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Naše ambice
Každé kolo nebo odrážedlo woom je dlouhověký a kvalitní produkt, který dokáže změnit svět
o trochu k lepšímu. To nám ale nestačí: dennodenně se snažíme v každém ohledu zvyšovat
udržitelnost naší výroby.

#woomcares

Naše hodnoty
•
•
•
•
•
•

Jednoduchost: Chceme dospět napřímo k nejlepšímu výsledku.
Zvídavost: Nikdy se s ničím nespokojíme a neustále vylepšujeme své produkty.
Odpovědnost: U každého nápadu zvažujeme dopady na člověka a životní prostředí.
Respekt: Sázíme na rozmanitost a férové jednání s druhými.
Důvěra: Texty psané drobným písmem u nás nenajdete, hrajeme s odkrytými kartami.
Radost: Naše produkty musejí přinášet radost – a ještě více zpříjemňovat krásné zážitky
z cyklistiky.

Naše vize
Sníme o budoucnosti, ve které zvítězí nejen mír a spravedlnost, ale také ochrana životního
prostředí a klimatu. Taková budoucnost se díky jízdním kolům může stát skutečností.
Věříme, že děti, které propadnou jízdě na kole, dospějí a budou se i nadále pohybovat
aktivně, zdravě a šetrně k životnímu prostředí.
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woom ujíždí na kolech.
woom ví, co děti potřebují.
Děláme superlehká a dostupná kola pro děti ve věku
od roku a půl do čtrnácti let. Každý detail na našich

Superlehké

Promyšlené

Padne jak ulité

Vzhledem ke své váze 5 kg (woom 2) se
jedná o nejlehčí sériově vyráběné
dětské kolo na světě.

90 % komponent vyvinutých
dětem na míru

Ergonomicky uzpůsobené pro
každý věk
od 1,5 roku do 14 let

modelech je důsledně promyšlený a navržený s důrazem
na anatomii dětského těla. Více zábavy a bezpečí
při objevných výpravách na dvou kolech!

❶ 12" · 2,95 kg · 1,5–3,5 roku

❶PLUS 14" · 4,2 kg · 3–4,5 roku

❷ 14" · 5 kg · 3–4,5 roku

❸ 16" · 5,4 kg · 4–6 let

❹ 20" · 7,7 kg · 6–8 let

Prvotřídní

Vysoká kvalita

Pochvalují si ho
odborníci, profesionální cyklisté,
rodiče a děti.

Všechny modely woom vyvíjíme sami
a používáme výhradně konstrukční díly
nejvyšší kvality.

❺ 24" · 8,7 kg · 7–11 let

❻ 26" · 9,5 kg · 10–14 let

woom❶  /❶ PLUS
První kontakt se dvěma koly
Dobrodružství na dvou kolech začíná na odrážedle. Odrážedlo woom 1 je určeno pro děti od 1,5 roku, které se
hravou formou začínají seznamovat se světem cyklistiky.
Odrážedlo woom 1 PLUS pak skvěle rozpohybuje toho,
kdo se o odrážení začne zajímat až o něco později.

Rám woom

• superlehký rám z hliníku
• geometrie se sníženou rámovou
trubkou odpovídající věku dítěte
• stabilní a hladká jízda díky
dlouhému rozvoru a geometrii
řízení, která toleruje chyby

Ergogrip woom
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woom❶

woom❶ PLUS

12"· 2,95 kg · 1,5–3,5 roku · 82–100 cm

14"· 4,2 kg · 3–4,5 roku · 95–110 cm

• díky malému průměru ideální
pro děti
• ergonomicky tvarovaný grip
z nezávadného materiálu
• konce řídítek s extra velkým
průměrem pro optimální ochranu

Omezovač natočení
řidítek woom

Brzda

• pomáhá udržovat směr při jízdě
rovně a zabraňuje pádům
• maximální bezpečnost díky
měkkému systému upevnění

• mini V-brzda s dětským
pákovým poměrem
• zadní brzda s výrazně zelenou
brzdovou páčkou
• model woom 1 PLUS má přední
i zadní brzdu
• ergonomická brzdová páčka

Sedlo woom

Představec woom

• ergonomicky přizpůsobené
dětské pánevní kosti
• z nezávadného materiálu
• sedlovka s integrovaným
vedením v sedlové trubce

• superlehký představec, který
nechává kolena bez škrábanců
• upevněn dvěma upínacími šrouby
(od modelu woom 1 PLUS)
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woom❷ /❸
Kouzelná chvíle
Když dětské oči září nadšením: konečně se naučím jezdit
na kole! Díky modelům woom 2 a woom 3 přesedlají děti
z odrážedla na jízdní kolo levou zadní a nové pohyby si
velmi rychle vryjí do paměti. Jak to jen rozšlapat a pak
nechat nohy odpočívat a jak vůbec udržovat rovnováhu?
Není nic lehčího! S kolem woom na tento důležitý okamžik dětství nikdy nezapomenete.

woom❷

Brzda

Kliky woom

Rám woom

Kryt řetězu woom

Pláště woom

Omezovač natočení řidítek
woom

• dvě mini V-brzdy
s dětským pákovým poměrem
• zadní brzda s výrazně zelenou
brzdovou páčkou
• ergonomická brzdová
páčka

• kvalitní lehké kliky z hliníku
• délka klik a rozteč pedálů
ergonomicky uzpůsobené
dětskému tělu

• superlehký rám z hliníku
• geometrie se sníženou rámovou
trubkou odpovídající věku dítěte
• dlouhý rozvor a geometrie řízení, 
která toleruje chyby

14"· 5 kg · 3–4,5 roku · 95–110 cm

woom❸
16"· 5,4 kg · 4–6 let · 105–120 cm

• lehký a kompaktní kryt řetězu
• chrání před nečistotami
a zraněním
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• Schwalbe Little Joe – edice woom
• bezpečná přilnavost za každého
počasí a na každém povrchu
• dobré tlumení rázů a nízký
valivý odpor
• reflexní postranní pruhy

• pomáhá udržovat směr při jízdě
rovně a zabraňuje pádům
• maximální bezpečnost díky
měkkému systému upevnění
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woom❹ /❺ /❻
Když je třeba přehodit na těžší převod
S přehazováním se děti setkají poprvé ve věku šesti
let na kole woom 4 a zažijí opravdovou dynamickou
jízdu, za prvním samostatným dobrodružstvím si dojedou od sedmi let na kole woom 5, a až jim bude deset a víc, budou si to „hasit“ na kole woom 6 rovnou
do puberty! Ať už děti jezdí v okolí domova, do tajného
úkrytu v lese nebo jedou za druhým koncem duhy –
na kole se jim bude svět objevovat jedna báseň.

Řazení

• přesné řazení SRAM X4
s lehkým chodem
• 8 převodů, velký rozsah řazení
• intuitivní řazení díky lehce ovladatelnému řadicímu gripu

Rám woom

• superlehký rám z hliníku
• geometrie se sníženou rámovou
trubkou odpovídající věku dítěte
• model má agilní jízdní vlastnosti
a zároveň toleruje chyby

Rychloupínák woom
(kola a sedlo)
• jednoduché nasazení
i sundání kol
• rychlé nastavení
optimální výšky sedla

woom❹
20"· 7,7 kg · 6–8 let · 115–130 cm

woom❺
24"· 8,7 kg · 7–11 let · 125–145 cm

woom❻
26"· 9,5 kg · 10–14 let · 140–165 cm
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Představec woom Vario

• představec Vario, který
roste spolu s dítětem
• lze nastavit zároveň
výšku i délku
• optimální držení těla při sezení
po celou dobu používání

Převodník Narrow Wide

• speciální profil tvořený střídavě
úzkými a širokými zuby
• zabraňuje seskočení řetězu
i v drsných podmínkách

Ergogrip woom

• díky malému průměru
ideální pro děti
• ergonomicky tvarovaná plocha
gripu z nezávadného materiálu
• konce řídítek s extra velkým průměrem pro optimální ochranu
11
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woom OFF

woom OFF ❹

woom OFF ❺

woom OFF ❻

Velikost pláště/kola

20"

24"

26"

Hmotnost

7,8 kg

8,6 kg

9,3 kg

Ultralehký a robustní model woom OFF je

Věk dítěte

6–8 let

7–11 let

10–14 let

spolehlivé kolo do terénu pro děti od šesti

Výška postavy dítěte

118–130 cm

128–145 cm

140–165 cm

do čtrnáct let. Užijí si s ním spoustu zábavy

Výška kokpitu/gripů

770 mm

870 mm

960 mm

Úhel hlavové trubky

68°

69°

69°

nou překážku, ale jen krásnou výzvu. Z lásky

Horizontální délka horní rámové trubky

460 mm

525 mm

570 mm

k ježdění na kole se stává vášeň pro jízdu

Rozvor

850 mm

970 mm

1060 mm

v terénu na horském kole.

Úhel sedlové trubky

70°

70°

71°

Minimální výška sedla

605 mm

715 mm

785 mm

Maximální výška sedla

750 mm

820 mm

975 mm

Délka kliky

110 mm

130 mm

150 mm

Nastavení řídítek

úhel: +/-15°
výška: +/-12 mm

úhel: +/-15°
výška: +/-12 mm

úhel: +/-15°
výška: +/-12 mm

Do kopce naplno, z kopce
úplně pod kontrolou!

a díky dobré ovladatelnosti nad ním neztratí
kontrolu. Náročný terén už neznamená žád-
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Karbonová vidlice woom (woom OFF)
• superlehká
• maximální torzní tuhost díky vzájemně
propleteným uhlíkovým vláknům

Představec woom Flip Flop

• z kovaného hliníku
• maximální tuhost, minimální hmotnost
• lze namontovat naopak a upravit tím
výšku řidítek (+/-15°)

Přehazovačka SRAM

• přesné řazení SRAM X5 s lehkým chodem
• 9 převodů, velký rozsah řazení
• snadno ovladatelné páčkové řazení trigger

Hydraulicky tvarovaný hliníkový rám

• ultralehký rám s konifikovanými,
hydraulicky tvarovanými trubkami
• jednoduché sesednutí díky nízko položenému
zakřivení horní rámové trubky

Hydraulické kotoučové brzdy Promax
• jemné odstupňování brzdného účinku
• dětské brzdové páčky, na které snadno
dosáhnou malé prsty

Převodník Narrow Wide

• speciální profil tvořený střídavě úzkými
a širokými zuby
• zabraňuje seskočení řetězu i v drsných
podmínkách

Pláště Schwalbe Rocket Ron
s ADDIX SPEED

• nízký valivý odpor a zároveň maximální přilnavost
• optimální tlumení rázů
• dlouhá životnost

Hydraulická vzduchová odpružená vidlice
(woom OFF AIR)
• nastavitelné zanoření vidlice při klidovém
zatížení (SAG)
• nastavitelné tlumení komprese a odskoku
• funkce zámku
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woom OFFAIR

woom OFF AIR❹

woom OFFAIR ❺

woom OFFAIR❻

Velikost pláště/kola

20"

24"

26"

Na ultralehkém, robustním a odpruženém

Hmotnost

9,0 kg

10,1 kg

11,0 kg

horském kole woom OFF AIR si děti hravě

Věk dítěte

6–8 let

7–11 let

10–14 let

poradí s každým kopcem i trailem. Pomá-

Výška postavy dítěte

118–130 cm

128–145 cm

140–165 cm

há jim v tom vedle odpružené vidlice také

Výška kokpitu/gripů

800 mm

890 mm

950 mm

Úhel hlavové trubky

68°

69°

69°

Horizontální délka horní rámové trubky

460 mm

525 mm

570 mm

Rozvor

850 mm

970 mm

1060 mm

Úhel sedlové trubky

70°

70°

71°

Minimální výška sedla

605 mm

715 mm

785 mm

Maximální výška sedla

750 mm

820 mm

975 mm

Délka kliky

110 mm

130 mm

150 mm

Nastavení řídítek

úhel: +/-15°
výška: +/-12 mm

úhel: +/-15°
výška: +/-12 mm

úhel: +/-15°
výška: +/-12 mm

Smáznu tě levou zadní!

speciální převodník, lehké řazení a tlusté
pláště. Než se dospělí bikeři nadějí, zmizí
jejich děti v oblacích prachu.
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woom UP

woom UP❻

Vítejte ve světě flow!

Velikost pláště/kola

24"

26"

Superlehký a sportovní model woom UP

Hmotnost

15,3 kg

16,0 kg

Věk dítěte

7–11 let

10–14 let

Výška postavy dítěte

128–145 cm

140–165 cm

přirozený pocit z jízdy a maximální prožitek

Výška kokpitu/gripů

890 mm

950 mm

s extra porcí flow. Ať už mladí bikeři dobý-

Úhel hlavové trubky

66°

68°

vají vrcholy, nebo se prohání po trailu, na

Horizontální délka horní rámové trubky

531 mm

570 mm

Rozvor

990 mm

1055 mm

Úhel sedlové trubky

67,1°

69,7°

Minimální výška sedla

715 mm

785 mm

Maximální výška sedla

850 mm

950 mm

Délka kliky

130 mm

150 mm

Nastavení řídítek

úhel: +/-15°
výška: +/-12 mm

úhel: +/-15°
výška: +/-12 mm

pro děti od sedmi let je kvalitní horské
elektrokolo s jemnou pomocí elektromotoru a dětskými komponenty – pro zcela

kole woom UP se cesta proměňuje v cíl!
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woom UP ❺
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Elektromotor

Přehazovačka SRAM

Hydraulicky tvarovaný hliníkový rám

Představec woom Flip Flop

Hydraulická vzduchová
odpružená vidlice

Hydraulické kotoučové brzdy Promax

Převodník Narrow Wide
s uchycením direct mount

Pláště Schwalbe Rocket Ron
s ADDIX SPEED

• systém pohonu od společnosti Fazua
speciálně pro děti
• zcela přirozený pocit z jízdy bez odporu při šlapání
• dojezd na baterii až 80 km
a 1 500 výškových metrů*
• podpora elektromotoru max. do rychlosti 20 km/h

• nastavitelné zanoření vidlice při klidovém
zatížení (SAG)
• nastavitelné tlumení komprese a odskoku
• funkce zámku

• přesné řazení SRAM NX
s lehkým chodem
• 11 převodů, velký rozsah řazení
• snadno ovladatelné páčkové řazení trigger

• jemné odstupňování brzdného účinku
• dětské brzdové páčky, na které
snadno dosáhnou malé prsty

*D
 ojezd na baterii se může lišit podle tělesné hmotnosti cyklisty, stupně elektrické podpory a profilu trasy.

• ultralehký rám s konifikovanými,
hydraulicky tvarovanými trubkami
• jednoduché sesednutí díky nízko položenému
zakřivení horní rámové trubky
• odnímatelná jednotka motoru a akumulátoru
je decentně ukryta ve spodní rámové trubce

• speciální profil tvořený střídavě úzkými a
širokými zuby
• zabraňuje seskočení řetězu i v náročných
podmínkách

• z kovaného hliníku
• maximální tuhost, minimální hmotnost
• lze namontovat naopak a upravit tím
výšku řidítek (+/-15°)

• nízký valivý odpor a zároveň maximální
přilnavost
• optimální tlumení rázů
• dlouhá životnost
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Helmy KIDS
Děti mají svou hlavu – a my pro ně máme helmu,
která jim padne jako ulitá. Tvar a rozměry hlavy
dítěte a dospělého se liší. Proto jsme helmu
KIDS přizpůsobili dětským potřebám.

Nové velikosti!
 46–50 cm
 50–53 cm

Ochranný kšilt proti nárazům

Viditelná

Magnetická přezka Fidlock®

Speciálně vyvinutý ochranný prvek
a tlumič proti čelním nárazům

Reflexní logo woom zvyšuje viditelnost zejména při špatných
světelných podmínkách.

Přezka se dá ovládat jednou rukou,
dokonce i v rukavicích – a zabraňuje přiskřípnutí kůže nebo vlasů.

 53–56 cm

barvy

konstrukce
lehká konstrukce in
mould s ochranou hran

To znamená speciálně prodlouženou skořepinu na ochranu čela, spánků a týlu, jednoduché ovládání magnetické
přezky, optimální ventilace a jemná úprava velikosti pomocí vyjímatelných výplní a otočného uzávěru. Jedinečným
bezpečnostním prvkem je pružný kšilt, který slouží jako další ochrana proti nárazu.

materiál
vnitřní vrstva: EPS
vrchní vrstva a
spodní hrana:
polykarbonát

Sedne jako ulitá

Bezpečná ze všech stran

Vzdušná

Upravená podle tvaru a rozměrů
dětské hlavy

Prodloužená skořepina helmy
optimálně chrání čelo, spánky

Ventilační otvory a vzduchové
kanálky zajišťují optimální odvě-

i zadní část hlavy.

trávání a chladnou hlavu.

Zkušební normy
CE EN 1078

Všechny komponenty byly vyvinuty se zřetelem na bezpečnost a získaly certifikaci KIDSAFE PLUS.
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Světla CYCLOPE

Nosič PICKUP

Zvonek VIENNA BELL

Cyklistické rukavice TENS

• voděodolná (ochrana proti stříkající vodě)
• montáž na všechna kola bez potřeby nářadí
• akumulátor Li-Po 600 mAh (přední světlo)
a 100 mAh (zadní světlo)
• intenzita osvětlení (přední světlo): 15, resp. 25 lux
• doba svícení: 3 hod (15 lux), resp. 2 hod (25 lux)
• dobíjecí (pomocí USB kabelu, který je
součástí balení)
• homologace podle německé vyhlášky StVZO
a rakouské vyhlášky pro jízdní kola

• snadná montáž – s blatníkem i bez něj
• zvláště robustní a přesto lehký díky kvalitnímu
hliníku a minimalistickému provedení
• s odrazkou
• maximální zatížení 18 kg
• dostupné pro modely woom 3–6
• hmotnost: 550 g (woom 3), 630 g (woom 4),
710 g (woom 5), 760 g (woom 6)
• kompatibilní s modely od listopadu 2020

• tělo zvonku z mosazi používané při výrobě
hudebních nástrojů
• rytina s dunajským valčíkem
• dobře slyšitelný zvuk v lese i ve městě
• délka tónu cca 6 sekund
• vhodný pro všechny modely woom a všechny
průměry řidítek od 19 do 22,2 mm
• k montáži je zapotřebí inbusový klíč 2,5 mm

• tenký, prodyšný strečový 4D materiál
a elastická síťovina
• oblast palce z froté materiálu
• elastické strečové výstelky obepnou ruku a rukavice
se obejdou bez nekomfortního suchého zipu
• vnitřní strana rukavic z umělé kůže
bez nepříjemných švů
• minimální výstelky v místě kontaktu ruky s řidítky
• velikosti: 5 / 6 / 7
• barvy: červená, modrá, zelená, žlutá, lila

Zámek na kolo LOKKI

Odnímatelné blatníky SNAP

Zvonek BING

Cyklistické rukavice WARM TENS

•
•
•
•
•

délka řetězu 61 cm / tloušťka řetězu 6 mm
tvrzená ocel
stupeň zabezpečení 8
čtyřmístný číselný kód
oděruvzdorný textilní plášť zámku
chrání lak kola
• políčko pro vepsání jména zabraňuje záměnám
• barvy: červená, černá

• blatníky z plastu
• barva: matně černá
• blatníky stačí jednou sešroubovat a pak už je
lze nasazovat a sundávat bez nářadí
• nerezové tyče
• kompatibilní s modely od listopadu 2020

•
•
•
•

rezonanční těleso z hliníku
dobře slyšitelný zvuk v lese i ve městě
délka tónu cca 6 sekund
vhodný pro všechny modely woom a všechny průměry řidítek od 19 do 22,2 mm
• k montáži je zapotřebí inbusový klíč 2,5 mm

• konce prstů vhodné pro ovládání
dotykových displejů
• dobrá viditelnost při špatných světelných podmínkách díky vysoce kvalitnímu reflexnímu potisku
• prodyšná ochrana proti větru, dešti a chladu
• snadné nasazení díky elastické manžetě
a tažnému poutku
• velikosti: 5 / 6 / 7

Láhev GLUG z nerezové oceli

Blatníky MUDBLOCKA

Pumpička na kolo AIRFLO

Boční stojánek LEGGIE

• z kvalitní nerezové oceli bez vlivu na
chuť nápoje
• dobře těsní a lze ji dát do myčky
• vč. košíku side clip a dvou šroubů k montáži
• vlastní hmotnost láhve: 145 g
• vhodná pro všechna jízdní kola woom
(na model woom 2 lze připevnit pouze
bez blatníku)

•
•
•
•

• vhodná pro klasické ventilky (Dunlop), galuskové
ventilky (Presta) a autoventilky (Schrader)
• se závitem pro snadné nasazení na ventilek
• snadné nahuštění duše díky optimalizovanému
objemu vzduchu pro děti
• materiál: hliník, dřevo
• výška: 33 cm
• hmotnost: 215 g

• boční hliníkový stojan, který i děti vyklopí
„levou zadní“
• lze vyklopit i sklopit při každé pozici pedálů
• velikosti: S / M / L
• hmotnost: 137 g (S), 151 g (M), 169 g (L)
• kompatibilní s modelem woom 1 PLUS od října 2019
a všemi ostatními modely od června 2017
• k dispozici pro modely woom 1 PLUS až woom 6,
woom OFF, woom OFF AIR, woom UP

materiál: plast o tloušťce 1 mm
barva: matně černá
včetně stahovacích pásků
vhodné pro všechny modely woom OFF,
woom OFF AIR a woom UP (doporučujeme montáž
zadního blatníku až při výšce sedla od polohy 10)

Líbily se vám tyto články? Pak se podívejte na woombikes.com a objevte ještě spoustu dalších!
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Tričko MY FIRST BIKE

Mikina MY FIRST BIKE

Reflexní čepice FLARE

• 100% bio bavlna (certifikace GOTS)
• dětské velikosti v bikerském střihu
(vzadu delší než vpředu)
• tři zadní kapsy na knoflík
• dostupné také v dospělých velikostech (unisex
design) se zadní kapsou a rovným lemem
• velikosti: 100 / 110 / 120 /130 / 140 / 150 / 160 / 170
M / L / XL

• 100% bio bavlna (certifikace GOTS)
• tři zadní kapsy na knoflík
• dostupná také v dospělých velikostech
(unisex design se zadní kapsou)
• velikosti: 100 / 110 / 120 /130 / 140 / 150 / 160 / 170
M / L / XL

•
•
•
•
•
•
•

Tričko GIRO DEL GELATO

Tílko GIRO DEL GELATO

Tričko FLARE

• 100% bavlna
• slim fit (pokud je vaše dítě na rozhraní dvou
velikostí, doporučujeme vzít tu větší)
• dostupné také v dospělých velikostech (unisex design spíše menšího střihu)
• zadní kapsa na knoflík
• velikosti: 100 / 110 / 120 /130 / 140 / 150 / 160 / 170
S / M / L / XL

•
•
•
•

•
•
•
•

Tričko TEAM SQUIRREL

Tričko RIDE FASTA EAT PASTA

Reflexní vesta FLARE

Cyklistický dres PACE

•
•
•
•

•
•
•
•

• vrchní materiál: 100% nylon,
podšívka: 100% polyester
• bikerský střih (vzadu delší než vpředu)
• lze sbalit do vlastní zadní kapsy
• ultrakompaktní a lehký společník na každou túru
• větruodolná a voduodpudivá
• černá barva s reflexním potiskem
• velikosti: 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160
• dostupná od února 2021

•
•
•
•

100% bio bavlna (certifikace GOTS)
bikerský střih (vzadu delší než vpředu)
zadní kapsa na knoflík
velikosti: 100 / 110 / 120 /130 / 140 / 150 / 160 / 170

100% bio bavlna (certifikace GOTS)
bikerský střih (vzadu delší než vpředu)
zadní kapsa na knoflík
velikosti: 100 / 110 / 120 /130 / 140 / 150 / 160 / 170

100% bio bavlna (certifikace GOTS)
bikerský střih (vzadu delší než vpředu)
zadní kapsa na knoflík
velikosti: 100 / 110 / 120 /130 / 140 / 150 / 160 / 170

98% bavlna, 2% elastan
vetkaný elastický pásek, aby čepice dobře držela
díky plochým švům lze nosit i pod helmou
černá barva s reflexním potiskem
velikost M/L bude sedět i dospělým
velikosti: S/M, M/L
dostupná od února 2021

100% bio bavlna (certifikace GOTS)
bikerský střih (vzadu delší než vpředu)
zadní kapsa na knoflík
dostupné také v dospělých velikostech
(unisex design)
• velikosti: 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170
M / L / XL

Bike apparel for young riders.

100% polyester
tři zadní kapsy
v červeném a černém provedení
dostupný také v dospělých velikostech
(unisex design)
• velikosti: 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170
M / L / XL

Líbily se vám tyhle kousky? Pak se podívejte na woombikes.com a objevte ještě spoustu dalších!

29

PEDAL

YOUR

UWZ_Vermerk_GmbH_4C_Umweltzeichen_Vermerk.qxd 31.05.13 08:02 Seite 1

DÍKY HUMIFIKACI KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ

gedruckt nach
Richtlinie
„Druckerzeugnisse“
Vytištěno
podleder
směrnice
„tištěné
výrobky“
Österreichischen
Umweltzeichens
vdes
rámci
rakouské ekoznačky
GmbH•· ekoznačka
UW-Nr. 637
Druckerei Janetschek
Janetschek GmbH
č. 637

PLANET

testováno Asociací pro tiskařství a mediální
techniku

30

gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des
Österreichischen Umweltzeichens

31

„Nadchnout co nejvíce dětí
pro cyklistiku – to je naše mise.“

Chyby v sazbě a tisku vyhrazeny.

Marcus Ihlenfeld
zakladatel a výkonný ředitel společnosti woom

CYKLOSPECIALITY s.r.o.
obchod@cyklospeciality.cz
Telefon: +420 513 034 848
Svatopetrská 35/7
617 00 Brno

