
jezděte s námi 
 
Společnost REMERX s.r.o. vyrábí nové modely zapletených s vnitřní šíři ráfku 23 mm pro závodníky 

a TOP závodníky a s vnitřní šíří 21 mm pro běžné uživatele. Tyto kola splňují veškeré nároky 

současné cyklistiky, ať už se jedná o možnost použití širokých plášťů nebo  

o požadavky na celkovou tuhost, stabilitu a jízdní vlastnosti. 

 

Zapletené kola WER 523 s vnitřní šíří 23 mm jsou určené pro závodníky 

nejen na závody, ale i trénink - jako tréninkové/sportovní kolo naprosto 

vyhovující - spolehlivé. Ráfky jsou opatřeny nýtováním, které zvyšuje jejich 

pevnost a prodlužuje jejich životnost. Vzhledem ke svým vlastnostem je 

model vhodný pro použití na horských elektro kolech a pro větší zatížení. 

Hmotnost páru od: 1790 g. 

 

 

Zapletená karbonová kola ROLLO 525 s vnitřní šíří  

23 mm jsou špičková kola pro profesionální i amatérské 

závodníky - jako závodní/sportovní kolo naprosto 

spolehlivé -lehký, pevný výplet, budete mít z jízdy radost. 

Zapletená karbonová kola ROLLO 525 Vás nadchnou – váha kola je vždy 

nejvýraznější rozdíl oproti hliníkovým kolům. A zároveň tuhost  

a pocit, že kola "jedou", který souvisí s přenosem síly přes pneumatiku na 

jízdní povrch. 

Hmotnost páru od: 1494 g. 
 

 

 

Zapletená kola ROCKY disc s vnitřní šíři 21 mm jsou určená pro běžné 

uživatele - vhodná pro terén, cyklostezky, městský provoz se zajímavými 

užitnými vlastnostmi a líbivým vzhledem. Ráfky jsou opatřeny nýtováním, 

které zvyšuje jejich pevnost a prodlužuje jejich životnost. Vzhledem ke svým 

vlastnostem je model vhodný pro použití na horských elektro kolech a pro větší 

zatížení. 

Hmotnost páru od: 2013 g 
 

Na všechny zapletená kola se pneumatiky nazouvají (a hlavně vyzouvají) bez 

většího úsilí. 

Výhody širších ráfků 21 a 23 mm jsou ihned markantní ve zlepšení jízdních vlastností pláště,  

v zatáčkách je reakce pláště čitelnější, lépe tlumí a vede stopu. Plášť je díky širšímu ráfku pocitově 

širší a zlepší se rozložení vzorku a jeho radius. 

 

Výběr z nabízených zapletených kol nejen pro závodníky je zkrátka bezpočet – výběr je jen na Vás. 

Zapletená kola REMERX lze jen doporučit, protože mají dostupnou cenu a vysoké technické 

parametry. 
Na zapletená kola REMERX zajišťujeme záruční a pozáruční servis za příznivé ceny  

– skladem vedeme kompletní sortiment náhradních dílů na všechny modely 3 roky dozadu. Ale bez 

problému si poradíme i se staršími modely 

 

Nabízíme skvělé podmínky pro obchodníky. Více informací o produktech, cenách a termínech získáte 

na obchodním oddělení nebo na www.remerx.cz.  

 

tým REMERX 

 

http://www.remerx.cz/

