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VYVINUTO PROFESIONÁLY

OFICIÁLNÍ PRODUKTY TÝMU LOTTO SOUDAL

ČIŠTĚNÍ
MUD REMOVER / ODSTRAŇOVAČ NEČISTOT
Velmi účinný profesionální prostředek
k rozpuštění a odstranění zaschlých
nečistot. Připraven k okamžitému
použití. Vhodný pro všechny povrchy
jako pneumatiky, sedlo, řídítka,
rám atd.
ODSTRAŇOVAČ NEČISTÔT
Veľmi účinný profesionálny
prostriedok na rozpustenie
a odstránenie zaschnutých nečistôt.
Pripravený na okamžité použitie.
Vhodný pre všetky povrchy ako
pneumatiky, sedlo, riadidlá, rám atď.

CHAIN CLEANER / ČISTIČ ŘETĚZU
Profesionální a čistič a odmašťovač
pro odstranění nečistot z řetězu,
přesmykače a přehazovačky.
Správnou a pravidelnou údržbou
řetězu a přehazovačky zabráníte jejich
předčasnému opotřebení.
ČISTIČ REŤAZE
Profesionálny a čistič a odmasťovač
pre odstránenie nečistôt z reťaze
či prehadzovačky. Správnou
a pravidelnou údržbou reťaze
a prehadzovačky zabránite ich
predčasnému opotrebovaniu.
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BIKE CLEANER / ČISTIČ BICYKLU
Profesionální čistič pro účinné mytí jízdního kola.
Ideální pro rychlé odstranění bláta, mastnoty
a ostatních nečistot. Vhodný na rám, vidlici a pláště.
Určen i pro matné a nelakované povrchy.

ČISTIČ BICYKLA
Profesionálny čistič pre účinné umývanie bicykla.
Ideálne pre rýchle odstránenie blata, mastnoty
a ostatných nečistôt. Vhodný na rám, vidlicu
a pneumatiky. Určený aj pre matné a nelakované
povrchy.

DISC CLEANER / ČISTIČ KOTOUČŮ
Účinný odstraňovač mastnoty
a nečistot z brzdových kotoučů
i jiných kovových částí. Výrazně
zvyšuje brzdný výkon, nezanechává
na povrchu žádné zbytky.
ČISTIČ BRZDOVÝCH KOTÚČOV
Účinný odstraňovač mastnoty
a nečistôt z brzdových kotúčov
i iných kovových častí. Výrazne
zvyšuje brzdný výkon, nezanecháva
na povrchu žiadne zvyšky.
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MAZÁNÍ
LUBRICANT ALL WEATHER / PTFE MAZIVO
ALL WEATHER / UNIVERZÁLNÍ

Profesionální mazivo pro všechny
pohyblivé části, jako řetězy,
přehazovačky, páčky, lanka apod.
Speciálně navrženo pro jakékoli
povětrnostní podmínky. Díky
přísadě PTFE zajišťuje dlouhodobou
ochranu za sucha a zároveň
je extrémně vodoodpudivé při
deštivém počasí.
UNIVERZÁLNE PTFE MAZIVO
Profesionálne mazivo pre všetky
pohyblivé časti, ako reťaze,
prehadzovačky, páčky, lanká a pod.
Špeciálne navrhnuté pre akékoľvek
poveternostné podmienky. Vďaka
prísade PTFE zaisťuje dlhodobú
ochranu za sucha a zároveň
je extrémne vodoodpudivé pri
daždivom počasí.

LUBRICANT / MAZIVO
DRY / DO SUCHA*

WET / DO MOKRA**

Vysoce kvalitní mazivo pro pohyblivé
části, jako řetězy, přehazovačky,
lanka atd. Snižuje tření, usnadňuje
řazení, prodlužuje životnost dílů.
*Speciálně navrženo pro použití za
suchého počasí.
** Účinně odpuzuje vodu, speciálně
navrženo pro použití v deštivém
počasí.
Vysoko kvalitné mazivo pre pohyblivé
časti, ako reťaze, prehadzovačky,
lanka pod. Znižuje trenie, uľahčuje
radenie, predlžuje životnosť dielov.
*Špeciálne navrhnuté pre použitie za
suchého počasia.
** Účinne odpudzuje vodu, špeciálne
navrhnuté pre použitie v daždivom
počasí.
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DRY WAX / VOSK NA ŘETĚZ
Profesionální mazivo na řetězy.
Nezanechává lepivý film,
dlouhodobě zajišťuje správnou
funkci řetězu.
SUCHÝ VOSK NA REŤAZ
Profesionálne mazivo na reťaze.
Nezanecháva lepivý film, dlhodobo
zabezpečuje správnu funkciu
reťaze.

PROTECT & POLISH / OCHRANA A LESK
Profesionální prostředek pro
ochranu a vyleštění povrchu rámu
kola. Odpuzuje nečistoty a vlhkost.
Vhodný pro hliník i karbon.
OCHRANA A LESK
Profesionálne prostriedok pre
ochranu a vyleštenie povrchu
rámu bicykla. Odpudzuje nečistoty
a vlhkosť. Vhodný pre hliník aj
karbón.
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MONTÁŽNÍ PASTY
ASSEMBLY PASTE / MONTÁŽNÍ PASTA
Speciální profesionální montážní
pasta. Snižuje tření a opotřebení
pohyblivých částí. Zabraňuje vrzání
a pískání.
MONTÁŽNA PASTA
Špeciálna profesionálna montážna
pasta. Znižuje trenie a opotrebenie
pohyblivých častí. Zabraňuje vŕzganiu
a pískaniu.

CARBON PASTE / PASTA NA KARBON
Speciálně vyvinutá profesionální
montážní pasta pro části bez
vzájemného pohybu. Granulovaná
struktura usnadňuje montáž
a demontáž, zabraňuje pískání a vrzání.
Určena pro montáž karbonových dílů
jako řídítek nebo sedlovky.
MONTÁŽNA PASTA NA KARBÓN
Špeciálne vyvinutá profesionálna
montážna pasta pre časti bez
vzájomného pohybu. Granulovaná
štruktúra uľahčuje montáž a demontáž,
zabraňuje pískaniu a vŕzganiu. Určená
pre montáž karbónových dielov ako
riadidiel alebo sedlovky.
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SILICONE PASTE / SILIKONOVÁ PASTA
Speciální vysoce vodo odpudivá
pasta. Vysoce účinná na ochranu
proti korozi. Ideální při montáži
hlavového složení, nebo kazety
a převodníku.
SILIKÓNOVÁ PASTA
Špeciálne vysoko vodoodpudivá
pasta. Vysoko účinná na ochranu
proti korózii. Ideálna pri montáži
hlavového zloženia, kazety alebo
prevodníka.

BIKE WIPES / ČISTICÍ UBROUSKY
Speciálně vyvinuté čisticí ubrousky
pro snadné a rychlé odstranění
nečistot. Odstraní vazelínu, olej,
písek i jiné nečistoty, nepoškozují
pokožku. Mnohem účinnější než
voda a mýdlo.
ČISTIACE OBRÚSKY
Špeciálne vyvinuté čistiace obrúsky
pre jednoduché a rýchle odstránenie
nečistôt. Odstráni vazelínu,
olej, piesok aj iné nečistoty,
nepoškodzujú pokožku. Oveľa
účinnejšie než voda a mydlo.
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