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ABUS CZECH, s.r.o.
Německý koncern ABUS patří mezi největší světové výrobce mechanického zabezpečení. 
Firma byla založena již v roce 1924.V současné době zaujímá ABUS vedoucí postavení  
ve všech segmentech a oblastech světového trhu. Komplexní výrobní program zahrnuje 
produkci visacích zámků, petlic, cylindrických vložek, přídavných dveřních a okenních 
zámků, cyklo a moto zámků.

tisková zpráva

S přilbou abuS pojede na tour de france  
i jezdec Jan bárta

V rámci partnerství abuS s německým týmem bOra arGOn 18 jezdí letos 
jezdci tohoto cyklistického týmu se speciální verzí top závodní helmy 
tec-tical pro v.2 (její standardní typ naleznete i v našem WEB SHOPU). 
“Těšíme se na sportovní spolupráci!” říká Christian Bremicker, CEO ABUS. 
“Chceme tím poslat našim příznivcům zprávu, že naše produkty patří na 
nejvyšší úroveň závodní cyklistiky. Zároveň tím dostáváme příležitost dále 
rozvíjet naše přilby a dostat zpětnou vazbu od profesionálních jezdců. 
Těšíme se na sportovní zážitek a přejeme zdraví a úspěch týmu,“ řekl 
Bremicker.

Závodníkem týmu BORA ARGON 18 je i Jan bárta, jeden z nejlepších 
českých časovkářů. Ten letos prokázal i letos vynikající formu, když získal 
pro tým v závěrečné etapě závodu Kolem Bavorska třetí místo v časovce, a 
tak i třetí místo celkově. Jedná se o historický úspěch celého týmu, který 
má velké šance zaútočit na přední pozice i v blížící se Tour de France (tam 
obsadil v roce 2014 sedmé místo v celkovém pořadí). 

tec-tical pro v.2
Specifikace přilby
- technologie Multi shell In-Mold
- velmi dobré odvětrávání
- snadné a přesné seřízení přilby
- součástí přilby je odnímatelný štít
- jako příslušenství možno objednat pláštěnku na přilbu v černé nebo 
žluté barvě
- hmotnost: 265 g

FOTOGALERIE ke stažení na webu.

Kromě přileb bude jako bezpečnostní expert zajišťovat abuS pro tým 
mechanické a elektronické zabezpečovací systémy pro vozidla a vybavení 
v týmu v jeho sídle.
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