,5 cm
nosnost: 30 kg, materiál: železo
hmotnost: 405 g
montážní příslušenství je součástí balení
129 Kč

Střešní nosiče / držáky kol

Art. 89954  (199/241) 
stojan FORCE na vystavení kola
na všechny druhy běžných kol
pro max. šířku pláště 6,5 cm
rozměry (složený): délka: 42 cm, šířka: 40 cm, 
výška: 76 cm, hmotnost: 1,45 kg
jednoduché vložení/vyjmutí kola
vhodný pro kola s diskovými brzdami
materiál: Fe železo
399 Kč

Art. 899539  (399/483) 
stojan FORCE JAWEE skládací na vystavení kola
na všechny druhy běžných kol (20-29‘‘)
pro max. šířku pláště 8,5 cm
rozměry: délka: 36 cm, šířka: 36 cm, výška: 86 cm
jednoduché vložení/vyjmutí kola
vhodný i pro kola s diskovými brzdami
materiál: ocerl/plast
hmotnost: 1,55 kg
749 Kč

Art. 899508  (199/241)  
držák kola FORCE LIFTY na strop
kladkový držák - montáž na strop
nosnost: 20 kg, materiál: železo
hmotnost: 1470 g
399 Kč

Art. 89956  (219/265)   
stojan FORCE na vystavení kol pod zadní osu
materiál: ocel, pogumovaná kontaktní část
upevnění kola pod osu zadního náboje, velmi stabilní
univerzální velikost - nelze nastavovat
vhodné pro kola od 16‘‘ do 29‘‘
materiál: Fe železo, protláčené logo FORCE
399 Kč

Art. 899538  (499/604)
stojan FORCE STABLE na vystavení kola
na všechny druhy běžných kol
vertikálně nastavitelný
pro max. šířku pláště cca 6,5 cm
rozměry (smontovaný ) délka: 75 cm, šířka: 55 cm, 
výška: 120 cm
hmotnost: 2,1 kg
jednoduché vložení / vyjmutí kola
vhodný i pro kola s diskovými brzdami
materiál: Fe železo
999 Kč  

Držáky kol / stojany kol

Art. 89951  (139/168)
stojan na vystavení kola
černý stojan pod zadní kolo
vhodný pro prodejny
materiál: železo
269 Kč

Art. 89952  (159/192) 
stojan FORCE na vystavení kol na zadní osu
černý stojan na osu zadního náboje / rychloupínáku
univerzální velikost - vhodné pro kola od 20‘‘ do 29‘‘
šířka stojanu pro zvolenou velikost kola
se nastaví rozevřením stojanu
vhodné do prodejny-omezuje možnost 
poškrábání barvy rámu
materiál: Fe železo
299 Kč

Art. 895970  (74/90)
obal-plachta na kolo 220x120x68 cm
ochranná plachta na kolo
odolná proti slunci, dešti, sněhu
délka: 220 cm, šířka: 68 cm, výška: 120 cm
materiál: PEVA
149 Kč 
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Art. 8995435  (82/99)
držák FORCE k montážnímu stojanu
zamezuje otáčení řídítek/vidlice kola
ideální doplněk k montážnímu stojanu (např. 899543)
potaženo plastem - zamezuje poškrábání rámu
materiál: Fe železo
průměr drátu držáku (včetně plast ochrany): 8-9 mm
pro maximální průměr horní rámové trubky: 50 mm
vhodným ohýbáním lze přizpůsobit i atypickým stavbám
hmotnost: 261 g
169 Kč  

Art. 899542  (399/483)
držák montážní FORCE MURO sklopný na zeď
montážní držák na zeď
45° skládací rameno čelisti
pro průměr rámové trubky max. 45 mm
celková délka ramene: 40 cm
materiál: Fe železo
hmotnost: 900 g
včetně hmoždinek a vrutů
určeno pro HOBBY použití
nosnost: do 30 kg
799 Kč  

Art. 899545  (1599/1935)
stojan montážní FORCE ALU skládací,hliníkový
rozkládací stavitelný montážní stojan
dvojnožka, s poličkou a držákem přední vidlice
360° otočná horní čelist pro průměr trubky max 40 mm
materiál: hliník
výška ve složeném stavu: 100-159 cm
hmotnost: 4,5 kg
nosnost: do 30 kg
určeno pro HOBBY použití
2 999 Kč  

Art. 899543  (899/1088)    
montážní stojan FORCE BASE skládací
rozkládací stavitelný montážní stojan
čtyřnožka, s poličkou a držákem přední vidlice
360° otočná horní čelist pro průměr trubky max 45 mm
materiál: Fe železo určeno pro HOBBY použití
výška ve složeném stavu: 107-188 cm
hmotnost: 7 kg
nosnost: do 30 kg
1 699 Kč

Art. 894651 (82/99)
čistič FORCE rozprašovač 750 ml
velmi účinný proti špíně
šetrný k rámu a komponentům 
(karbon, hlíník, ocel, titan)
modrá barva čističe
NENÍ vhodný na řetěz-odmašťuje
169 Kč 

Art. 8946500 (82/99)
čistič FORCE E-BIKE rozprašovač 750 ml
speciálně vyvinutý čistič na elektro kola
odstraňuje nečistoty z povrchu
šetří nanesená maziva, které si nepřejeme 
mytím kol odstraňovat
dobrá ochrana proti korozi
šetrný k rámu a elektro-komponentům 
(motor, baterie, počítač/ovládací jednotka)
vhodný i pro ostatní typy kol
zelená barva čističe se svěží vůní
169 Kč 

Art. 894638 (72/87)
čistič rukou FORCE Rasant Profi, pasta, 500 ml
vysoce účinná tekutá mycí pasta na ruce
snadno a rychle vyčistí pokožku od tuků, mazacích olejů, 
ropných látek,sazí a ostatních nečistot
je vhodná pro použití v každé cyklo dílně či servisu kol
neobsahuje písek a nezacpává vodovodní potrubí
mycí pasta je oranžové barvy a má příjemnou vůni 
149 Kč 

Art. 894639 (219/265)
čistič rukou FORCE Rasant Profi, pasta, 2 l
 vysoce účinná tekutá mycí pasta na ruce
snadno a rychle vyčistí pokožku od tuků, mazacích olejů, 
ropných látek, sazí a ostatních nečistot
je vhodná pro použití v každé cyklo dílně či servisu kol
neobsahuje písek a nezacpává vodovodní potrubí
mycí pasta je oranžové barvy a má příjemnou vůni
dávkovací pumpička pro toto balení Art. 8946399
399 Kč 

Art. 8946399 (449/543)
pumpička dávkovací pro FORCE Rasant Profi 894639
dávkovací pumpička na čistidlo 
mechanické tlakové dávkování na nádobu 
s objemem 2 l 
799 Kč 

Art. 8946501 (82/99)
čistič FORCE E-BIKE k doplnění - 1 l
speciálně vyvinutý čistič na elektro kola
odstraňuje nečistoty z povrchu
šetří nanesená maziva, které si nepřejeme 
mytím kol odstraňovat
dobrá ochrana proti korozi
šetrný k rámu a elektro-komponentům 
(motor, baterie, počítač/ovládací jednotka)
vhodný i pro ostatní typy kol
zelená barva čističe se svěží vůní
169 Kč 

Art. 8946502 (369/446)
čistič FORCE E-BIKE k doplnění - 5 l
speciálně vyvinutý čistič na elektro kola
odstraňuje nečistoty z povrchu
šetří nanesená maziva, které si nepřejeme 
mytím kol odstraňovat
dobrá ochrana proti korozi
šetrný k rámu a elektro-komponentům 
(motor, baterie, počítač/ovládací jednotka)
vhodný i pro ostatní typy kol
zelená barva čističe se svěží vůní
799 Kč 

V průběhu roku 2021 dochází k upgrade balení a finální vzhled produktu bude lehce pozměněn 

Art. 894654 (82/99)
čistič FORCE k doplnění - 1 l
velmi účinný proti špíně
šetrný k rámu a komponentům
(karbon, hlíník, ocel, titan)
modrá barva čističe
NENÍ vhodný na řetěz-odmašťuje 
169 Kč 

Art. 8946543 (369/446)
čistič FORCE k doplnění - 5 l
velmi účinný proti špíně
šetrný k rámu a komponentům 
(karbon, hlíník, ocel, titan)
modrá barva čističe
NENÍ vhodný na řetěz-odmašťuje 
799 Kč 

Art. 8946545 (87/105)
čistič FORCE PRO rozprašovač 750 ml 
extra pěnivý s vylepšenou recepturou s ještě vyšší
účinností při odstraňování nečistot a mastnoty z pohonu
kol, jako je řetěz, ozubená kolečka a další.
velmi účinný proti špíně
šetrný k rámu a komponentům (karbon, hlíník, ocel, titan)
žlutá barva čističe
179 Kč 

Art. 8946547 (87/105)
čistič FORCE PRO k doplnění - 1 l
extra pěnivý s vylepšenou recepturou s ještě vyšší
účinností při odstraňování nečistot 
a mastnoty z pohonu
kol, jako je řetěz, ozubená kolečka a další.
velmi účinný proti špíně
šetrný k rámu a komponentům 
(karbon, hlíník, ocel, titan)
žlutá barva čističe 
179 Kč 

Art. 8946548 (388/469)
čistič FORCE PRO k doplnění - 5 l
extra pěnivý s vylepšenou recepturou 
s ještě vyšší účinností při odstraňování nečistot 
a mastnoty z pohonu, kol, jako je řetěz, 
ozubená kolečka a další.
velmi účinný proti špíně, šetrný k rámu 
a komponentům (karbon, hlíník, ocel, titan)
žlutá barva čističe
799 Kč 

Čističe / maziva
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Art. 89459 (69/83)
kartáč FORCE CLEAN na kazety
kartáč na kazety FORCE CLEAN
určený k čištění kazet, ozubených kol,
převodníků a hnacích řetězů.
3 délky štětin s různou tuhostí.
osten pro odstranění hrubých nečistot.
matriál: plast, skelné vlákno, nylon
délka: 235 mm, výška 80 mm
hmotnost: 37 g 
139 Kč

Art. 89455 (89/108) modrá
utěrka FORCE z netkané textilie, 50 útržků
utěrka vyrobená z netkané textilie - materiál Sontara
pro všestranné použití
vhodná do dílny, při mytí kol i jednotlivých dílů atd..
je velmi pevná jak za sucha, tak i za mokra
je odolná proti rozpouštědlům a nepouští vlákna
jemná a vysoce nasákavá, vhodná pro opakované použití
1 role obsahuje 50 ks útržků ( ks = 27 cm x 30 cm )
celkový návin na roli je 15 m, modrá barva
prodej a balení po 1 roli (karton obsahuje 11 rolí)
179 Kč

Art. 89458 (18/22)
čistič FORCE ECO kazety - pastorků
černý plast , s nálepkou logo FORCE
plastová rukojeť s dírou pro zavěšení
délka: 222 mm 
39 Kč 

V průběhu roku 2021 dochází k upgrade balení a finální vzhled produktu bude lehce pozměněn 

Art. 89465 (189/229)  PROFI
Art. 894645 (76/92) ECO
čistička řetězů FORCE plastová s rukojetí
plastová čistička-pračka řetězu na 20 ml čističe
s držákem, bez čistících prostředků
určeno pro PROFI použití
rozměr: délka 135 mm, 
výška 65 mm, šířka 55 mm 
389 Kč PROFI
159 Kč ECO

Art. 89460 (100/120)   bez doplňků a bez náplní
Art. 89463 (139/168)    včetně náplní
čistička řetězů FORCE
čistička-pračka na řetězy
lze dokoupit další náhradní samostatné náplně:
art 894634 - čistič FORCE na řetězy 500 ml, láhev, růžový
NEPOUŽÍVAT AGRESIVNÍ ČISTIČE-HROZÍ POŠKOZENÍ
rozměr: délka 185 mm, výška 80 mm, šířka 25 mm
199 Kč bez doplňků a náplní
289 Kč včetně náplní 

Art. 894636 (249/301)  2 l
Art. 894632 (649/785)  5 l
čistič FORCE na řetězy
vhodný pro odmaštění a čištění špinavého cyklo řetězu
neškodí přírodě
optimální použití s čističem řetězů art 89460 nebo 89465
nebo jako náhradní náplň pro čistič art 89463
skladujte v temnu a suchu při teplotě: 0 - 25°C
držte mimo dosah dětí, zamezte styku s očima, nepijte
barva roztoku: růžová 
549 Kč 2 l
1 490 Kč 5 l

NOVINKA
Art. 894634 (72/87)  500 ml
Art. 894635 (129/156)  1 l
čistič FORCE na řetězy
vhodný pro odmaštění a čištění špinavého cyklo řetězu
neškodí přírodě
optimální použití s čističem řetězů art 89460 nebo 89465
nebo jako náhradní náplň pro čistič art 89463
skladujte v temnu a suchu při teplotě: 0 - 25°C
držte mimo dosah dětí, zamezte styku s očima, nepijte
barva roztoku: růžová 
149 Kč 500 ml
279 Kč 1 l 

NOVINKA

NOVINKA

Art. 8945970 (29/35)
kartáč čisticí FORCE vysoký, jemný
ergo. rukojeť s protiskluzovou úpravou 
a dírou pro zavěšení
vysoký kartáč na rám/ komponenty, 
jemný 25 cm
plastová rujeť TRP/ mikrovlákno
69 Kč

NOVINKA

Art. 8945950 (29/35)
kartáč čisticí FORCE dvojitý, kulatý jemný
ergo. rukojeť s protiskluzovou úpravou 
a dírou pro zavěšení
dvojitý kartáč na výplety/ komponenty, 
jemný 25 cm
plastová rujeť TRP/ mikrovlákno,  
hmotnost sady: g
69 Kč

NOVINKA

Art. 8945130 (44/53)
rukavice čisticí FORCE, mikrovlákno
rukavice oboustranná na rám
jemné mikrovlákno 25 x 17 cm
99 Kč

Art. 8945120 (14/17)
hadřík čisticí FORCE, mikrovlákno
utěrka na rám/ komponenty
mikrovlákno 40 x 40 cm
29 Kč

Art. 895645 (79/96)  200 ml
Art. 895647 (119/144)  600 ml
mazivo-sprej FORCE Silicon
silikonový olej vhodný pro mazání 
a konzervaci při opravách a údržbě kol,
především chodů odpružených vidlic, 
mazání čepů, lanek, bowdenů atd
159 Kč  200 ml 
249 Kč  600 ml

Art. 895631 (79/96) 200 ml
Art. 895632 (109/132) 600 ml
čistič FORCE na brzdy
čistič je čistidlo/ odmašťovadlo
rychle odstraňuje mastnoty, oleje, 
nečistoty a brzdové kapaliny
vhodný k odmaštění řetězu před domazáním, 
k odmaštění ložisek, brzdové obložení 
a jiných kovových součástí
! Není vhodný pro odmaštění před lepením!
159 Kč  200 ml 
229 Kč  600 ml

Art.895599 (179/217)
mazivo-dóza FORCE mazací tuk litný, 1 l
ropné plastické mazivo zpevněné litným mýdlem
je vhodný na kovová kluzná i valivá ložiska nábojů,
hlavová složení, šrouby, pedály, čepy, táhla, panty....
Vylepšeno přísadami proti oxidaci a rezivění
vyznačuje se dobrou odolností proti vodě a přilnavostí
má poloměkkou až střední konzistenci
349 Kč 

Art. 894591 (172/208)
sada čistící FORCE ECO 3ks, v pytlíku, v kartonu
sada 3ks kartáčů pro základní čistění kola
oblý tvar kartáčů umožňuje práci v hůře 
dostupných místech, ergonomická rukojeť 
s protiskluzovou úpravou
- vysoký kartáč na rám/ komponenty, jemný 25 cm
- dvojitý kartáč na výplety/ komponenty, jemný 25 cm
- nízký kartáč na pláště/ kazetu, drsný 19 cm
materiál: umělé vlákno PP/ plast TRP
349 KčArt. 894593 (244/295)

sada čistící FORCE PROFI 6ks, v pytlíku, v kartonu
sada 4ks kartáčů + rukavice, 
utěrka pro kompletní čistění kola
oblý tvar kartáčů umožňuje práci v hůře dostupných místech
ergonomická rukojeť s protiskluzovou úpravou
- vysoký kartáč na rám/ komponenty, jemný 25 cm
- dvojitý kartáč na výplety/ komponenty, jemný 25 cm
- nízký kartáč na pláště/ kazetu, drsný 19 cm
- dlouhý kónický kartáč na měnič/ rám, drsný 37 cm
- rukavice oboustranná na rám, jemné mikrovlákno 25 x 17 cm
- utěrka detailní na rám/ komponenty, mikrovlákno 40 x 40 cm
materiál: umělé vlákno PP/ plast TRP/ mikrovlákno
499 Kč
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Art. 895616 (34/41)
mazivo-tuba FORCE mazací 
tuk litný s PTFE, 40ml
vazelína - ropná s lithiem 
a PTFE (Teflon)
vhodná na kovová ložiska, 
šrouby, panty, čepy
69 Kč 

Art. 895605 (102/123)
mazivo FORCE Carbon FIX montážní pasta, dóza 30 g
montážní pasta FORCE Carbon FIX je skvělý pomocník
v praktické uzaviratelné dóze
používá se k upevnění karbonových dílů ke komponentům z karbonu
nebo ke komponentům z jiných materiálů (většinou hliníkovým)
zabraňuje zasouvání sedlovek, posouvání řídítek a další
vhodná je i pro ocelové, duralové nebo titanové díly a jejich kombinaci s karbonem
prodej a balení ve 30 g dóze s vnitřním štětečkem pro snadné nanesení 
199 Kč 

Art. 895637 (79/96) 200 ml
Art. 895638 (125/151) 400 ml
mazivo-sprej FORCE na řetězy STANDARD
vhodné do příznivého počasí a podmínek,
které nejsou extrémní (déšť, bláto, apod.)
mazivo doporučujeme pro závody  a výkonostní jízdu
velmi dobře vlíná do prostorů řetězu
vytěsňuje vlhkost, maže řetěz a chrání proti korozi
vhodný i pro O-kroužkové řetězy, 
pro silniční i horská kola
159 Kč  200 ml
259 Kč  400 ml

Art. 895614 (82/99)
mazivo-sprej FORCE olej WAX  
s PTFE (Teflon), 150ml
kvalitní mazací a konzervační olej WAX
vhodný na řetězy a jiné kovové součástky
obsahuje vosk a PTFE (Teflon)–suché mazivo
169 Kč 

Art. 895615 (28/34)
mazivo-tuba FORCE 
mazací tuk litný, 40ml
žlutá vazelína - ropná s lithiem
vhodná na kovová ložiska, 
šrouby, panty, čepy
59 Kč 

Art. 89569 (52/63)
mazivo-tuba FORCE 
silikonová vazelína, 30ml
křemíková, neropná, netečná, 
vodoodpudivá
vhodná k ochraně plastů, 
pryže atd.
109 Kč 

Art. 89564 (49/59)
mazivo-sprej FORCE olej J22, 
125ml
vhodný pro mazání a konzervaci 
mechanizmů kol apod.
s mechanickým rozprašovačem
99 Kč 

Art. 895642 (84/102)
mazivo-sprej FORCE na řetězy  
EXTREME 200ml
olej na řetěz EXTREME je mazivo
do extrémních podmínek (déšť, bláto, apod.)
velmi dobře vlíná do prostorů řetězu
vytěsňuje vlhkost, maže řetěz a 
chrání proti korozi
vhodný i pro O-kroužkové řetězy, 
pro silniční i horská kola
169 Kč 

Art. 895613 (82/99)
mazivo-sprej FORCE 100% SILIKONOVÝ olej, 150ml
neředěný, 100% čistý silikonový olej, neobsahuje ředidla,
pro mazání chodů tlumičů a odpružených vidlic
také je vhodný pro mazání čepů, lanek, bowdenů
ošetřuje kůži a plasty - zanechává dlouhodobý lesk
169 Kč 

Art. 895634 (79/96)
mazivo-kapátko FORCE olej na řetěz  
STANDARD 100ml
vhodné do příznivého počasí a podmínek, 
které nejsou extrémní (déšť, bláto, apod.)
mazivo doporučujeme pro závody 
a výkonostní jízdu
velmi dobře vlíná do prostorů řetězu
vytěsňuje vlhkost, maže řetěz a chrání proti korozi
vhodný i pro O-kroužkové řetězy, 
pro silniční i horská kola
159 Kč 

Art. 895641 (79/96)
mazivo-kapátko FORCE olej na řetěz  
EXTREME 100ml
vhodné do extrémních podmínek (déšť, bláto, apod.)
velmi dobře vlíná do prostorů řetězu
vytěsňuje vlhkost, maže řetěz a chrání proti korozi
vhodný i pro O-kroužkové řetězy, 
pro silniční i horská kola
159 Kč 

Art. 895652 (79/96)  200 ml
Art. 895654 (125/151)  600 ml
mazivo-sprej FORCE PtFe
univerzální mazadlo s vynikající mechanickou
a teplotní stabilitou k ochraně kovových a mechanických částí
PtFe sprej má velmi nízký třecí faktor a excelentní přilnavost
FORCE PtFe sprej je odolný vůči vlivům počasí, 
slabým kyselinám a zásadám
159 Kč  200 ml
259 Kč  600 ml

Art. 895712 (79/96)
mazivo-sprej FORCE Carbon Grip 200ml
mazivo „nástroj“ pro montáž karbonových dílů
fixační vlastnosti pro upevnění karbonových částí jízdního kola
snižuje sílu potřebnou k upnutí karbonových komponentů
 - rám-sedlovka, představec-řídítka. 
zabraňuje jejich posouvání nebo otáčení
usnadňuje montáž a je vybaven směrovou tryskou
je vodoodpudivý a odolný proti vlivům počasí
159 Kč 

Art. 895629 (24/29)
olej-kapátko FORCE, čirý, 
minerální, 80 ml
čirý minerální olej vysoké kvality 
s kapátkem
vhodný pro mazání a konzervaci 
mechanizmů kol apod.
49 Kč 

V průběhu roku 2021 dochází k upgrade balení a finální vzhled produktu bude lehce pozměněn 

Art. 895596 (329/398)
olej-tlumičová kapalina FORCE Fork Fluid 5W, 1 l
velmi kvalitní tlumičový olej určený pro
odpružené vidlice a zadní tlumiče, 5W verze
599 Kč 

Art. 895597 (329/398)
olej-tlumičová kapalina FORCE Fork Fluid 7,5W, 1 l
velmi kvalitní tlumičový olej určený pro
odpružené vidlice a zadní tlumiče
7,5W verze
599 Kč 

Art. 895598 (279/338)
olej-tlumičová kapalina FORCE Fork Fluid 10W, 1 l
velmi kvalitní tlumičový olej určený pro
odpružené vidlice a zadní tlumiče
10W verze
499 Kč 

Art. 8958941 (299/362)
olej-brzd. kapalina FORCE DOT-5.1 Brake Fluid 1 l
pro hydraulické brzdy s možností použití oleje DOT5.1
( NE pro SHIMANO , určeno pro HAYES atd... )
599 Kč 

Art. 8958931 (229/277)
olej-brzd. kapalina FORCE DOT-4 Brake Fluid 1 l
pro hydraulické brzdy s možností použití oleje DOT4
( NE pro SHIMANO , určeno pro HAYES atd.. )
499 Kč 

Art. 8958971 (169/204)
olej-brzd. kapalina FORCE MINERAL Brake Fl. 1 l
pro hydraulické brzdy s možností použití minerálního oleje 
„MINERAL“ ( pro SHIMANO , MAGURA atd... )
339 Kč 

Art. 895603 (104/126)
mazivo FORCE silikonová pasta, dóza 100 g
Silikonová pasta FORCE vhodná pro mazání:
- o-kroužků a gumových těsnění při jejich montáži
své uplatnění najde všude tam, kde je potřeba promazat
spojení gumové (plastové) a kovové plochy
199 Kč 

Art. 895602 (84/102)
mazivo-dóza FORCE bílá plast. vazelína s PTFE,100 g
vysoce výkonná bílá plastická vazelína FORCE s obsahem PTFE
využitelná pro mazání:
kluzných i valivých ložisek kol, nábojů, hlavového složení atd...
169 Kč 

Art. 895894 (64/77)
olej-brzd. kapalina FORCE DOT-5.1 Brake Fl. 100ml
pro hydraulické brzdy s možností použití oleje DOT5.1
( NE pro SHIMANO , určeno pro HAYES atd.. )
129 Kč 

Art. 895601 (58/70)
mazivo-dóza FORCE žlutá plastická vazelína, 100 g
využitelná pro mazání:
kluzných i valivých ložisek kol, nábojů, hlavového složení, 
pedálů, apod.
vyniká dobrou odolnosti proti vodě a zajistí všem 
ložiskům dlouhou životnost
119 Kč 

Art. 895893 (53/64)
olej-brzd. kapalina FORCE DOT-4 Brake Fluid 100ml
pro hydraulické brzdy s možností použití oleje DOT4
( NE pro SHIMANO , určeno pro HAYES atd.. )
109 Kč 

Art. 895897 (53/64)
olej-brzd. kapalina FORCE MINERAL Brake Fl. 100ml
pro hydraulické brzdy s možností použití 
minerálního oleje „MINERAL“
( pro SHIMANO , MAGURA atd... )
109 Kč 

V průběhu roku 2021 dochází k upgrade balení a finální vzhled produktu bude lehce pozměněn 
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Kryty pod řetěz / nálepky

Art. 16336 (67/81) 25,5 x 11 x 8 cm / FOREST 
Art. 16337 (67/81) 25,5 x 12 x 9,5 cm / FOREST BIG
kryt pod řetěz FORCE 
materiál: černý neoprén 2,5 mm
139 Kč 

Art. 16318 (186/225) karbon
Art. 16319 (186/225) čirá  
nálepka FORCE pod rám dlouhá 
ochranná nálepka FORCE na spodní rámovou trubku
rozměr: 58 x 5 cm, materiál: 3M
379 Kč 

Art. 16316 (90/109) karbon
Art. 16317 (90/109) čirá  
nálepka FORCE pod řetěz velký rozměr 
ochranná nálepka FORCE
pod řetěz nebo na spodní rámovou trubku
rozměr: 27,5 x 5-8 cm, materiál: 3M
189 Kč 

Art. 16370 (33/40) karbon
Art. 16371 (33/40) čirá  
nálepky FORCE pod bowden sada 6ks 
6 ks ochranných nálepek na rám pod bowden, 
rozměr: 3 x 2 cm, materiál: 3M
69 Kč 

Art. 16408 (42/51)  
nálepky FORCE FREE na rám UV lak 
vhodné pro BMX, MTB a LADY rámy
NENÍ URČENO POD LAK-nepřelakovávat
celá sada samolepek je chráněna UV lakem
obsahuje 31ks nálepek na celý rám 
vhodný na tmavý i světlý rám kola
velikost setu: 37 x 27 cm
89 Kč 

Art. 16409 (42/51)  
nálepky FORCE REN na rám, UV lak 
vhodné pro silniční a MTB rámy 
NENÍ URČENO POD LAK-nepřelakovávat
celá sada samolepek je chráněna UV lakem
obsahuje 31ks nálepek na celý rám
vhodný na tmavý i světlý rám kola 
velikost setu: 37 x 27 cm
89 Kč 

Art. 16334 (67/81) černo-stříbrný  25,5 x 11 x 8 cm
Art. 16335 (67/81) černý  25,5 x 11,5 x10 cm
kryt pod řetěz FORCE 
materiál: černý neoprén 2,5 mm
139 Kč 

Art. 16332 (67/81) 
kryt pod řetěz FORCE RUBBER
rozměr: délka 25,5 cm, šířka v širší části 
11 cm, šířka v úžší části 9,5 cm
materiál: černý neoprén 2,5 mm
139 Kč 

Art. 16333 (67/81) 
kryt pod řetěz FORCE
rozměr: délka 25,5 cm, šířka v širší 
části 11 cm, šířka v úžší části 9 cm
materiál: černý neoprén 2,5 mm
139 Kč 

Art. 16338 (67/81) 
kryt pod řetěz FORCE BIG
rozměr: délka 25,5 cm, šířka v širší části 13 cm
šířka v úžší části 11,5 cm
materiál: černý neoprén 2,5 mm
139 Kč 

1x UNI NÁLEPKA - VHODNÁ PRO TMAVÝ I SVĚTLÝ PODKLAD

Art. 16410 (56/68)  
nálepky FORCE 4 MTB na rám 
NENÍ URČENO POD LAK-nepřelakovávat
celá sada samolepek je chráněna UV lakem
obsahuje 21ks nálepek na celý rám 
pouze na světlý rám kola
velikost setu: 37 x 27 cm
119 Kč 

Art. 16411 (43/52)  
nálepky FORCE MAD na rám UV lak 
vhodné pro BMX, MTB, ENDURO 
NENÍ URČENO POD LAK-nepřelakovávat
celá sada samolepek je chráněna UV lakem
obsahuje 25ks nálepek na celý rám a komponenty
velikost setu: 37 x 27 cm
89 Kč 

1x UNI NÁLEPKA - VHODNÁ PRO TMAVÝ I SVĚTLÝ PODKLAD

Art. 16315 (48/58) karbon
Art. 16311 (48/58) čirá  
nálepka FORCE pod řetěz střední 
ochranná nálepka FORCE pod řetěz nebo 
na spodní rámovou trubku
rozměr: 24 x 2,5 cm, materiál: 3M
99 Kč 

Vybavení prodejny

Art. U624175 (6199/7501)  
skříň prodejní FORCE s osvětlením+70 háčků
podsvícení loga: 1x zářivka 30 W, napájení 220V
výška: 220 cm, šířka: 102 cm, hloubka: 56 cm
včetně 70 háčků: 30 x 100 mm, 20 x 150 mm, 20 x 200 mm
materiál: železo, kvalitní lak (černá/šedá)
nastavitelné nohy s gumovými koncovkami
7 999 Kč

Art. U609478 (9,5/11) 35 mm
Art. U609479 (11/13) 50 mm
Art. U609480 (11/13) 80 mm
Art. U609447 (11/13) 100 mm
Art. U610559 (19/23) 150 mm
Art. U610560 (19/23) 200 mm
náhradní háček na skříň FORCE
18 Kč Art. U609478, 19 Kč Art. U609479, 
U609480, U609447 29 Kč Art. U610559, U610560

Art. 999244 (1199/1451)
šuplík pod skříň
pozinkovaná kolečka
1 499 Kč 

Art. 999238 (599/725) dřevěná 1000x320 mm
Art. 999239 (699/846) kovová 1000x300 mm
police na zavěšení na prodejní skříň
799 Kč kovová
899 Kč dřevěná

Art. 999231 (599/725) tvar písmene U
Art. 999232 (699/846)  tvar písmene P
Art. 999233 (429/519)  rovná
držák na skříň FORCE na textil, 100 cm
799 Kč tvar písmene U
899 Kč tvar písmene P
599 Kč rovná

Art. 999234 (199/241) rovné, 30 cm
Art. 999236 (199/241) rovné, 40 cm
Art. 999237 (289/350) šikmé, 42 cm
držák-rameno na skříň FORCE 
299 Kč 30 cm
299 Kč 40 cm
399 Kč 42 cm

Art. 909963 (49/59)   
výstavní držák brýlí-5ks 
na skřín FORCE, černý plast
399 Kč

Art. 999230 (99/120)   
háček-držák na tretry 
a přilby pro skříně FORCE
120 Kč 

Art. 89656 (3/3)
taška FORCE igelitová  
40x50 cm
minimální odběr:
BALENÍ po 50 ks
5 Kč

Art. 896559 (19/23)
taška FORCE SHOPPING 
textilní 36x39 cm
textilní skládací víceúčelová
pro volný čas
vhodná přes rameno
nosnost 6 kg
39 Kč

Art. 89657 (7/8) 23x10x32 cm
Art. 89658 (8/10) 32x13x42 cm
taška FORCE papírová
minimální odběr:
BALENÍ po 50 ks
9 Kč
10 Kč

Art. 999235 (4990/6038)
stojan na přilby-tretry FORCE 
+18ks držáků
6 999 Kč 

Art. 909962 (2699/3266)
stojan na brýle FORCE
na 30 ks brýlí (2 x 15 ks) 
umístění na podlahu
4 999 Kč

Art. 90997 (1499/1814)
stojan na brýle FORCE 
pro 20 ks brýlí
1 999 Kč

Art. 999221 (69/83)
mincovník FORCE
149 Kč

Art. 16415 (29/35) lepení zvenku
Art. 16416 (49/59) lepení zevnitř
nálepka FORCE do výlohy
99 Kč

Art. 16425 (6/7) černá
Art. 16426 (6/7) stříbrná
nálepka FORCE na auto 
125x39 mm  
15 Kč

Art. 16420 (1/1)
nálepka FORCE na výlohy-pás,výška 25 cm
OBJEDNEJTE SI, kolik metrů potřebujete!
CENA JE DOTOVANÁ pro prodejce značky FORCE
venkovní nálepka na výlohy
cena za běžný 1m, objednávková jednotka 1m a násobky
potisk na kvalitní fólii + zalaminátováno
výška 25 cm, nekonečný pás s logem FORCE
velikost loga FORCE.BIKE: 17 cm x 2 cm
velikost loga F FORCE: 88 cm x 16 cm
99 Kč
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Art. 16049 (449/543)
sada sportovních krémů FORCE 3+1, SADA 
AKČNÍ NABÍDKA SPORTOVNÍCH KRÉMŮ 3+1
- krém chladivý FORCE COOL 150 ml
- krém hřejivý FORCE WARM 150 ml
- krém regenerační FORCE REGENER 150 ml
- krém/mast ochranná FORCE CARE na hýždě 200ml
899 Kč

Art. 23035 (50/60)
zvonec FORCE COWBELL  
NEW BIG
rozměry: 6x6 m
99 Kč

Art. 46452-18  (12/15) 18 cm / černo-modrý
Art. 46452-20  (12/15) 20 cm / černo-modrý
Art. 46453-18  (12/15) 18 cm / černo-fluo
Art. 46453-20  (12/15) 20 cm / černo-fluo
náramek silikonový FORCE
šířka narámku: 2 cm
obvod náramku: 18 / 20 cm
materiál: silikon
29 Kč

Art. 99999  (9/11) černo-modrá
klíčenka FORCE na krk, černo-modrá
klíčenka na krk - logo FORCE
černo - modro - bílý potisk
kovová karabina
jemný materiál
19 Kč

Art. 46445 (159/192) 30 cm
Art. 46446 (259/313) 50 cm
hračka plyšová FORCE MASCOT
plyšová hračka
materiál: 100% polyester
certifikát CE
299 Kč 30 cm
499 Kč 50 cm

Art. 16050 (99/120) modrý
krém chladivý FORCE COOL dávkovač 150 ml
vysoce účinný krém s extra chladivým účinkem
vhodný na unavené a namožené části těla, 
osvěžuje a revitalizuje
navozuje chladivý pocit, ulehčuje od bolesti, 
pomáhá od svalových křečí
obsahuje: mentol, mátu peprnou, eukalypt, 
kyselinu hyaluronovou
pouze pro vnější použití
199 Kč

Art. 16051 (99/120) červený
krém hřejivý FORCE WARM dávkovač 150 ml
intenzivní, rychle působící hřejivý krém 
s dlouhotrvajícím efektem
okamžitý nástup pocitu prokrvení a prohřátí částí těla
působí i v extrémních podmínkách
obsahuje: kapsaicin, kafr, kyselinu hyaluronovou
pouze pro vnější použití
199 Kč

Art. 16052 (99/120) červený
krém regener FORCE REGENER dávkovač 150 ml
regenerační krém po zátěži s dlouhotrvajícím efektem
uvolňuje křeče, působí proti bolesti svalů a kloubů
podporuje procesy hojení, zmírňuje pocit únavy
obsahuje: hřebíček, jalovec, methylsalicylát, kyselinu 
hyaluronovou
pouze pro vnější použití
199 Kč

Art. 16055 (179/217)
krém/mast ochranná FORCE CARE na 
hýždě, dóza 200ml
100% přírodní mast na hýždě (zadek) proti 
odřeninám a opruzeninám
vytváří jemný ochranný film s vysokou 
kluzností a antimikrobiálním účinkem
vhodná pro všechny činnosti se zvýšenou 
zátěží sedacích
partií (cyklistika, jezdectví, veslování...)
vtírat před námahou do kůže sedacích partií
obsahuje: Tea Tree Oil, levanduli, rozmarýn, 
včelí vosk
pouze pro vnější použití
369 Kč

Art. 95496 (96/116) modrý
ručník FORCE cestovní 60 x 120 cm
skladný cestovní ručník, jemný a rychleschnoucí
rozměr: 60 x 120 cm
materiál: mikrovlákno
baleno v odvětrávaném pytlíku FORCE 
199 Kč

Art. 95495 (50/60)
ručník FORCE cestovní 40 x 80 cm mikrovlákno
cestovní ručník, jemný a rychleschnoucí
rozměr: 40 x 80 cm, složený: 15 x 6 cm
materiál: mikrovlákno, hmotnost: 73 g
99 Kč

Art. 16427 (10/12) černá
Art. 16428 (10/12) stříbrná
nálepka FORCE SAFETY na auto 184 x 84 mm
speciální transparentní samolepka na Vaše auto
vhodná pro tmavý lak auta
velikost samolepky: 184 mm x 84 mm
19 Kč 

Organizace závodu

Art. KCK0250
vytyčovací páska na závody - mléko

Art. 999227
LAHEV

Art. 9992130
brána nafukovací FORCE černá velká 
reklamní nafukovací brána FORCE
vnější rozměry 9,7 m x 6 m (otvor 6,1 m x 4,2 m)
nutno použít kompresor art 9992132

Art. 9992135
válec nafukovací FORCE černý 1,5 m x 3 m 
reklamní nafukovací válec FORCE
1,5 m (průměr) x 3 m (výška)
bez nutnosti dofoukávání
k nafouknutí je zapotřebí kompresor art 9992137

Art. 999216
nafukovací dres FORCE
rozměry: 6x6 m

Art. 999217
nafukovací rukavice FORCE
rozměry: 6x6 m

Art. 999214
nafukovací stan FORCE
reklamní nafukovací stan FORCE
vnější rozměry 4,2 m x 4,2 m (vnitřní 3 m x 3 m)
výška 2,8 m
nutno použít kompresor art 9992132

Art. 999219
nafukovací skákací tretra FORCE

Zakázková výroba se musí vždy nacenit individuálně. V případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení - info@kckcyklosport.cz

Art. 999213
stan FORCE, Al
reklamní hliníkový stan FORCE s bočními díly

Art. 999225 výška 3,80 m
Art. 999226 výška 2,20 m
vlajka - prapor FORCE - nápis F FORCE
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Obalový materiál

Ukázka balení brýlí

EUROBIKE SHOW & FORCE

Art. 999951
balící karta FORCE 
šířka 8 cm x výška 15 cm

Art. 999950
balící karta FORCE 
šířka 12 cm x výška 20 cm

Art. 999952
Art. 9999525  pro BMX gripy
balící karta FORCE - pro gripy
šířka 9,8 cm x výška 18,5 cm x hloubka 4 cm
Art: 999525, velikost pro BMX gripy:
šířka 11,8 cm x výška 18,5 cm x hloubka 4 cm

Art. 999953
balící karta FORCE - pro sedla
šířka 14,5 cm x výška 30 cm

Art. 999954
balící karta FORCE - pro láhve
šířka 10,3 cm x výška 15,5 cm

Art. 999957
balící karta FORCE - pro šátky 
nebo nákrčníky
šířka 12 cm x výška 20 cm

Art. 999958
balící karta FORCE - pro brašny/ řídítka
šířka 24 cm x výška 6 cm

Art. 999955
balící karta FORCE - pro pedály
šířka 10 cm x výška 18 cm

Art. 999956
balící karta FORCE - pro sedlovky
šířka 8 cm x výška 15 cm

Art. 909990 (9/11)
krabička PVC na náhradní 
skla STŘEDNÍ
39 Kč

V průběhu roku 2021 dochází k upgrade balení a finální vzhled produktu bude lehce pozměněn 

Art. 90999405 (18/22)
vak z mikrovlákna, pro brýle FORCE
vak z mikrovlákna, pro brýle FORCE
rozměr: 19,5 x 10,5 cm
hmotnost: 9 g
39 Kč
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????? Ikony

Nubuk material skořepina

USB nabíjení

utahovací kolečko

3D technologie

kevlarový plášť

plášť s ochranou proti defektu

neprofukavý materiál

podloženo certifikátem

informace v technické části

YKK zip nejvyšší jakosti

protiskluzový systém

voděodolný materiál

protiskluzový silikon

prodyšný materiál

produkt obsahující gel

klik systém na brašny
(univerzální uchycení)

karbonový materiál

vhodné pro silniční použití
suchý zip

extra lehké produkty

vhodné pro mtb použití
přezka

drátový plášť

vhodné pro cross použití

produkty balené na kartě FORCE,
v blistru atd...

FORCE pedal click
(upínací systém na pedály)

poutka pro stáhnutí rukavic

reflexní prvky

pravá kůže 

systém proti mlžení skel

UV filtr 400

polykarbonátová skla

E-BIKE

s držákem na přilbu

vysoce kontrastní skla
HIGH CONTRAST LENS

index kvality black lineBLACK LINE
index kvality red lineRED LINE
index kvality blue lineBLUE LINE

E-BIKE

vhodné pro městská kola
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Hlavové složení - technické výkresy

Art. 151010, 151030 , 151035
řízení FORCE TAPER 1 1/8“-1 1/2“ integrované

Art. 151041, 151047, 151071
Art. 151071 průměr spodní misky 56 mm
řízení FORCE TAPER 1 1/8“-1 1/2“ polointegrované

Art. 15093
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘ integrované

Art. 151071

Art. 150990
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘‘ polointegrované

Art. 150928
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘‘ polointegrované

Art. 15110
řízení FORCE TAPER 1 1/8“-1 1/2“ polointegrované
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Art. 150927
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘ polointegrované

Art. 15091
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘‘ polointegrované

Art. 15092, 150926
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘‘ polointegrované

Art. 15095, 15096
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘

Art. 15094
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘

Art. 15090
řízení FORCE AHEAD 1 1/8‘‘
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Art. 15100
řízení FORCE AHEAD 1‘‘

Art. 15066
řízení FORCE závitové 1 1/8‘‘

Art. 15067
řízení FORCE závitové 1 1/8‘‘

Art. 15110
řízení FORCE TAPER 1 1/8“-1 1/2“ polointegrované

Art. 15062
řízení FORCE závitové 22,2 mm utěsněné,1“

Art. 15060
řízení FORCE závitové 22,2 mm,1“
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Brýle

MODEL ART. BARVA SKEL / UV FILTR PROPUSTNOST KATEGORIE
FILTRU

CALIBRE

91050 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 13% 3
91051 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 13% 3

910512 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 13% 0-3
91053 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 13% 3

910532 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 13% 0-3
91054 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 13% 3
91055 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 13% 3

910552 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 13% 0-3
91056 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-84% 0-3

FREE

91027 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 13% 3
91028 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 13% 3
91029 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 13% 3
91030 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 13% 3
91031 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 13% 3
91032 polykarbonátová oranžová laser skla, UV 400 17% 3
91037 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 13% 3
91038 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 13% 3

EVEREST

91090 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

910901 polykarbonátová modrá zrcadlová skla, UV 400 15% 3

910902 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-66% 0-3

91091 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

910912 polykarbonátová modrá zrcadlová skla, UV 400 15% 3

910913 polykarbonátová červená zrcadlová skla, UV 400 15% 3

910915 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-66% 0-3

91092 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

9109201 polykarbonátová černá zrcadlová skla, UV 400 13% 3

9109202 polykarbonátová červená zrcadlová skla, UV 400 15% 3

9109203 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-66% 0-3

EDIE

91080 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

910805 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

910806 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-84% 0-3

91081 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

910815 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

910816 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-84% 0-3

91082 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

910825 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

910826 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-84% 0-3

MODEL ART. BARVA SKEL / UV FILTR PROPUSTNOST KATEGORIE
FILTRU

AMOLEDO

91085 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

910851 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

910852 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-84% 0-3

91086 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

910861 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

910862 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-84% 0-3

91087 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

910871 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

910872 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-84% 0-3

91088 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

910881 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

910882 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-84% 0-3

POKEY

90955 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 10% 3

90956 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 10% 3

90957 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 10% 3

LADY

90900 polykarbonátová modrá laser skla, UV 400 11% 3

90901 polykarbonátová červená laser skla, UV 400 13% 3

90902 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

90903 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

90906 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

RIDE PRO 
(diopt. klip)

909220 polykarbonátová modrá laser skla, UV 400 11% 3

909221 polykarbonátová červená laser skla, UV 400 13% 3

9092225 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

909223 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

909224 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

909225 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-84% 0-3

909229 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-84% 0-3

SCOPE

90958 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

90959 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 15% 3

9095905 polykarbonátová modrá zrcadlová skla, UV 400 15% 3

9095906 polykarbonátová červená zrcadlová skla, UV 400 15% 3

9095907 polykarbonátová černá zrcadlová skla, UV 400 15% 3

9095908 polykarbonátová černá zrcadlová skla, UV 400 15% 3

APEX

910891 polykarbonátová černá skla, UV 400 15% 3

910892 polykarbonátová černá skla, UV 400 15% 3

910893 polykarbonátová černá skla, UV 400 15% 3

MODEL ART. BARVA SKEL / UV FILTR PROPUSTNOST KATEGORIE
FILTRU

RACE PRO

909391 polykarbonátová modrá laser skla, UV 400 11% 3

90939101 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-84% 0-3

909392 polykarbonátová červená laser skla, UV 400 13% 3

909393 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 14% 3

90939301 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-84% 0-3

909394 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 14% 3

90939401 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-84% 0-3

909395 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 14% 3

909396 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 14% 3

90939510 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-84% 0-3

909397 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 14% 3

90939701 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-84% 0-3

909398 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 14% 3

90939801 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-84% 0-3

909399 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 14% 3

909400 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 15-84% 0-3

OMBRO PLUS

91105 polykarbonátová černá skla, UV 400 11% 3

91106 polykarbonátová červená skla, UV 400 13% 3

91107 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 12-84% 0-3

91110 polykarbonátová modrá laser skla, UV 400 14% 3

91112 polykarbonátová červená skla, UV 400 13% 3

91113 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 12-84% 0-3

91120 polykarbonátová černá skla, UV 400 11% 3

91121 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 13% 3

91122 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 12-84% 0-3

OMBRO

91140 polykarbonátová černá skla, UV 400 11% 3

91141 polykarbonátová černá laser skla, UV 400 13% 3

91142 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 12-84% 0-3

91150 polykarbonátová černá skla, UV 400 11% 3

91151 polykarbonátová růžová laser skla, UV 400 42% 2

91152 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 12-84% 0-3

CHIC

90961 polykarbonátová černá skla, UV 400 10% 3

90962 polykarbonátová černá skla, UV 400 10% 3

90963 polykarbonátová černá skla, UV 400 10% 3

ROSIE

90964 polykarbonátová černá skla, UV 400 10% 3

90965 polykarbonátová černá skla, UV 400 10% 3

90966 polykarbonátová černá skla, UV 400 10% 3

MODEL ART. BARVA SKEL / UV FILTR PROPUSTNOST KATEGORIE
FILTRU

ENIGMA

91160 polykarbonátová černá skla, UV 400 11% 3

91161 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 12-84% 0-3

91162 polykarbonátová černá skla, UV 400 11% 3

91163 polykarbonátová černá skla, UV 400 11% 3

91165 polykarbonátová černá skla, UV 400 11% 3

91166 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 12-84% 0-3

91167 polykarbonátová černá skla, UV 400 11% 3

91170 polykarbonátová černá skla, UV 400 11% 3

91171 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 12-84% 0-3

91172 polykarbonátová černá skla, UV 400 11% 3

AMBIENT

910931 polykarbonátová černá zrcadlová skla, UV 400 11% 3

910932 polykarbonátová červená zrcadlová skla, UV 400 14% 3

910933 polykarbonátová černá zrcadlová skla, UV 400 11% 3

910934 polykarbonátová modrá zrcadlová skla, UV 400 12% 3

910935 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 14-69% 0-3

910936 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 14-69% 0-3

910937 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 14-69% 0-3

910938 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 14-69% 0-3

IGNITE

910945 polykarbonátová černá skla, UV 400 12% 3

910946 polykarbonátová černá skla, UV 400 12% 3

910947 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 13-69% 0-3

910948 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 13-69% 0-3

SONIC

910950 polykarbonátová červená zrcadlová skla, UV 400 11% 3

910951 polykarbonátová modrá zrcadlová skla, UV 400 11% 3

910952 polykarbonátová stříbrná zrcadlová skla, UV 400 11% 3

910953 polykarbonátová černá zrcadlová skla, UV 400 11% 3

910954 polykarbonátová modro-fialová zrcadlová skla, UV 400 11% 3

910955 polykarbonátová modrá zrcadlová skla, UV 400 11% 3

910956 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 14-69% 0-3

910957 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 14-69% 0-3

910958 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 14-69% 0-3

MONDO
91103 polykarbonátová černá skla, UV 400 11% 3

91104 polykarbonátová modrá skla, UV 400 11% 3

CREED

91179 polykarbonátová černá zrcadlová skla, UV 400 11% 3

91180 polykarbonátová červená revo skla, UV 400 11% 3

91181 polykarbonátová černá zrcadlová skla, UV 400 11% 3

91182 polykarbonátová černá zrcadlová skla, UV 400 11% 3
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MODEL ART. BARVA SKEL / UV FILTR PROPUSTNOST KATEGORIE
FILTRU

91183 polykarbonátová modrá revo skla, UV 400 11% 3

91184 polykarbonátová modrá revo skla, UV 400 11% 3

91185 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 14-69% 0-3

91186 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 14-69% 0-3

91187 polykarbonátová fotochromatická skla, UV 400 14-69% 0-3

NÁHRADNÍ SKLA

náhradní skla modrá laser 11% 3

náhradní skla červená laser 13% 3

náhradní skla černá laser 14% 3

náhradní skla hnědá 40% 2

náhradní skla čirá 90% 0

fotochromatické,  UV400 12-84% 0-3

MODEL ART. BARVA SKEL / UV FILTR PROPUSTNOST KATEGORIE
FILTRU

DOWNHILL
908905 polykarbonátová čirá skla, UV 400 90% 1

90890 polykarbonátová čirá skla, UV 400 90% 1

GRIME 
DOWNHILL

90892 polykarbonátová čirá skla, UV 400 90% 0

90893 polykarbonátová čirá skla, UV 400 90% 0

MODEL ART. BARVA SKEL / UV FILTR PROPUSTNOST KATEGORIE
FILTRU

SWITCH SKI 90992 polykarbonátová dvojitá skla, UV 400 13% 3

Polykarbonátová černá, modrá a červená laser skla
Černá, šedá a nebo kouřová skla jsou nejvhodnější pro 
slunečné podmínky - snižují jasné sluneční světlo, což uleví 
vašim očím.
Tyto skla mohou být potaženy barevnou vrstvou aby bylo 
možno je sladit s ostatními doplňky. Vlastnosti zůstávají 
stejné jako u černých skel.

Vhodná pro: zejména v slunečných dnech.

Polykarbonátová čirá laser skla
Čirá skla nemění vaše vidění, tudíž skvěle poslouží  
v tmavých podmínkách, kdy potřebujete chránit oči před 
nečistotami a škodlivými ultrafialovými paprsky.

Vhodná pro: tmavé podmínky, jako je jízda lesem,  
v šeru nebo noční jízda.

Polykarbonátová fotochromatická  laser skla
Jedná se o čočky, které přecházejí od jasné do tmavě tmavé 
barvy v závislosti na slunci. Pokud jste na slunci, budou 
zatmavená, pokud jste ve stínu, budou buď velmi jemně 
zatmavená nebo jasná.

Vhodná pro: vyjížďky za proměnlivého počasí, časté 
střídání světelného a tmavého prostředí

Polykarbonátová rozjasňovací laser skla
Přechod mezi oranžovou, hnědou a žlutou barvou skel 
dobře funguje v tmavším, zamračeném počasí.
Rozjasňovací skla jsou oblíbené mezi sportovci a jsou 
vyhledávané pro zlepšení vnímání hloubky v podmínkách 
slabého osvětlení. 
Tyto skla vám pomohou lépe identifikovat obrysy cest 
a tras. 

Vhodná pro: v zamlžených dnech, jízda za zhoršených 
světelných podmínek

Tretry - velikostní tabulka

Rukavice - velikostní tabulka

VELIKOSTNÍ TABULKA  - TRETRY 

Návleky treter - velikostní tabulka

Ponožky - velikostní tabulka

VELIKOSTNÍ TABULKA  - OBVOD DLANĚ V CM

XS S M L XL XXL

PÁNSKÉ 16-17 17-18 18-19 19-21 21-22 22-24

DÁMSKÉ 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21

DĚTSKÉ 13-14 14-15 15-16 16-18

 

VELIKOSTNÍ TABULKA  PRO ART.: 90587, 905985, 90602, 905986, 905961, 
906001, 905992, 906002, 906031, 906032, 905984

S M L XL XXL 3XL

US 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16

EURO 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50

UK 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15

VELIKOSTNÍ TABULKA  PRO ART.: 905964, 905965, 905966, 905967, 905968, 
905969, 905910, 905914, 905915, 905917, 906081

S-M L-XL

US 4-8 8-12

EURO 38-43 44-48

UK 3-7 7-11

VELIKOSTNÍ TABULKA - PONOŽKY

XS S-M L-XL XXL

EURO 30-35 36-41 42-47 48-49

UK 1-3 4-7 8-11 12-13

 

VELIKOSTNÍ TABULKA - KOMPRESNÍ PONOŽKY
BĚŽNÁ VELIKOST W - ŠIRŠÍ VELIKOST

S-M L-XL S-M L-XL

DÉLKA 
cm

A / CELÉ LÝTKO 34,0 38,0 34,0 38,0

B / CHODIDLO 24,5 26,5 24,5 26,5

ŠÍŘKA 
cm

C /  LÝTKO
 (8 cm pod lemem) 10,5 10,5 11,5 11,5

D / PŘES NÁRT A PATU 11,5 11,5 11,5 11,5

ROZTAŽNOST 
cm

E /  LÝTKO
 (8 cm pod lemem) 21,0 22,0 23,0 24,0

F / PŘES NÁRT A PATU 19,5 20,5 19,5 20,5

 

Brašny

KLICK - UNIVERZÁLNÍ UPÍNACÍ SYSTÉM PRO 
VŠECHNY TYPY SEDEL
1. Vložte jeden konec T-držáku do lyžin sedla
2. Zasuňte do lyžin druhý konec T-držáku 
a umístěte držák do správné pozice.
3. Zafixujte brašnu páskem na suchý zip 
na sedlovou trubku.
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Přilby - velikostní tabulka Počítače - nastavení obvodu kol

Příkladná ukázka
*vstup do nastavení PC se může u každého modelu lišit.

VELIKOSTNÍ TABULKA 

DOSPĚLÉ

NÁZEV MODELU VELIKOST / cm HMOTNOST IN-MOULD 
TECHNOLOGIE

ARIES
S-M (54-58) 250 g

ANO
L-XL (58-62) 270 g

SCORPIO
S-M (54-58) 230 g

ANO
L-XL (58-62) 240 g

LYNX
S-M (55-59) 202 g

ANO
L-XL (58-62) 215 g

SAURUS
S-M (54-58) 330 g

ANOM-L (57-61) 335 g
L-XL (59-63) 240 g

BAT
S-M (54-58) 225 g

ANO
L-XL (57-61) 235 g

BULL
S-M (54-58) 245 g

ANO
L-XL (58-61) 255 g

TERY
S-M (54-58) 265 g

ANO
L-XL (58-63) 280 g

HAL
XS-S (48-54) 235 g

NES-M (54-58) 260 g
L-XL (58-63) 270 g

SWIFT
XS-S (50-54) 237 g

NES-M (54-58) 247 g
L-XL (57-61) 257 g

BULL HUE
S-M (54-58) 251 g

ANO
L-XL (58-61) 271 g

HAWK
S-M (56-59) 246 g

ANO
L-XL (59-63) 277 g

NEO
S-M (55-59) 267 g

ANO
L-XL (58-63) 288 g

MTB

RAPTOR
S-M (54-58) 348 g

ANO
L-XL (58-66) 368 g

CORELLA
S-M (54-58) 225 g

ANO
L-XL (57-61) 240 g

AVES
S-M (55-58) 364 g

ANO
L-XL (58-61) 379 g

VELIKOSTNÍ TABULKA 

DOWNHILL
NÁZEV MODELU VELIKOST / cm HMOTNOST IN-MOULD 

TECHNOLOGIE

TIGER
S-M (57-58) 885 g

ANO
L-XL (59-61) 908 g

DOWNHILL
JUNIOR DOWNHILL S-M (54-58) 704 g ANO

AERO

WORM UNI (52-59) 316 g ANO

ORCA
S-M (55-59) 202 g

ANO
L-XL (59-61) 215 g

REX
S-M (56-58) 282 g

ANO
L-XL (58-61) 295 g

ČASOVKA
GLOBE

S-M (56-58) 370 g
ANO

L-XL (58-62) 385 g

WASP UNI (55-61) 310 g ANO

BMX BMX
S-M (54-58) 460 g

ANO
L-XL (58-63) 480 g

NASTAVENÍ OBVODU KOL 

ETRTO ROZMĚR mm
47-203 12x1.75 935

54-203 12x1.95 940

40-254 14x1.50 1020

47-254 14x1.75 1055

40-305 16x1.50 1185

47-305 16x1.75 1195

54-305 16x2.00 1245

28-349 16x1-1/8 1290

37-349 16x1-3/8 1300

32-369 17x1-1/4 (369) 1340

40-355 18x1.50 1340

47-355 18x1.75 1350

32-406 20x1.25 1450

35-406 20x1.35 1460

40-406 20x1.50 1490

47-406 20x1.75 1515

50-406 20x1.95 1565

28-451 20x1-1/8 1545

37-451 20x1-3/8 1615

37-501 22x1-3/8 1770

40-501 22x1-1/2 1785

47-507 24x1.75 1890

50-507 24x2.00 1925

54-507 24x2.125 1965

25-520 24x1(520) 1753

24x3/4 Tubular 1785

28-540 24x1-1/8 1795

32-540 24x1-1/4 1905

25-559 26x1(559) 1913

32-559 26x1.25 1950

37-559 26x1.40 2005

40-559 26x1.50 2010

47-559 26x1.75 2023

50-559 26x1.95 2050

54-559 26x2.10 2068

57-559 26x2.125 2070

58-559 26x2.35 2083

75-559 26x3.00 2170

28-590 26x1-1/8 1970

37-590 26x1-3/8 2068

37-584 26x1-1/2 2100

650C Tubular 26x7/8 1920

NASTAVENÍ OBVODU KOL 

ETRTO ROZMĚR mm
20-571 650x20C 1938

23-571 650x23C 1944

25-571 650x25C 26x1(571) 1952

40-590 650x38A 2125

40-584 650x38B 2105

25-630 27x1(630) 2145

28-630 27x1-1/8 2155

32-630 27x1-1/4 2161

37-630 27x1-3/8 2169

40-584 27.5x1.50 2079

50-584 27.5x1.95 2090

54-584 27.5x2.1 2148

57-584 27.5x2.25 2182

18-622 700x18C 2070

19-622 700x19C 2080

20-622 700x20C 2086

23-622 700x23C 2096

25-622 700x25C 2105

28-622 700x28C 2136

30-622 700x30C 2146

32-622 700x32C 2155

700C Tubular 2130

35-622 700x35C 2168

38-622 700x38C 2180

40-622 700x40C 2200

42-622 700x42C 2224

44-622 700x44C 2235

45-622 700x45C 2242

47-622 700x47C 2268

54-622 29x2.1 2288

56-622 29x2.2 2298

60-622 29x2.3 2326

NASTAVENÍ OBVODU KOL

IN-MOULD 
TECHNOLOGIE

Typ přileb IN-MOULD je odvozen z použití tvrdého 
plastového vnějšího pláště, který je poměrně tenký. 

Uvnitř pláště je pěna EPS (pěnový polystyren), která 
absorbuje nárazy.
EPS pěna a plastový plášť jsou zalisovány do sebe, 
což sníží tlak v průběhu nárazu a vyztuží oblast 
ventilačních otvorů.
Výsledkem je odolná, jednolitá, lehká a bezpečná 
přilba.

EPS
FoamIN-MOULD

Plastic shell

DĚTSKÉ

SWIFT

XS-S (50-54) 257 g NE

S-M (54-58) 266 g NE

L-XL (57-61) 287 g NE

LARK
S (48-54) 230 g ANO

M (54-58) 250 g ANO

HAL XS (48-54) 235 g NE

 FUN
S (48-54) 245 g

NE
M (52-56) 280 g

ANT
XXS-XS (44-48) 227 g

NEXS-S (48-52) 237 g
S-M (52-56) 247 g

Poznámky
DATUM POZNÁMKY 


