
Jak vybrat  
dětskou přilbu?

recenze: Na kolo s dotykovým displejem

návod: jak si NeNechat během dovoleNé 
ukrást kolo ze střechy auta

+ Přehled cykloProduktů abus

řeŠeNÍ: zabezpečeNí kola ve sklepě

Na kole, v bezPečÍ 
tiPy, zajÍmavosti, Přehled Produktů



Na co myslet Při výběru 
Přilby Pro dÍtě?

NoviNka: Přilba Pro děti  
abUS YoUN-i
 
Vypustit dítě na kole do parku nebo dokonce na vozovku bez cyklistické 
přilby si říká o to, zavolat na rodiče sociálku. Naštěstí to drtivá většina 
otců a matek chápe a dítě bez ochrany hlavy nenechá. Pokud máte doma 
ratolest, se kterou právě tříská puberta, nebo se do tohoto stavu právě 
blíží, můžete ji vybavit skvělou přilbou abUS Youn-i, a to především pro 
případ, kdyby vaše dítě, blížící se k dospělému věku, sebou třísklo někde 
o asfalt.

Přilba má už po první zběžné prohlídce všechny parametry skvělého 
a promyšleného výrobku určenému k ochraně zdraví. Začněme lehce 
nadsazenou přední částí přilby v místě dětského čela. Děti většinou nemají 
ještě životem naučené reflexy, a když padají, jejich čelo je první na ráně, 
protože dětské ruce, které jinak zkušený dá před sebe, pořád drží řídítka. 
Vzpomeňte si jen na své dětské boule na čele, které vám vaše rodiče chtěli 
zatlačit pravítkem. Nebo alespoň se to říkalo, že to pomůže. 

Co znamená vosa pod helmou a proč 
je lepší ji tam nemít?

Dva čelní otvory, kudy především pod přilbu vniká proud chladivého 
vzduchu, jsou opatřeny na vnitřní straně síťkou proti vnikání hmyzu. 
Dovedete si představit, jak bude vaše dítě vyvádět, pokud mu pod přilbu 
vlétne včela? Nastane takový vřískot, že stejnojmenný horrorový film bude 
lehkým odvarem proti tomu, jakou scénku předvede váš chlapeček nebo 
holčička...  

                                   Pokračování recenze na abus.cz / dětské helmy >>

Přilba je do 18 let PoviNNÁ Při Pohybu Na veřejNÉ komuNikaci  
Na jÍzdNÍm kole, Na koloběŽce či Na jiNÉm doPravNÍm Prostředku. 

PohodlÍ             bezPečÍ          PraktičNost       důmyslNost          doPlňky

to je základ.
ani sebehezčí 

přilbu nebude dítě 
nosit rádo, pokud 

mu nebude “sedět” 
na hlavě. 

vyzkoušejte 
s vašim malým 
cyklistou helmu  

vždy při nákupu v 
kamenné prodejně.

přilba musí splňovat 
příslušné normy.  
a stejně tak vy 

dbejte na to, aby 
byla helma správně 

seřízená. 

tip: Podívejte se na 
obrázek dole,  
a nastavte si  

podle něj přilbu.
zachraňuje to život.

dítě jezdí na kole 
celý rok. vybrané 
přilby abus mají  

integrované zadní 
světlo pro 

 větší viditelnost.

má helma odrazky, 
síťku proti hmyzu 
(včela v helmě je 
problém!) a dost 
větracích otvorů?

dospělý člověk dá při 
pádu ruce před sebe. 

dítě často dopadá 
hůře, protože se vše 
ještě učí. dá se tomu 

předcházet.

Přilby, které mají 
předsunutý štít, 
brání poranění 

obličeje. myslete na 
to při nákupu.

Nabídka přileb 
od str. 16

při správném 
používání se časem 
přilba zašpiní, při 
dešti je vhodná 

pláštněnka, v zimě 
čepice.

helmy abus mají 
pratelné polstrování.

Pláštěnka i zimní 
čepice se dají 

přikoupit.

Nízká váha, pohodlí, 
konstrukce, odnímatelný 
štít, ovládání jednou  
rukou za jízdy, světlo 
vzadu na přilbě.  
pohlídejte si všechny 
funkce, které využijete. 
v nabídce přileb abus 
máme vše zmíněné. 
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brašna na kola a elektrokola abus st 2230 je novinkou pro rok 
2016. jde o brašnu, která slouží k uložení mobilního telefonu 
tak, abyste během cesty mohli sledovat trasu atp.

umístění na rám kola před řidítka zaručuje dobrou čitelnost 
displeje, reflexní prvky umístěné přímo na tašce vás zviditelní. 
vejde se do ní nejen smartphone, ale také na nářadí.
 
Na videu, které najdete na webu abus.cz uvidíte, že slída 
(tedy obal, pok kterým je umístěný telefon) umožňuje 
skutečně pohodlné ovládání. taška nepromokne, protože 
použitý materiál, včetně zipů, odpuzuje vodu. zaručená je tak 
dlouhodobá životnost při každodenním využívání. 

abus st 2230: s chytrým teleFoNem Na kole

reflexní prvky 
po stranách

slída umožňuje 
pohodlné ovládání 
během jízdy

do brašny se 
vejde například 
také nářadí

Nabídka brašen
od str. 28

video na youtube kanále abus videonávod na  
webu abus.cz

alarmový zámek abus odradí zloděje

jak uvádějí sami výrobci, střešní nosiče na kola slouží především 
k aretaci kola na střeše auta, nikoli jako zábrana proti krádeži při 
parkování. jak tedy zabránit krádeži kola například při parkování 
během cesty na dovolenou? 

“stačí jen pár vteřin a jednoduchým trikem se kolo z držáku nosiče 
vyvlékne, a jste bez kola,” zaznělo v reportáží, kterou odvysílala 
česká televize. majitel jednoho ze střešních nosičů na kolo ukázal, 
jak jednoduché je kolo z držáku vyvléct a zmizet s ním. je to 
skutečně otázka několika vteřin a pro vás pak mnoha tisíc korun a 
třeba také úplně pokažené dovolené. lze tomu ale poměrně snadno 
zabránit.

tipy:

1. kolo zabezpečte dodatečným a dostatečně dlouhým lankovým zámkem.
2. Propleťte zámek rámem kola i okolo samotného nosiče.
3. jen zámek zloděje ale neodradí! pokud mají dost času a jsou šikovní,  

mohli by zámek přestřihnout.
4. proto je nejlepší řešení kombinace s alarmovým zámkem, který připevníte  

přímo na jízdní kolo na střeše auta. 
5. také doporučujeme se od kola nevzdalovat na více než 150 metrů. to je bezpečná 

vzdálenost, ze které uslyšíte pohodlně alarmový zámek abus.

jak si NeNechat ukrÁst  
kolo se střechy autatiP!

alarmový zámek abus detecto 7000 rs1
tento zámek také samozřejmě využijete i při dalších příležitostech. zabudované 3d čidlo spustí 
okamžitě alarm (100 db), jakmile dojde ke změně pozice zámku nebo k pokusu o nežádoucí 
překonání. hmotnost: 600 g. rozměr třmene: 10 × 5 mm.

speciální zámky abus slouží perfektně např. také pro zabezpečení zahradního nábytku, 
sekačky na trávu, přilby atp. více na webu abus v sekci “speciální zámky” >>
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častý ProblÉm: zabezPečeNÍ kola ve sklePě

smutnou skutečností zůstává, že krádež kola ze 
sklepa domu, případně z tzv. kočárkárny, je jednou 
z nejčastějších příčin, jak lidé přicházejí o své 
jízdní kolo, koloběžku nebo elektrokolo. Přitom 
by se mohlo zdát, že právě v domě jde o místo 
nejbezpečnější. opak je ale pravdou.

staré dveře od sklepa lze překonat poměrně snadno, 
navíc zloděj má tu výhodu, že ve sklepě velkého 
domu ho nemusí tolik rušit náhodní chodci a může 
tím pádem pracovat poměrně nerušeně. 

Nabízíme řešení, které nelze bez použití těžké  
a hlučné techniky překonat:  
kotvy do země a do zdi abus Wba 100 a Wa 50.

abus Wba 100

Wa 50

• kotva do zdi  
• vyrobena z vysoce kvalitních materiálů 
• součástí kotvy jsou speciální šrouby
• rozměry 110 x 80 mm

Wa 50

• speciální kotva do zdi nebo podlahy
• tělo vyrobeno ze speciálně tvrzené oceli
• průměr oka kotvy 16 mm
• součástí balení je sada montážních šroubů 

• video: Na youtube kanále abus najdete video 
s návodem k montáži kotvy Wba 100

• pro skutečně kvalitní zabezpečení je dobré 
investovat minimálně 10 % z ceny jízdního 
kola do zámku.

• Nezapomeňte také zabezpečit dveře od sklepa 
kvalitní petlicí, případně visacím zámkem. 

Wba 100

tiPy!

       
       do města

co oceníte u městských 
přileb?  

• Některé helmy abus mají v sobě 
integrované zadní světlo: na 
silnici vás nikdo nepřehlédne.

• v létě pláštěnku, v zimě speciální 
čepici pod přilbu (obojí lze 
přikoupit zvlášť, u některých 
modelů součástí balení)

• samozřejmostí jsou důmyslné 
reflexní prvky pro bezpečnost  
a předsunuté štíty, které chrání 
obličej při pádu.

• při každodenním používání, 
například po cestě do práce, 
využijete pohodlí (řemínky, 
polstrování, dostatečné 
odvětrávání přileb) a praktičnost 
(například výstup na sluchátka, 
seřizovací kolečko, síťku proti 
hmyzu atp.)

• určitě si vyberete: abus vyrábí 
vysoce kvalitní a zároveň pěkné 
přilby, v mnoha stylech:  
sport, urban, retro, fresh, lady.

taška na kolo nebo 
batoh? obojí!
batoh urbanite je obzvláště 
pohodlný při jízdě díky polstrování, 
které je speciálně upraveno pro 
podporu páteře, a navíc má bederní 
a hrudní popruhy, které zajistí 
ideální držení bez prokluzu. a ano, 
jako batoh se nosí skvěle i při chůzi 
bez kola!

další modely přileb a tašek na kolo (nejen) do města najdete uvnitř katalogu.

integrované světlo na zadní straně 
slouží jako dodatečný bezpečnostní 
prvek. zapíná se stiskem samotného 
led světla. 
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sklÁdacÍ zÁmky bordo
cyklistické zámky řady bordo vynikají svou jedinečnou skládací konstrukcí.  
díky ní se dají jednoduše přepravovat, jsou velmi praktické a odolné proti překonání.

skládací zámek kódový prodloužený

 
uchycení na rám kola

          bordo centium
                novinka

skládací zámek abus uGrip bordo byl vyznamenán v roce 2014 cenou red dot design award. 
soutěže se zúčastnilo celkem 1 816 výrobců, designérů a architektů z 53 zemí. 
inovativní design uGrip bordo 5700 byl schopný přesvědčit 40 členou mezinárodní porotu 
odborníků o jeho kvalitách a zvítězil v konkurenci 4 815 výrobků.

• zámek 6010/90 bordo centium
• kompaktní masivní skládací zámek
• 5 mm silné ocelové pláty ze speciální 

tvrzené oceli
• tělo zámku je vyrobené z ušlechtilé oceli
• spojení ocelových plátů speciálními nýty
• uzamykací systém abus plus s ochranou 

proti odvrtání a planžetě
• praktický držák pro transport zámku
• délka: 90 cm, hmotnost: 1250 g

80 cm  

• 5 mm silné ocelové pláty,  
2 klíče k zámku

• ocelové pláty jsou spojeny 
speciálními nýty

• vysoce kvalitní uzamykací systém 
s ochranou proti nežádoucí 
manipulaci např. planžetou

• snadná přeprava zámku  
v praktickém pouzdře

• snadná montáž pouzdra na rám 
jízdního kola pomocí protiskluzových 
pásků na suchý zip nebo pomocí 
šroubků v místě určeném pro držák 
na láhev

• délka 80 cm, hmotnost 830 g

uGrip bordo 5700

bordo 6500 bordo combo 6100 bordo 6000 biG

  další typy na webu abus.cz >>

blue lime

pink

black orange
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“u” zÁmky
jedná se o robustní zámky, které není možné překonat během několika vteřin, proto je investice  
do nich skutečnou zárukou, že se majitel o zamčené kolo nemusí bát. povrch zámků je přizpůsoben  
tak, aby nedošlo k poškrábání laku na kole, způsob uzamykání je rychlý a pohodlný. 

          540/160hb230
                novinka

podívejte se na webu abus.cz na “test zámku u-mini”, ve kterém se pokouší lidé z house of 
chain přestřihnout zámek u-mini 40. má v názvu sice uvedené slovo mini, ale to se týká jen 
jeho rozměru. pákovými kleštěmi ho rozhodně není lehké překonat. a ještě jedna zvláštnost 
– “u” zámky abus jsou funkční i při přestřižení z jedné strany.  
 
                                                                              více ve videu na youtube kanále abus  >> 

• silné čtyřhranné parabolické oko s vysokou 
ochranou proti brutálním útokům

• oko zámku je chráněno proti vytržení
• uzamykací systém abus X-plus nabízí nejlepší 

ochranu proti nežádoucí manipulaci
• uzamykací systém je chráněn proti odvrtání 

nečistotám a vodě
• Ø oka 13 mm
• držák ush 540 nebo eazy kF

• patentované provedení 
čtyřhranného oka 

• oko poskytuje maximální 
odolnost proti překonání 

• dvojité jištění v těle zámku 
(nestačí přeříznout zámek  
jen z jedné strany)

• uzamykací systém abus plus /  
2 × klíč

• vysoká ochrana proti nežádoucí 
manipulaci

• Ø oka 13 mm
• hmotnost: 1650 g

• patentované provedení kulatého oka 
znamená větší potíže při překonávání 
zámku

• oko poskytuje vysokou odolnost proti 
překonání přestřižením i řezáním

• dvojité jištění oka v těle zámku = 
zámek „funguje“ i po přeříznutí na 
jedné straně (více ve videu)

• součástí balení jsou 4 klíče
• uzamykací systém abus zvyšuje 

ochranu proti překonání např. 
planžetou.

zámek je opatřen praktickým  
klíčem s osvětelním.

uGrip Plus 501

u-mini 40/130hb140 

yellowtestováno  
sold secure (uk),  
stříbrNá hvězda

testováno 
odolNost ice spray, 

Německo

red
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 zámky do města, pod sedlo

praktické zámky do města, které se přizpůsobí různým 
podmínkám. zámky jsou opatřeny ochraným pláštěm, 
který brání poškrábání rámu jízdního kola.

oboustranný klíč pro  
pohodlné otevření zámku

• 7 mm silný čtyřhranný 
tvrzený řetěz 

• možnost až 10.000 
individuálních kódů

• válečky číselníků se skládají 
ze dvou 
částí, což je chrání před 
opotřebením

• celková délka 75, 85 a 110 cm
• přeprava na rámu v brašnách 

st 2200 nebo st 2250

tresor chain 1385

brownaqua

uGrip chain 585
• 5 mm silný řetěz 
• oko řetězu z tvrzené oceli
• inovativní ochranný obal proti poškrábání jízdního kola.
• kvalitní cylindrická vložka 
• 2 × klíč, celková délka: 75 a 100 cm

     1500 Web
• průměr oka řetězu 4 mm
• ochranný obal proti poškrábání 

jízdního kola
• přeprava v brašně do rámu st 2200  

nebo st 2250
• délka řetězu 110 cm
• hmotnost 270 g

white

coral

orange

lime

red

   + varianta na kód: 1200 web

co znamená steel-o-Flex?
 
jde o vysoce spolehlivé zámky, které mají vysokou flexibilitu, 
ale vyrobené jsou z pevné oceli. používají se nejen k zamykání 
jízdních kol, ale obstojí i u motorky, skútru nebo mopedu. 

tvrzená ocel, vysoká odolnost proti překonání, 
šetrné k rámu kola. 

zámky řady steel-o-Flex jsou opatřeny
ocelovými válečky, které chrání ocelové  
lano proti překonání.

podsvícení číselníku zámků
pomáhá jejich odemčení v šeru.

centuro 860
• 20 mm silný ocelový kabel s tvrzeným  

ocelovým pláštěm
• krytka vložky proti odvrtání
• oboustranný klíč a automatické uzamykání 
• délky: 85 cm a 110 cm
• hmotnost: 825 a 980 g

• 17 mm silný ocelový kabel 
s tvrzeným ocelovým pláštěm

• krytka vložky proti odvrtání
• povrch zámku z pvc, který 

chrání rám zámku 
proti poškrábání

• kvalitní uzamykací systém 
abus / 2 × klíč 

• twinset - 2 zámky na jeden 
klíč

• délky: 85 cm a 110 cm
• hmotnost: 675 a 850 g

Phantom 8960

• prodloužená životnost číselníku  
a flexibilita při manipulaci se zámkem 

• 15 mm silný kabel
• individuálně nastavitelný kód 
• speciální povrch, který je šetrný k rámu kola
• celková délka 85 až 120 cm, 650 až 875 g

tresorflex 6615c

   + varianta na klíč: microflex 6615 k 

řetězovÉ zÁmkyřetězovÉ zÁmky steel-o-FleX

pink
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cobra

Numero 5510c

laNkovÉ zÁmky - PraktičtÍ PomocNÍci
bývají často voleným způsobem zabezpečení jízdních kol. jsou levné, lehké, ale ty méně kvalitní 
se dají překonat během pár vteřin. lankové zámky abus se vyznačují vysokou kvalitou a skvělou 
odolností proti překonání. 

• vysoce kvalitní, dlouhý  
a flexibilní lankový zámek 

• 12 mm nebo 15 mm silný kabel
• 2 × oboustranný klíč
• celková délka 180 cm

     Phantom 8950
• 12 mm silné flexibilní ocelové lano
• čtyřmístný číselný kód
• délka 180 cm
• hmotnost 660 g

tresor 6512c

• 10 mm silné flexibilní  
ocelové lano

• čtyřmístný číselný kód
• držák zámku scmu
• délka: 180 cm
• hmotnost: 595 g

• scmu

• red

• lime• piNk

• blue

Fidlock: určený pro zámky phantom 8960, 8950 a 8940. 
využívá princip držení zámku na rámu jízdního kola díky 
magnetické síle. 

                doplňky zámků abus

• 15 mm nebo 17 mm silný kabel
• 2 × oboustranný klíč
• celková délka 85 cm

Phantom 8940

combiloop 205
• 5 mm silné ocelové lanko 
• ochranný plastový plášť 

proti poškození laku 
• libovolně nastavitelný 

číselný kód 
• dobrá flexibilita a nízká 

hmotnost zámku
• automatické uzamykání 

zacvaknutím konce lanka
• celková délka 200 cm

• třímístný 
(201) nebo 
čtyřmístný 
(202) 
libovolně 
nastavitelný 
číselný kód

• lanko se 
automaticky 
svine do 
pouzdra 
zámku

• dobře 
skladný

combiflex 201

• ideální pro 
zabezpečení více 
jízdních kol, nářadí, 
zahradního nábytku, 
sportovních potřeb 
atd. 

• 8 mm, 10 mm a 12 
mm silné ocelové 
lano 

• ochranný plastový 
plášť proti poškození 
laku

• vhodná kombinace s 
visacími zámky abus 
nebo „u“ zámky

• délka 120 cm až 10 m
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              ascent polar               green comb               red comb               blue comb

• přilba pro dospělé a dorost. pro 
ambiciózní, sportovní a soutěžní použití.

• in-mold technologie pro dlouhodobé  
a pevné spojení skořepiny s vnitřní 
výplní z materiálu eps

• Štít je vyroben z vysoce kvalitního 
polykarbonátu s ochranou proti uv

• velmi dobré odvětrávání
• vyjímatelné vnitřní polstrování
• reflexní pruhy dobře odráží světlo, 

což přispívá k vyšší bezpečnosti  
v silničním provozu

• vhodná také pro cyklisty, kteří nosí brýle
• jako příslušenství lze dokoupit  

pláštěnku a sadu se žlutým a čirým 
štítem

 
velikosti: 
• m (54-59 cm), 305 g
• l (60-65 cm), 335 g

nové

            
             zÁvodNÍ a sPortovNÍ Přilby  

in-vizz      

Štít: lze ho snadno ovládat jednou 
rukou během jízdy. toto vylepšení 
získalo cenu za inovaci eurobike 
awards. 

Štít v čiré a žluté barvě.
lze objednat samostatně 
jako příslušenství k přilbě. 

tec-tical Pro v.2      

white black race blue race red race red + štít

nutrixxion

bora

comb blue

• high-end-závodní přilba např. jezdce 
jana bárty (tour de France)

• technologie multi shell in-mold
• zoom systém pro komfortní seřízení přilby
• 20 vstupních a 11 výstupních větracích otvorů
• pohodlné a měkké řemínky  

s jednoduchým nastavením
• odnímatelné vntiřní polstrování lze  

snadno vyjmout a vyprat 
 

• velikosti: 
• m (54-58 cm), 265 g
• l (58-62 cm), 280 g

16
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        mountk  

velvet black polar white trey orange trey blue

trey green

• high-end závodní přilba pro mtb  
a náročné terény 

• zoom systém pro komfortní 
nastavení přilby

• technologie in-mold 
• zvýšená ochrana použitím 

ochranné vrstvy i na spodní 
část přilby ve spánkové oblasti 
hlavy

• 10 vstupních a 5 výstupních 
větracích otvorů

• odnímatelné a pratelné vnitřní 
polstrování

• pohodlné a měkké řemínky 
s jednoduchým nastavením

• integrované světlo
velikosti 
• m (54-58 cm), 290 g 
• l (58-62 cm), 320 g 

více na webu abus >>

pláštěnka
pláštěnka je skvělý doplněk zajišťující možnost pohodlné jízdy za 
každého počasí.  
dodává se v provedení černé a fosforové barvy s reflexními prvky.

helma mountk má i „noční“ výbavu. Na zadním 
kolečku, kterým se reguluje velikost helmy podle obvodu 
hlavy, jsou čtyři červené diody nabízející dva módy: 
nepřerušované svícení a blikání. kromě toho jsou tu  
i dvě reflexní plochy. u cyklistů totiž platí dvojnásob,  
že důležitější, než vidět, je být vidět...

die deutsche verkehrswacht
toto označení nesou produkty 
doporučované  známou německou 
asociací, která 
se zabývá oblastí 
prevence do-
pravních nehod, 
bezpečnostními 
prvky a dopravní výchovou. 

              

helmy  
do  
města

 s-cension

známka kvality

• in-mold technologie
• odnímatelný štítek
• snadné seřízení díky zoom kolečku
• velmi dobré odvětrávání
• integrovaná síťka proti hmyzu
• odnímatelné a pratelné vnitřní polstrování
• vhodná pro cyklistiku a inline
• hmotnost: 260 g
• možnost objednání pláštěnky na přilbu
 
velikosti: 
• m (54-58 cm), 260 g
• l (58-62cm), 280 g

reflexní prvky polar white
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 urban-i v.2 

marsala red

concrete grey

petrolasphalt greyvelvet black white flower

   urban-i v.2 Neon & urban-i v.2 signal

neon orange

• zoom-lite pro přesné nastavení přilby
• technologie in-mold
• 12 vstupních a 5 výstupních vetracích otvorů
• barevně laděné, měkké a polstrované 

upínací řemínky
• inovovaná zadní reflexní plocha lépe 

odráží dopadající světlo
• zadní světlo, síťka proti hmyzu
• odnímatelný štít
• magnetické zapínání Fidlock
• jako příslušenství lze objednat  

pláštěnku a zimní vložku  
Winter-kit 

velikosti: 
• m (52-58 cm), 250 g
• l (56-61 cm), 285 g

21

   hyban

green

• abs hard cover technology
• zoom technologie pro snadné seřízení 

přilby kolečkem
• integrované led červené světlo je 

viditelné do úhlu 180 stupňů
• odnímatelné vnitřní polstrování
• odnímatelný štít
• jako příslušenství lze dokoupit pláštěnku  

na přilbu a zimní vložku.
 
velikosti: 
• m (52-58 cm), 380 g
• l (56-61cm), 400 g

velvet black

polar matt

concrete grey

petrol
marsala red

brilliant  

purple

brilliant  

terquise

brilliant  

grey

label

green

• zoom-lite pro přesné nastavení přilby; technologie in-mold
• 12 vstupních a 5 výstupních vetracích otvorů
• barevně laděné, měkké a polstrované upínací řemínky
• inovovaná zadní reflexní plocha lépe odráží dopadající světlo
• zadní světlo, síťka proti hmyzu, odnímatelný štít
• magnetické zapínání Fidlock
• jako příslušenství lze objednat pláštěnku a zimní vložku  

velikosti: 
• m (52-58 cm), 250 g
• l (56-61 cm), 285 g
• Xl (61-65 cm), 300 g
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         arica      aduro
• zoom-lite systém pro komfortní 

nastavení přilby
• technologie in-mold
• 11 vstupních a 3 výstupní větrací otvory
• barevně laděné měkké  

řemínky a polstrování
• velká reflexní plocha dobře odráží 

dopadající světlo,  
a zvyšuje tak bezpečnost

• zadní světlo
• integrovaná síťka proti hmyzu
• odnímatelný štít 

velikosti:
m (54-58 cm), 275 g
l (58-62cm), 300 g

turquise beast

            
          dÁmskÁ jÍzda                                                               PÁNskÁ jÍzda

• zoom-lite sytém pro komfortní nastavení přilby
• technologie in-mold
• 11 vstupních a 3 výstupní větrací otvory
• barevně laděné měkké řemínky a polstrování
• velká reflexní plocha dobře odráží dopadající světlo  

a zvyšuje tak bezpečnost
• zadní světlo
• integrovaná síťka proti hmyzu
• odnímatelný štít
• jako příslušenství lze objednat pláštěnku na přilbu 

v černé nebo reflexní žluté barvě
• další barvy (mimo obrázky): black matt a onyx black. 

college black

onyx black black matt

sound white

black white
sound orange

college white

diamond green

pink  beast

coffee gold maori blackberry

maori white

velikosti:
• m (54-58 cm), 275 g
• l (58-62cm), 300 g

23
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• zoom systém pro pohodlné nastavení přilby
• technologie cold mold
• 8 vstupních a 6 výstupních větracích otvorů
• barevně laděné, měkké, pohodlné řemínky 

a polstrování
• velká reflexní plocha odráží světla reflektorů
• integrovaná síťka proti hmyzu
• předsunuté čelo přilby - integrovaný štít
• přilba pro nejmenší
 

velikosti:
• s (45-50 cm), 225 g
• m (50-55cm), 240 g

smiley

            
             helmy Pro děti 

Helmy, které 
zachraňují životy 

!Helmy, které 
zachraňují životy 

!

1. Seřizovací kolečko pro 
naStavení velikoSti

2. odnímatelné a pratelné 
vnitřní polStrování

3. Síťka proti hmyzu
4. integrované zadní Světlo
5. reflexní prvky
6. pohodlné a praktické řemínky 

7. nízká hmotnoSt a vySoká  
odolnoSt

8. technologie in-mold pro  
tlumení nárazu

9. předSunutý štít
10. a především: pěkné obrázky 

a  barvy, díky kterým je děti 
budou rády noSit

1. Seřizovací kolečko pro 
naStavení velikoSti

2. odnímatelné a pratelné 
vnitřní polStrování

3. Síťka proti hmyzu
4. integrované zadní Světlo
5. reflexní prvky
6. pohodlné a praktické řemínky 

7. nízká hmotnoSt a vySoká  
odolnoSt

8. technologie in-mold pro  
tlumení nárazu

9. předSunutý štít
10. a především: pěkné obrázky 

a  barvy, díky kterým je děti 
budou rády noSit

10 Prvků zaručujÍcÍch PohodlÍ 
a bezPečNost Přileb abus

25



• in-mold technologie
• zvýšená ochrana obličeje díky  

předsunutému čelu přilby
• snadné a rychlé seřízení přilby  

zoom kolečkem
• integrované led světlo, dobré  

odvětrávání přilby
• integrovaná síťka proti hmyzu
• pasivní bezpečnost díky reflexním prvkům
• možnost objednání pláštěnky na přilbu  

a také zimní vložky 
 
velikosti:

• s (48-54 cm), 215 g
• m (52-57cm), 230 g

youn-i
• zoom systém pro pohodlné nastavení přilby
• technologie in-mold
• 5 vstupních a 6 výstupních větracích otvorů
• měkké, komfortní řemínky a vnitřní 

polstrování
• velké reflexní plochy dobře odráží světla 

reflektorů
• zadní světlo
• integrovaná síťka proti hmyzu
• předsunuté čelo přilby - integrovaný štít 

velikosti:
• s (46-52 cm), 225 g
• m (52-57cm), 245 g

anuky

            
             helmy Pro děti 

další přilby:

abus.cz
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dvoudílná brašna na nosič jízdního 
kola st 5540

• objem: 2 x 13 litrů
• vyrobeno z materiálu, který dobře 

odpuzuje vodu
• stabilní a pevný tvar
• reflexní prvky pro vyšší bezpečnost  

v silničním provozu
• snadné a rychlé připevnění pásky na 

suchý zip
• rozměry: 34 × 14,5 × 32 cm × 2 

st 5540

st 2550 kF

dvoudílná brašna na nosič jízdního kola 
st 2550 kF

• Úložný prostor 2 x 13 l
• vyrobená z materiálu, který dobře 

odpuzuje vodu
• reflexní pruhy pro vyšší bezpečnost 

v silničním provozu
• samostatná kapsa pro transport zámku
• praktické dělení vnitřního prostoru 

včetně uchycení láhve
• součástí brašny je ochranná pláštěnka 
• snadná a rychlá montáž na nosič 

jízdního kola s držákem klickFiX
• rozměry brašny: 2 x (34 x 32,5 x 15 cm)

   st 5540 & st 2550 kF   st 2505

            
             taŠky a braŠNy Na kola

brašna na nosič jízdního kola 

• objem 12 litrů
• vyrobené z materiálu, který dobře odpuzuje vodu
• pevný a stabilní tvar
• popruh přes rameno
• reflexní prvky pro vyšší bezpečnost  

v silničním provozu
• praktické dělení vnitřního prostoru
• součástí brašny je ochranná pláštěnka na brašnu  

v červené barvě s reflexním logem abus
• snadná a rychlá montáž na nosič jízdního kola s držákem 

klickfix
• rozměry brašny: 31 x 32 x 13,5 cm

brašna na nosič jízdního kola

• objem 22 litrů  
• vyrobená z materiálu, který dobře odpuzuje vodu
• pevný a stabilní tvar
• popruh přes rameno
• reflexní pruhy pro vyšší bezpečnost v silničním provozu
• praktické dělení vnitřního prostoru
• součástí brašny je ochranná pláštěnka na brašnu v červené 

barvě s reflexním logem abus
• snadná a rychlá montáž na nosič jízdního kola
• rozměry brašny: 31 x 18,5 x 20 cm

  st 2650 
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• objem 5 litrů
• vyrobená z materiálu, který dobře odpuzuje vodu
• reflexní prvky pro vyšší bezpečnost v silničním 

provozu
• pevný a stabilní tvar
• integrované pouzdro na mapu
• zvláštní přihrádka na mobilní telefon
• praktické dělení vnitřního prostoru
• součástí brašny je ochranná pláštěnka na brašnu 

v červené barvě s reflexním logem abus
• snadná a rychlá montáž na řídítka s držákem 

klickfix
• rozměry brašny: 23 x 19 x 16,5 cm

st 2450

st 2400

   st 2400 & 2450 kF

            
             taŠky a braŠNy Na kola

  st 2250

brašna na rám jízdního kola

• objem 1,8 litru
• vyrobeno z materiálu, který dobře 

odpuzuje vodu
• reflexní prvky pro vyšší bezpečnost  

v silničním provozu
• snadné připnutí díky suchým zipům
• stabilní a pevný tvar
• rozměry: 23,5 x 19,5 x 5 cm

brašna na rám jízdního kola

• objem 1,8 litru
• vyrobeno z materiálu, který dobře 

odpuzuje vodu
• reflexní prvky pro vyšší bezpečnost  

v silničním provozu
• snadné připnutí díky suchým zipům
• stabilní a pevný tvar
• rozměry: 23,5 x 19,5 x 5 cm

brašna na rám jízdního kola

• vyrobená z materiálu, který dobře odpuzuje vodu
• reflexní prvky pro vyšší bezpečnost v silničním provozu
• snadné připnutí na suchý zip
• stabilní a pevný tvar
• ochranná pláštěnka
• rozměry: 7,5 x 8 x 14,5 cm
• objem: 0,4 l

  st 2200

  st 8130 



seznamte se, jan bárta  
profesionální silniční cyklista ve stáji bora 
argon 18. pochází z milotic, jde o odchovance 
týmu ck dacom pharma kyjov.

v roce 2015 získal na tour de France ve třetí 
etapě červené číslo pro nejaktivnějšího jezdce 
závodu. to je ovšem jen jeden z řady jeho 
úspěchů. startuje také na olympiádě v riu 
2016.

v roce 2012 byl nominován za českou republiku 
společně s romanem kreuzigerem do soutěží 
v silniční cyklistice na letních olympijských 
hrách 2012 v londýně.

pády a zranění k tour jednoduše patří. ostatně jde o nejtěžší 
 cyklozávod světa. v posledních letech ke kolizím bohužel  
přispívají také davy neukázněných fanoušků podél trasy.  

jindy třeba silné poryvy větru, stejně jako třeba silný déšť.  
i pro tyto podmínky má tým bora argon 18 závodní přilby abus.  
konkrétně high-end závodní přilbu tec-tical pro v.2. 
 
zjistěte o přilbách abus více na webu abus.cz >>>


