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woom má v oblibě kola.
A 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 kolech je důsledně promyšlený a navržený se
zaměřením na anatomii dětského těla. Více zábavy a
bezpečí při poznávacích výletech na kole!
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Superlehké

Promyšlené

Padne jak ulité

vzhledem k hmotnosti 5 kg
(woom 2) se jedná o nejlehčí
sériově vyráběné dětské
kolo na světě

90 % komponent je vyvinuto
speciálně pro děti

ergonomicky uzpůsobené
na každý věk od 1,5 roku
do 14 let

Prvotřídní

Vysoká kvalita

upCYCLING

boduje u odborné veřejnosti,
profesionálních cyklistů,
rodičů a dětí

Vyvíjíme naše kola sami a zasíláme
je přímo vám – rychle a osobně.

Když si koupíte kolo o jednu velikost
větší, dostanete zpět 40 % z kupní
ceny vráceného kola woom.
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woom ORIGINAL
Inovativní kola a odrážedla woom ORIGINAL
rostou zároveň s dětmi a jejich dovednostmi.
Malí cyklisté se na nich učí jezdit a zdokonalují si
techniku jízdy jednoduše, bezpečně a intuitivně.
Pro požitek z jízdy!
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❶

12"

❶ PLUS 14"

3 kg

1,5–3,5 roku

❹ 20"

7,3 kg

6–8 let

4,25 kg

3–4,5 roku

❺ 24"

8,2 kg

7–11 let

❻ 26"

9,1 kg

10–14 let

❷

14"

5 kg

3–4,5 roku

❸

16"

5,3 kg

4–6 let
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Přednosti
Rám

Kliky

Brzdy

Pláště

Představec

Volnoběh

Omezovač natočení řidítek

Sedlo

Základem kola je lehký hliníkový rám.
Geometrie rámu je výsledkem komplexního vývoje a přesně
odpovídá vzrůstu dítěte.

Délka vysoce kvalitních klik woom a
rozteč pedálů jsou po ergonomické
stránce dokonale uzpůsobeny pro
dětské tělo.

Ať už na asfaltu, šotolině nebo v
lese – naše pláště drží perfektně na
každém povrchu.

Důležitou zadní brzdu poznají děti
podle výrazně zelené brzdové páky
(jen u modelů woom 1 PLUS, 2, 3).

Rozjet se i zabrzdit se dá při jakékoli
pozici pedálů. Díky tomu může dítě ve
vážných případech lépe zareagovat.

Z představce nevyčnívají žádné
šrouby, o které by mohlo dítě
zavadit kolenem.

Chrání dítě před pádem v důsledku
přetočení řidítek (jen u modelů woom
1, 1 PLUS, 2, 3).

Naše sedlo je anatomicky uzpůsobeno
tak, aby na něm dítě sedělo vzpřímeně,
a je potaženo kvalitními materiály bez
škodlivých látek.

barvy

Všechny komponenty byly vyvinuty se zřetelem na bezpečnost a získaly certifikaci KIDSAFE PLUS.
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woom OFF

Ultralehké a robustní modely woom
OFF a woom OFF AIR jsou spolehlivá
kola do terénu pro děti od šesti do
čtrnáct let. Užijí si s nimi spoustu
zábavy a díky dobré ovladatelnosti nad
nimi neztratí kontrolu. Zkrátka: nejlepší
parťáci do každého kopce i trailu.
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woomOFF❹

20"

7,8 kg

6–8 let

woomOFF❺

24"

8,6 kg

7–11 let

woomOFF❻

26"

9,3 kg

10–14 let

woomOFFAIR❹

20"

9,0 kg

6–8 let

woomOFFAIR❺

24"

10,1 kg

7–11 let

woomOFFAIR❻

26"

11,0 kg

10–14 let
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woom UP

Lepší možnosti a co největší radost
z jízdy: se superlehkým a vysoce
kvalitním modelem woom UP, který
má pohon střižený dětem na míru a
promyšlené komponenty, se každá
náročná trasa promění v pěkné
dobrodružství na horských kolech
pro celou rodinu.
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woom UP❺24"· 15,8 kg · 7–11 let

woom UP❻26"· 16,6 kg · 10–14 let
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Helmy KIDS
Děti mají svou hlavu – a my pro ně máme helmu,
která jim padne jako ulitá. U dětí a dospělých se
tvar a rozměry hlavy liší. Právě proto jsme helmu
KIDS uzpůsobili pro potřeby dítěte.
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!
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Specifika

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.

Sedne jako ulitá

Bezpečná ze všech stran

Vzdušná

upravená podle tvaru a rozměrů
dětské hlavy

Prodloužená skořepina helmy
optimálně chrání čelo, spánky
i zadní část hlavy.

Ventilační otvory a vzduchové
kanálky zajišťují optimální
odvětrávání a chladnou hlavu.
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Helmy KIDS

Láhev na kolo a košík SLURP

• velikost: S (48–53 cm) / M (52–56 cm) /
L (55–60 cm)
• hmotnost: S (295 g) / M ( 315 g) / L (345 g)
• konstrukce: lehká konstrukce in mould s
ochranou hran
• materiál: vnitřní vrstva: EPS / vrchní vrstva
a spodní hrana: polykarbonát
• normy: CE EN 1078 / CPSC 1203 (USA)

•
•
•
•
•
•

Zámek na kolo LOKKI

Nosič PICKUP

•
•
•
•
•

•
•
•
•

délka řetězu 61 cm / tloušťka řetězu 6 mm
tvrzená ocel
stupeň zabezpečení 8
čtyřmístný číselný kód
oděruvzdorný textilní plášť zámku
chrání lak kola

neobsahují změkčovadla ani jiné škodlivé látky
omyvatelné v myčce
vyrobené v Evropě
košík z hliníku
konstrukce sideclip pro boční vkládání lahve
včetně montážních šroubů

snadná montáž – s blatníkem i bez něho
extrémně nízká hmotnost
maximální zatížení 18 kg
částečně odolný vůči povětrnostním vlivům,
nevystavujte ho však trvale nepříznivým
venkovním vlivům
• kompatibilní s modely od dubna 2017

Světla CYCLOPE

Nálepka se jménem

• voděodolná (ochrana proti stříkající vodě)
• montáž na všechny 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

• 2 ks
• výška: cca 10 mm (např. nápis „Míka“,
10 mm vysoký a 41 mm široký)
• barva: metalická
• lze odstranit snadno a beze zbytků

Blatníky MUDDIE
•
•
•
•
•

pevně přišroubovaný plastový blatník
matně černé
nerezové tyče
kompatibilní s modely od dubna 2017
dostupné pro modely woom 2–6

Boční stojánek LEGGIE
• boční hliníkový stojan, který i děti vyklopí
„levou zadní“
• snadná montáž v oblasti zadního středu
• lze vyklopit i sklopit při každé pozici pedálů
• kompatibilní s modely woom 1 PLUS od října
2019 a woom 2–6 od června 2017
• dostupný pro modely woom 1 PLUS – 6

Pumpička na kolo AIRFLO
• 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
• barva: surový hliník
• hmotnost: 215 g
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Zvonek VIENNA BELL

Stojan na kola DOCK

• tělo zvonku z mosazi používané při výrobě
hudebních nástrojů
• rytina s Dunajským valčíkem
• dobře slyšitelný zvuk v lese i ve městě
(intenzita zvuku: 87,6 dB)
• 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

• stojan lze bleskurychle postavit bez
jakékoli nářadí
• inovativní, patentovaný pružinový pant
• malé rozměry balení s možností snadného uložení
• vyrobený v Evropě
• překližka vyfrézovaná pomocí CNC
• vhodné pro modely woom 1–3 a všechna
běžná 12" až 16" kola

Zvonek BING

Přenosná taška WALKIE

• rezonanční těleso z hliníku
• dobře slyšitelný zvuk v lese i ve městě
(intenzita zvuku: 87,8 dB)
• 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

• bleskurychle připravená k použití
• kompaktní pro snadné uložení
• stahovací šňůra drží odrážedlo
bezpečně v tašce
• materiál: bavlna/elastan/polyester
• vhodné pro modely woom 1 a mnoho
dalších odrážedel

Stupátko SURFBOARD

Přenosný popruh WALKIE

•
•
•
•
•

• bleskurychlé upínání na odrážedlo
• kompaktní pro snadné uložení
• integrovaná stahovací šňůra zkracuje
popruh o nevyužitou délku
• pohodlné nošení díky vlnitému profilu
• vhodné pro modely woom 1 a mnoho
dalších odrážedel

kvalitní javorová překližka
lakované s adhezní páskou
snadná montáž pomocí 4 šroubů
kompatibilní pouze s modely od dubna 2017
vhodné pro modely woom 1 (jako volitelné
příslušenství) a woom 1 PLUS (dodávány
již s namontovaným stupátkem v rámci
základní výbavy)

Brašna na řidítka ROO

Cyklistické rukavice WARM TENS

•
•
•
•

bavlna denim se žlutou nylonovou podšívkou
popruhy na suchý zip k upevnění na řídítka
polep s pokyny pro správné upevnění
brašnu lze díky dalšímu popruhu nosit jako
tašku přes rameno
• rozměry: 21 x 17 x 13 cm
• vhodné pro modely woom 2 a woom 3

• konce prstů 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

Brašna do rámu SLOFF

Cyklistické rukavice TENS

•
•
•
•

• tenký strečový 4D materiál a
elastická síťovina
• oblast palce z froté materiálu
• elastické manžety obepnou ruku
• 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

bavlna denim se žlutou nylonovou podšívkou
boční kapsy na zip
popruhy na suchý zip k upevnění na rám
dostupná ve třech velikostech pro modely
woom 4, woom 5 a woom 6

Tréninková sada SKILLZ

Blatníky MUDBLOCKA

• 10 kuželů Ø 19 cm, vč. stojanu
• pružný materiál: kužely je možné přejet, aniž
by se roztříštily
• dostatečně malé, aby se vešly do každého
batohu

• vhodné pro všechny modely woom OFF,
woom OFF AIR a woom UP
• včetně stahovacích pásků
• materiál: plast o tloušťce 1 mm
• barva: matně černá
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„Nadchnout co nejvíce dětí
pro cyklistiku – to je naše mise.“

Distributor:
CYKLOSPECIALITY s.r.o
Svatopetrská 35/7
617 00 BRNO Komárov
cyklospeciality.cz
02.20 B
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Chyby v sazbě a tisku vyhrazeny.

Marcus Ihlenfeld
jednatel a zakladatel společnosti woom

