Ceny do SMS súťaže počas priamych prenosov z Tour de France venovali spoločnosti

PAUL LANGE OSLANY s.r.o. a BIKE PEAK s r.o., Oslany
0077..0077..22001188 - Cena v hodnote 199,00 €
Profesionálna cyklistická prilba Bontrager Velocis. Mimoriadne ľahká, elegantná a
pohodlná prilba vybavená technológiou MIPS. Vďaka výnimočnej kombinácii kvality,
hmotnosti a aerodynamických si prilbu Velocis vyberajú jazdci tímu Trek Segafredo
na celodenné zápolenie v pelotónoch súťaží World Tour.
Cenu venovala spoločnosť BIKE PEAK s.r.o., Oslany.

0088..0077..22001188 - Cena v hodnote 199,00 €
Profesionálna cyklistická prilba Bontrager Velocis. Mimoriadne ľahká, elegantná a
pohodlná prilba vybavená technológiou MIPS. Vďaka výnimočnej kombinácii kvality,
hmotnosti a aerodynamických si prilbu Velocis vyberajú jazdci tímu Trek Segafredo
na celodenné zápolenie v pelotónoch súťaží World Tour.
Cenu venovala spoločnosť BIKE PEAK s.r.o., Oslany.

0099..0077..22001188 - Cena v hodnote 160,00 €
Verná replika oblečenia tímu Santini Trek-Segafredo. Cyklistický dres ušitý z
mimoriadne ľahkej mikrovláknovej polyesterovej tkanine zabezpečuje optimálny
odvod vlhkosti aj pri najnáročnejšom športovom výkone. Zips po celej dĺžke
predného dielu umožňuje jazdcovi regulovať vetranie pri výjazdoch do dlhých
kopcov počas teplých dní. Vďaka premyslenému, obtiahnutému, dokonale
aerodynamickému dizajnu strihu dresu všestranný cyklistický výkon nie je ničím
obmedzený . Moderné Surovo rezané podlhovasté rukávy podčiarkujú
profesionálny štýl. Samozrejmosťou je predĺžená zadná časť. Dres má tri otvorené
zadné vrecká poskytujúce pohodlný prístup k odloženým veciam. Nohavice sú
vyrobené z kompresného materiálu Thunderbike Power lycra podporujúceho
aerodynamiku. O pohodlie aj pri dlhších výjazdoch sa postará E-max vložka.
Nohavice taktiež disponujú minimalistickými trakmi zo sieťoviny a ultra širokým
silikónovým lemom
Cenu venovala spoločnosť BIKE PEAK s.r.o., Oslany.

1100..0077..22001188 - Cena v hodnote 160,00 €
Verná replika oblečenia tímu Santini Trek-Segafredo. Cyklistický dres ušitý z
mimoriadne ľahkej mikrovláknovej polyesterovej tkanine zabezpečuje optimálny
odvod vlhkosti aj pri najnáročnejšom športovom výkone. Zips po celej dĺžke
predného dielu umožňuje jazdcovi regulovať vetranie pri výjazdoch do dlhých
kopcov počas teplých dní. Vďaka premyslenému, obtiahnutému, dokonale
aerodynamickému dizajnu strihu dresu všestranný cyklistický výkon nie je ničím
obmedzený . Moderné Surovo rezané podlhovasté rukávy podčiarkujú
profesionálny štýl. Samozrejmosťou je predĺžená zadná časť. Dres má tri otvorené
zadné vrecká poskytujúce pohodlný prístup k odloženým veciam. Nohavice sú
vyrobené z kompresného materiálu Thunderbike Power lycra podporujúceho
aerodynamiku. O pohodlie aj pri dlhších výjazdoch sa postará E-max vložka.
Nohavice taktiež disponujú minimalistickými trakmi zo sieťoviny a ultra širokým
silikónovým lemom.
Cenu venovala spoločnosť BIKE PEAK s.r.o., Oslany.

1111..0077..22001188 - Cena v hodnote 199,00 €
Cyklistické tretry Velocis od značky Bontrager. Všestranné, pohodlné a výkonne
cestné cyklistické tretry. Bontrager Velocis dokonale vyhovujú všetkým kritériám.
Prepracovaný zvršok pevne drží nohu v pozícii. Ovládanie BOA umožňuje nastaviť
ideálnu pevnosť stiahnutia tretry na chodidle a podrážka vyrobená z kvalitnej
karbónovej zmesi vďaka svojej tuhosti vynikajúco prenáša maximum vašej sily do
pedálov.
Cenu venovala spoločnosť BIKE PEAK s.r.o., Oslany.

1122..0077..22001188 - Cena v hodnote 199,00 €
Cyklistické tretry Velocis od značky Bontrager. Všestranné, pohodlné a výkonne
cestné cyklistické tretry. Bontrager Velocis dokonale vyhovujú všetkým kritériám.
Prepracovaný zvršok pevne drží nohu v pozícii. Ovládanie BOA umožňuje nastaviť
ideálnu pevnosť stiahnutia tretry na chodidle a podrážka vyrobená z kvalitnej
karbónovej zmesi vďaka svojej tuhosti vynikajúco prenáša maximum vašej sily do
pedálov.
Cenu venovala spoločnosť BIKE PEAK s.r.o., Oslany.

1133..0077..22001188 - Cena v hodnote 137,00 €
Sada plášťov Pro One + Easyyfit + Docblue od značky Schwalbe. Najrýchlejší cestný
plášť na svete. Je rýchly. Je spoľahlivý. Je ľahký. To všetko umožňuje patentovaná
MicroSkin technológia. Valivý odpor je minimálny! Ochrana pred seknutím po
celom obvode a ochrana pred defektom sú mimoriadne, špeciálne v kombinácii s
prípravkom Doc Blue Professional.
Cenu venovala spoločnosť PAUL LANGE OSLANY s.r.o.

1144..0077..22001188 - Cena v hodnote 137,00 €
Sada plášťov Pro One + Easyyfit + Docblue od značky Schwalbe. Najrýchlejší cestný
plášť na svete. Je rýchly. Je spoľahlivý. Je ľahký. To všetko umožňuje patentovaná
MicroSkin technológia. Valivý odpor je minimálny! Ochrana pred seknutím po
celom obvode a ochrana pred defektom sú mimoriadne, špeciálne v kombinácii s
prípravkom Doc Blue Professional.
Cenu venovala spoločnosť PAUL LANGE OSLANY s.r. o.

1155..0077..22001188 - Cena v hodnote 99,00 €
Detská sedačka Yepp Mini Ocean značky THULE. Mäkká a robustná predná detská
sedačka. Nastaviteľný päťbodový bezpečnostný pás. Jednoduchá montáž, tlmenie
nárazov počas jazdy, maximálne pohodlie pre dieťa. Uzamykateľná, nastaviteľné
opierky nôh, k dispozícii opierka rúk. Súčasťou je aj ochranný štít. Nosnosť do 15kg,
1-3 roky
Cenu venovala spoločnosť PAUL LANGE OSLANY s.r.o.

1177..0077..22001188 - Cena v hodnote 135,00 €
Detská sedačka Ride Along od značky THULE. Bezpečná a jednoducho použiteľná
zadná sedačka. Nastaviteľný trojbodový bezpečnostný pás. Naklopenie sedačky až
do 20 stupňov, 5 rôznych polôh, nastaviteľné opierky nôh s páskami. Odrazové
svetlo pre lepšiu viditeľnosť, rýchla montáž/demontáž sedačky pomocou
univerzálneho rýchloupínacieho držiaku. Do 22kg.
Cenu venovala spoločnosť PAUL LANGE OSLANY s.r.o.

1188..0077..22001188 - Cena v hodnote 99,00 €
Okuliare QX2 od značky HQBC. Celorámové cyklistické okuliare QX2 s bezchybnou
ergonómiou dokonale obopnú tvár a zabránia únave očí a nadmernému
podfúkavaniu vzduchu pri jazde. Rám je vyrobený z pevného, ale zároveň pružného
materiálu TR90 so vsadenými polykarbonátovými šošovkami značky ZEISS s
farebným zrkadlovým efektom. Šošovky sú okrem hlavných vetracích otvorov
dodatočne odvetrané aj miniatúrnymi otvormi proti zahmlievaniu. Nosový mostík
šírky 20mm má nastaviteľné opierky nosa z materiálu MEGOL, ktoré sa dajú
prispôsobiť väčšine tvárí. Pohodlné straničky s odnímateľnými bočnými gumenými
výplňami pre dodatočné odvetranie sú ukončené protišmykovým materiálom
MEGOL. Okuliare sú dodávané v tvrdom puzdre, ktoré zabezpečí ochranu okuliarov
a skiel, keď ich nepoužívate.
Cenu venovala spoločnosť PAUL LANGE OSLANY s.r.o.

1199..0077..22001188 - Cena v hodnote 99,00 €
Okuliare QX2 od značky HQBC. Celorámové cyklistické okuliare QX2 s bezchybnou
ergonómiou dokonale obopnú tvár a zabránia únave očí a nadmernému
podfúkavaniu vzduchu pri jazde. Rám je vyrobený z pevného, ale zároveň pružného
materiálu TR90 so vsadenými polykarbonátovými šošovkami značky ZEISS s
farebným zrkadlovým efektom. Šošovky sú okrem hlavných vetracích otvorov
dodatočne odvetrané aj miniatúrnymi otvormi proti zahmlievaniu. Nosový mostík
šírky 20mm má nastaviteľné opierky nosa z materiálu MEGOL, ktoré sa dajú
prispôsobiť väčšine tvárí. Pohodlné straničky s odnímateľnými bočnými gumenými
výplňami pre dodatočné odvetranie sú ukončené protišmykovým materiálom
MEGOL. Okuliare sú dodávané v tvrdom puzdre, ktoré zabezpečí ochranu okuliarov
a skiel, keď ich nepoužívate.
Cenu venovala spoločnosť PAUL LANGE OSLANY s.r.o.

2200..0077..22001188 - Cena v hodnote 99,00 €
Okuliare QX2 od značky HQBC. Celorámové cyklistické okuliare QX2 s bezchybnou
ergonómiou dokonale obopnú tvár a zabránia únave očí a nadmernému
podfúkavaniu vzduchu pri jazde. Rám je vyrobený z pevného, ale zároveň pružného
materiálu TR90 so vsadenými polykarbonátovými šošovkami značky ZEISS s
farebným zrkadlovým efektom. Šošovky sú okrem hlavných vetracích otvorov
dodatočne odvetrané aj miniatúrnymi otvormi proti zahmlievaniu. Nosový mostík
šírky 20mm má nastaviteľné opierky nosa z materiálu MEGOL, ktoré sa dajú
prispôsobiť väčšine tvárí. Pohodlné straničky s odnímateľnými bočnými gumenými
výplňami pre dodatočné odvetranie sú ukončené protišmykovým materiálom
MEGOL. Okuliare sú dodávané v tvrdom puzdre, ktoré zabezpečí ochranu okuliarov
a skiel, keď ich nepoužívate.
Cenu venovala spoločnosť PAUL LANGE OSLANY s.r.o.

2211..0077..22001188 - Cena v hodnote 99,00 €
Okuliare QX2 od značky HQBC. Celorámové cyklistické okuliare QX2 s bezchybnou
ergonómiou dokonale obopnú tvár a zabránia únave očí a nadmernému
podfúkavaniu vzduchu pri jazde. Rám je vyrobený z pevného, ale zároveň pružného
materiálu TR90 so vsadenými polykarbonátovými šošovkami značky ZEISS s
farebným zrkadlovým efektom. Šošovky sú okrem hlavných vetracích otvorov
dodatočne odvetrané aj miniatúrnymi otvormi proti zahmlievaniu. Nosový mostík
šírky 20mm má nastaviteľné opierky nosa z materiálu MEGOL, ktoré sa dajú
prispôsobiť väčšine tvárí. Pohodlné straničky s odnímateľnými bočnými gumenými
výplňami pre dodatočné odvetranie sú ukončené protišmykovým materiálom
MEGOL. Okuliare sú dodávané v tvrdom puzdre, ktoré zabezpečí ochranu okuliarov
a skiel, keď ich nepoužívate.
Cenu venovala spoločnosť PAUL LANGE OSLANY s.r.o.

2222..0077..22001188 - Cena v hodnote 339,00 €
Trenažér QUBO DIGITAL SMART B+ od značky ELITE. Bezdrôtový magnetický
trenažér s elektronicky ovládaným odporom a elastogélovým valčekom. Zaujímavý
a technicky prepracovaný virtuálny tréner, ktorý s vami cestuje bez ohľadu na
miesto určenia. Spravujte si výkon, srdcovú frekvenciu, rýchlosť, čas a vzdialenosť
priamo zo svojho smartfónu alebo tabletu pomocou aplikácie My E-Training.
Umožňuje širokú škálu elektronicky riadeného odporu. Úplná interakcia medzi
aplikáciami / softvérom / zariadeniami s protokolom ANT+ (FE-C). Bezdrôtový ANT+
a Bluetooth Smart prenos. Dodáva sa s Qubo rámom. Vybavený systémom
Compass Crono, ktorý verne simuluje pocit ako na ceste (hmotnosť / výkon).
Extrémne stabilný rám. Rýchlo upevňovací systém uzatvárania. Elastogélový valec:
o 50% menej hluku, o 20% menšie opotrebenia plášťa a lepšia priľnavosť plášťa.
Ideálny pre: cestné bicykle s 20 "- 29" kolesami, horské bicykle s 20 "- 29" kolesami.
Cenu venovala spoločnosť PAUL LANGE OSLANY s.r.o.

2244..0077..22001188 - Cena v hodnote 132,50 €
Sada Combipack I od značky PRO. Základný set vhodný na každý bicykel. Obsahuje:
- set 3x monterpáčok,
- mini náradie 10f,
- mini pumpa,
- kapsička Medi.
Sedlo Turnix Offroad od značky PRO. Offroadové sedlo s oceľovými lyžinami s
polookrúhlym tvarom a so super ľahkou EVA výplňou pre optimálny komfort počas
dlhých výjazdov na bicykli. Hladký PU poťah výrazne znižuje trenie s cyklistickými
nohavicami. Rozmer: 275 x 142mm. Váha: 248g
Cenu venovala spoločnosť PAUL LANGE OSLANY s.r.o.

2255..0077..22001188 - Cena v hodnote 132,50 €
Sada Combipack I od značky PRO. Základný set vhodný na každý bicykel. Obsahuje:
- set 3x monterpáčok,
- mini náradie 10f,
- mini pumpa,
- kapsička Medi.
Sedlo Volture E MTB od značky PRO. Offroadové sedlo s oceľovými lyžinami určené
a navrhnuté špeciálne pre e-biky so širšou prednou časťou je kratšie, na zadných
stranách zosilnené a so super ľahkou EVA výplňou pre optimálny komfort počas
dlhých výjazdov na bicykli. Hladký PU poťah výrazne znižuje trenie s cyklistickými
nohavicami. Lyžiny: 7mm x 7mm. Rozmer: 275 x 142mm. Váha: 235g
Cenu venovala spoločnosť PAUL LANGE OSLANY s.r.o.

2266..0077..22001188 - Cena v hodnote 132,50 €
Sada Combipack I od značky PRO. Základný set vhodný na každý bicykel. Obsahuje:
- set 3x monterpáčok,
- mini náradie 10f,
- mini pumpa,
- kapsička Medi.
Sedlo Volture E MTB od značky PRO. Offroadové sedlo s oceľovými lyžinami určené
a dizajnované špeciálne pre e-biky so širšou prednou časťou je kratšie,na zadných
stranách zosilnené a so super ľahkou EVA výplňou pre optimálny komfort počas
dlhých výjazdov na bicykli. Hladký PU poťah výrazne znižuje trenie s cyklistickými
nohavicami. Lyžiny: 7mm x 7mm. Rozmer: 275 x 152mm. Váha: 250g
Cenu venovala spoločnosť PAUL LANGE OSLANY s.r.o.

2277..0077..22001188 - Cena v hodnote 139,00 €
Tretry SHXC500 od značky SHIMANO. Komfortná a funkčná tretra s exkluzívnou
podrážkou MICHELIN® a s proti klzkými oblúkmi sa vyznačuje silným záberom a
vzorom odpudzujúcim blato do zmiešaného terénu. Podrážka vystužená ľahkým a
tvrdým karbónovým plátom. Priedušný zvršok z umelej kože poskytuje prvotriedny
komfort. Upínanie pomocou šnúrok, v balení druhý pár v čiernej farbe. Zosilnené
upevnenie hrotov, pričom je možné použiť aj 18mm hroty. SPD.
Cenu venovala spoločnosť PAUL LANGE OSLANY s.r.o.

2288..0077..22001188 - Cena v hodnote 139,00 €
Tretry SHRP501 od značky SHIMANO. Výkonnostné tretry s bezšvovým
jednodielnym zvrškom poskytuje ideálny komfort počas celodenných výjazdov.
Ľahká nylonová podrážka je vystužená aj ľahkým karbónom pre čo najoptimálnejší
prenos sily pri šliapaní do pedálov. Upnutie zvršku pomocou Boa L6 systému so
skrytým vedením lanka, ktorý umožňuje jemné nastavenie. Čistý dizajn poskytuje
stopercentný a funkčný výkon. Odolné a široké chrániče päty poskytujú optimálnu
stabilitu pri chôdzi. Optimálne prúdenie vzduchu medzi zvrškom, vložkou a
vnútornou podrážkou. SPD-SL.
Cenu venovala spoločnosť PAUL LANGE OSLANY s.r.o.

2299..0077..22001188 - Cena v hodnote 699,00 €
Thule EasyFold XT2 je nosič, ktorý v zloženom stave nie je väčší ako bežný kufor.
Inštalácia na ťažné zariadenie je maximálne jednoduchá. Ľahký prístup do kufra
auta, aj keď sú bicykle naložené na nosiči vďaka naklápaciemu systému,
ovládanému nohou. Vhodný pre všetky druhy bicyklov, vrátane ťažkých e-bikov,
dokonca fatbikov. Na nosiči je dostatočný priestor medzi bicyklami, aj miesto pre
dlhé bicykle. Ramená na uchytenie bicyklov majú krútiaci moment, aby nedošlo k
poškodeniu rámov.
Cenu venovala spoločnosť PAUL LANGE OSLANY s.r.o.

2299..0077..22001188

HLAVNÁ CENA v hodnote 2 897,00 €

Pánsky cestný bicykel Trek Émonda SL 5. Vyvážená jazda, prvotriedna
ovládateľnosť... Skutočný pretekársky bicykel! Trek Émonda SL 5 je základným
modelom najvyššej triedy ultraľahkej serie Émonda, najľahších sériovo vyrábaných
cestných bicyklov. Postavený na ráme vyrobenom z ultraľahkého karbónu triedy
OCLV 500, tento bicykel vyniká v jazde na dlhé vzdialenosti a v kopcovitom teréne,
kde strmé stúpania striedajú dlhé rýchle zjazdy. Overená a spoľahlivá výbava
SHIMANO 105 je sada na ktorú sa môžete spoľahnúť pri náročnom tréningovom aj
pretekárskom nasadení.
+
Dámsky bicykel Trek Neko 2. Vynikajúci spoločník na cesty za športom, zábavou a
vďaka možnosti namontovať blatníky a nosič aj na dochádzanie do práce či dlhšie
turistické výlety. Bicykel Neko 2 má odpruženú prednú vydlicu, ktorá hravo zvládne
nerovnosti, doma je na asfalte aj poľných cestách. Kvalitná výbava Shimano prevody aj brzdy, je spoľahlivá a odolná.
+
Detský bicykel Trek Precaliber 24. Kvalitný, odolný a rýchly. Presne taký je detský
bicykle Trek Precaliber. Vybavený kvalitnými súčiastkami s dlhou životnosťou bude
spoľahlivým spoločníkom vášho malého športovca. Vďaka odpruženej vidlici a
plnohodnotnému sprevodovaniu sa môžete spolu vydať na výlety za
dobrodružstvom či nechať svojho nádejného prekára zápoliť v školských pretekoch.
Cenu venovala spoločnosť BIKE PEAK s.r.o., Oslany.

2299..0077..22001188

ŠPECIÁLNA CENA v hodnote 799,00 €

Interaktívny domáci trenažér ELITE DIRETO s podporou ANT+ FE-C a Bluetooth,
ktorý komunikuje s akýmkoľvek druhom aplikácie a softvéru. Integrovaný
powermeter OTS (Optical Torque Sensor), ktorý meria výkon s presnosťou +/- 2,5%.
DIRETO simuluje náročné stúpania až do 14%, s výkonom 1400W pri rýchlosti 40
km / h. DIRETO je súčasťou novej generácie úplne interaktívnych domácich
trenažérov, ktoré komunikujú s aplikáciami, softvérom, počítačmi a zariadeniami
(smartfóny a tablety) s iOS, Android, OSX a Windows. Priamy prenos sily pre ľahké
nastavenie a nulové opotrebovanie alebo prešmykovanie plášťa. Je ideálny pre
akýkoľvek typ tréningu, špeciálne pre tie tréningy zamerané na: kadenciu, výkon a
šprinty, ktoré vyžadujú absolútnu presnosť. Je praktický a ľahko použiteľný: veľmi
stabilný, ľahko sa prepravuje, rýchlo sa skladá pre skladovanie vi obmedzenom
priestore. Je kompatibilný s cestnými aj MTB rámami * vrátane tých s pevnou osou
142 x 12.
Cenu venovala spoločnosť PAUL LANGE OSLANY s.r.o.

PAUL LANGE OSLANY s.r.o.
Mierová 854/37, 972 47 OSLANY
Tel: +421 465 492 344
E-mail: office@paul-lange.sk
Web: www.paul-lange.sk

BIKE PEAK s r.o.
Mierová 854/37, 972 47 OSLANY
Tel: +421 465 492 200
E-mail: bikepeak@bikepeak.sk
Web: www.bikepeak.sk

