
Karbonová kola akční konstrukce od REMERXU 

Firma REMERX s.r.o. si vydobyla renomé díky kvalitním hliníkovým ráfkům, následovala 

výroba zapletených kol, a v neposlední řadě výroba vlastních nábojů a paprsků. Samozřejmě, 

kontinuálně probíhá inovace všech uvedených produktů s cílem nabídnout něco navíc – mimo 

jiné také silniční karbonová galusková kola s různou výškou ráfku 24, 38 a 50 mm a různým 

počtem paprsků. 

Karbonové ráfky vznikají překládáním vrstev karbonové tkaniny do speciální formy  

a spékáním při tlaku a bez přístupu vzduchu.  Tento způsob výroby umožňuje přidávat nebo 

ubírat materiál na místech kde je to potřebné a dá tak vzniknout lehkému, tuhému a současně 

pohodlnému karbonovému ráfku s broušenými brzdnými plochami, resp. zapletenému kolu 

s do detailu vyladěnými jízdními vlastnostmi. Na takto vyrobených karbonových ráfcích  

a kolech provádíme horizontální zkoušky, které nejvíce vypovídají o skutečných vlastnostech 

zapletených kol. V porovnání s ostatními karbonovými koly od předních výrobců dosahují 

karbonová kola REMERX mimořádných výsledků. 

Pro silniční karbonová kola REMERX je důležitá kombinace redukovaných nerezových 

paprsků z materiálu SANDVIK T302, který je mimořádně pevný a odolný a nábojů pro přímé 

usazení paprsků. Systém výpletu je řešen tak, aby optimalizoval vlastnosti karbonových kol  

a dával kolům výjimečnou lehkost z jízdy. Ořech kazety RMX pro 9,10 pastorků je 

kompatibilní s kazetou SHIMANO a je opatřen dvěma ocelovými klínky proti mechanickému 

opotřebení pastorkem. Náboje jsou k dispozici také s ořechem kazety RMX 10,11 pastorků. 

Karbonová kola chceme poskytnout co největšímu počtu uživatelů, proto ceny za pár začínají 

od 14 790,- Kč. Kola můžete objednávat v dané sadě, případně je možno složit si vlastní 

kombinaci s různou výškou karbonového ráfku a různým počtem paprsků pro daný typ ráfku. 

Na karbonová kola zajišťujeme záruční a pozáruční servis za standardní ceny – náhradní díly 

skladem. U havarovaných kol zajišťujeme opravu za příznivé ceny. 

Pro karbonové ráfky je třeba použít speciální brzdné špalíky, které můžeme na vyžádání 

dodat. 

Zapletená karbonová galusková kola REMERX lze jen doporučit, protože mají dostupnou 

cenu a vysoké technické parametry. 

 

 

 

 

 

 



Typy silničních karbonových galuskových kol REMERX:   

ROAD ONE 

 - výška ráfku 24 mm: Kola jsou současným světovým trendem v závodní cyklistice. Speciální 

lehká závodní kola jsou doporučována pro všechny traťové profily. 

Váha páru: jen 1252 g 

Cena: 15 930,- Kč včetně DPH 

 

 

 

 

 

 

 

SAW 38 

- výška ráfku 38 mm: Velmi lehký dynamický set karbonových kol s optimálním výškovým 

profilem, který díky své nízké obvodové hmotnosti kola výrazně usnadňuje akceleraci. Kola 

jsou doporučována pro všechny traťové profily. 

Váha páru: jen 1270 g 

Cena: 14 790,- Kč včetně DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAW 50 

- výška ráfku 50 mm:  Vyšší profil ráfku a kratší paprsky zlepšují reakci záběru. Kola jsou 

doporučována především pro rovinatý terén a časovky. 

Váha páru: jen 1370 g 

Cena: 15 810,- Kč včetně DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

       

 

 

 

RX 1123       RX 1223 

 

 

Tým REMERX  
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