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woom OFF❺
24" · 8,6 kg · 19 490 Kč

woom OFF❻
26" · 9,3 kg · 20 490 Kč

woom OFF❹
20" · 7,8 kg · 18 490 Kč
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Karbonová vidlice

Velmi lehká a velmi kvalitní – karbonová 
vidlice nabízí maximální stabilitu při 
minimální hmotnosti. Propletená uhlíková 
vlákna zaručují optimální torzní tuhost pří 
řízení a brzdění. Ani nejprudší jízdy z 
kopce tak nejsou problém.

woom OFFKarbonová vidlice 20˝ s osou 100x15 mm, 
Disc only PM 140, malý tapered sloupek 
1 1/8-1˝

Hydraulicky tvarovaný hliníkový rám, 
osa 12x135 mm, Disc only PM140

Představec OFF 1˝ pro upnutí řidítek 
Ø 31,8 mm, provedení Flip-Flop

Řidítka MTB OFF, upnutí  Ø 31,8 mm, 
šířka 580 mm, průhyb 20 mm

Kazeta 11-32T, 9s

Přehazovačka SRAM X5

Páčkové řazení SRAM X5-Trigger

Hydraulické kotoučové brzdy Promax 
(140/140 mm)

Převodník Narrow Wide 28T

Sedlo woom

20x2,25˝ Schwalbe Rocket Ron, 
gumová směs ADDIX SPEED

Karbonová vidlice 24˝ s osou 100x15 mm, 
Disc only PM 140, malý tapered sloupek 
1 1/8-1˝

Hydraulicky tvarovaný hliníkový rám, 
osa 12x135 mm, Disc only PM140

Představec OFF 1˝ pro upnutí řidítek 
Ø 31,8 mm, provedení Flip-Flop

Řidítka MTB OFF, upnutí  Ø 31,8 mm, 
šířka 600 mm, průhyb 20 mm

Kazeta 11-34T, 9s

Přehazovačka SRAM X5

Páčkové řazení SRAM X5-Trigger

Hydraulické kotoučové brzdy Promax 
(140/140 mm)

Převodník Narrow Wide 28T

Sedlo woom

24x2,35˝ Schwalbe Rocket Ron, 
gumová směs ADDIX SPEED

Karbonová vidlice 26˝ s osou 100x15 mm, 
Disc only PM 160, malý tapered sloupek 
1 1/8-1˝

Hydraulicky tvarovaný hliníkový rám, 
osa 12x135 mm, Disc only PM140

Představec OFF 1˝ pro upnutí řidítek 
Ø 31,8 mm, provedení Flip-Flop

Řidítka MTB OFF, upnutí  Ø 31,8 mm, 
šířka 680 mm, průhyb 20 mm

Kazeta 11-36T, 9s

Přehazovačka SRAM X5

Páčkové řazení SRAM X5-Trigger

Hydraulické kotoučové brzdy Promax 
(160/140 mm)

Převodník Narrow Wide 28T

Sedlo woom

26x2,35˝ Schwalbe Rocket Ron, 
gumová směs ADDIX SPEED



woom OFF

Where we’re going, we don’t need roads. 
 ROADS?

Hydraulické kotoučové 
brzdy

Kotoučové brzdy s dobrým dávkováním 
brzdného účinku v kombinaci s dětskými 
brzdovými páčkami pro malý dosah prstů 
zvyšují bezpečnost a kontrolu i v obtížném 
terénu a v mokrých podmínkách.

Převodník Narrow Wide

Speciální převodník Narrow Wide 
zaručuje spolehlivé vedení řetězu – pro 
maximální požitek z jízdy i v náročném 
terénu.

Pláště Schwalbe Rocket Ron 
s ADDIX SPEED

Velmi kvalitní pláště Schwalbe pro horská 
kola s gumovou směsí ADDIX SPEED nabízí 
optimální kombinaci nízkého valivého 
odporu, maximálního záběru, dobrého 
tlumení a dlouhé životnosti.

Hydraulicky tvarovaný 
hliníkový rám

Ultralehký hliníkový rám z konifikova-
ných, hydraulicky tvarovaných trubek se 

vyznačuje sportovní geometrií s 
dlouhým rozvorem a plochým úhlem 

natočení řídítek. 

Hluboko posazený zlom horní trubky 
umožňuje v každé situaci rychlé 

sesednutí z kola.

Představec Flip Flop

Speciálně vyvinutý představec z 
kovaného hliníku zaručuje vysokou 

tuhost při minimální hmotnosti. 

Díky provedení Flip-Flop ho lze 
montovat i opačně a přizpůsobit tak 

výšku řídítek (+/- 15°).

Sada nálepek

Pimp your bike! Ke každému woom OFF 
se dodává sada nálepek ve čtyřech 

různých barvách.

Ráfky a horní trubku lze takto zcela 
individuálně vyzdobit.

Barvy nálepek:


