_X-TRACTION
Specifický design vnější podešve
pro použití v tom nejtěžším
terénu. Vynikající přilnavost
k povrchu, skvělý tah.
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_NOVÁ KONSTRUKCE
SVRCHNÍ ČÁSTI
Díky eliminaci vrstev v oblasti
svchní části jsme získali skvěle
padnoucí cyklistické tretry pro ty
nejnáročnější jezdce.

_MTB TEAM ISSUE
KONSTRUKCE PODRÁŽKY
A NÁRTU

_PŘÍMÝ PŘENOS SÍLY
Nová podrážka Scott MTB je schopna díky své specifické konstrukci velmi
efektivně zpracovávat sílu a přenášet ji přímo do pedálů jízdního kola.
Integrovaná podpora klenby včetně zesílené struktury redukuje metatarzální
flexi a kompresi a zajišťuje tak pohodlí po celou dobu jízdy.
Podešev z pryžové směsi zajistí lepší tah za jakýchkoli
podmínek

Dvojitá podešev z pryžové směsi pro maximální tah
a výkon v mokrém a kamenitém terénu

_INDEX PEVNOSTI
Index 9 - Závodní
Index 7 - Výkonnostní
Index 6 - Sportovní / Výkonnostní

_MTB MODELY

_white/black
_MTB TEAM ISSUE
Výborné závodní tretry s karbonovou podrážkou. Optimální přenos síly přímo
do pedálů. 3D ventilace a vložka ErgoLogic pro maximální komfort při jízdě.

_white/silver
_MTB PRO LADY
Pro ambiciózní XC riderky. Speciální dámský ErgoLogic design s nově vyvinutou
podrážkou X-Traction, která zaručuje maximální využití síly při jízdě. Jednoduchý
systém upínání na suchý zip a přezku.

_black/white
_MTB COMP LADY
Specifický dámský design s nižším profilem nártu. Komfortní systém upínání na suchý
zip, nízká hmotnost, ErgoLogic profil vnitřní podešve. 3D ventilační síťovina.

_white/black
_anthracite/black
_MTB PRO
Pro ambiciózní XC jezdce. Tvarované technologií ErgoLogic s nově vyvinutou
podrážkou X-Traction, která zaručuje kvalitní přenos síly při jízdě. Pohodlný systém
upínání na suchý zip a přezku.

_black/anthracite
_white/black
_MTB COMP
Velmi oblíbené cyklistické tretry v novém designu. Komfortní systém upínání na suchý
zip, nízká hmotnost, ErgoLogic profil vnitřní podešve. 3D ventilační síťovina.

_black
_MTB ALL MOUNTAIN
Vynikající kombinace efektivity a maximální ochrany při náročných sjezdech. Skvělá
volba pro All Mountain jezdce. Nízkoprofilová konstrukce pro maximální přenos síly
přímo do pedálů.

RIDERS: CONTESSA TEAM
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ˇ PODEŠEV
_SILNICNÍ

_MODELY SPORT

_RAM AIR SYSTEM
Patentovaný vysoce komfortní
systém ventilace.

_black/anthracite
_brown/beige

_BOULDER
Sportovně řešená obuv navržená především pro maximální pohodlí a dokonalou
ventilaci. Díky své konstrukci umožňuje jak bezproblémovou chůzi, tak i možnost
upevnění nášlapného systému.

_black/anthracite
_brown/beige

_TRAIL
Kvalitní sportovní cyklistické tretry v novém atraktivním designu. Dobře prodyšná
tkanina, X Traction podešev. Možnost upevnění nášlapného systému.

_grey/anthracite
_BOULDER LADY
Sportovně řešená obuv navržená především pro maximální pohodlí a dokonalou
ventilaci. Specifický dámský design. Díky své konstrukci umožňuje jak bezproblémovou
chůzi, tak i možnost upevnění nášlapného systému.

_cool grey/grey
_TRAIL LADY
Dámské sportovní cyklistické tretry v novém atraktivním designu. Dobře prodyšná
tkanina, X Traction podešev. Možnost upevnění nášlapného systému.

_black
_CLASSIC
Pohodlná obuv z pravé kůže pro každodenní nošení.

_DIRECT POWER TRANSFER
Nový systém tvarování a výztuhy
podešve pro optimální přenos síly
přímo do pedálů.

_INDEX PEVNOSTI
Index 9 - Závodní
Index 7 - Výkonnostní
Index 6 - Sportovní / Výkonnostní

_grey/black
_MECHANICAL 2
Velmi pohodlná obuv s kvalitní podrážkou pro každodenní nošení.

_VYMĚNITELNÁ PATNÍ NÁŠLAPNÁ ČÁST

ˇ
_MODELY SILNICNÍ

_white/yellow
_ROAD LTD
Nejvyšší řada špičkových silničních závodních treter určených zejména pokročilejším
jezdcům. Kvalitní karbonová podrážka, patentovaný stahovací systém BOA a tvarovaná vnitřní vložka opět posune hranice Vaší výkonnosti směrem kupředu.

_white/silver
_ROAD PRO LADY
Model navržený speciálně pro ženy – cyklistky, které hledají dokonale padnoucí a výborně
odvětrané tretry. Index pevnosti 7.

_white/silver
_ROAD COMP LADY
Kvalitní dámské tretry s prvky technologie ErgoLogic jsou určené zejména začínajícím
cyklistkám. Sladěním příjemného a prodyšného svrchního materiálu a pevné podešve
získáte ideální obuv pro dlouhé vyjížďky za příjemnou cenu.

_white/yellow
_ROAD TEAM ISSUE
Velmi pevné, čistě závodní cyklistické tretry jistě nadchnou všechny příznivce tenkých
plášťů. Svou koncepcí umožňují maximální přenos síly přímo do pedálů. RAM systém
ventilace a podešev designovaná technologií ErgoLogic zajistí jezdci plný komfort při
jízdě. Index pevnosti 9.

_white/black
_ROAD PRO
Dokonale padnoucí tretry koncipované technologií ErgoLogic jistě příjemně překvapí
jak víkendové, tak i profesionální jezdce. RAM systém ventilace, stahovací přezka
a dva pásky na suchý zip.

_white/black
_black/silver
_ROAD COMP
Velmi oblíbené sportovní tretry určené především amatérům a začínajícím jezdcům.
Kombinací technologie ErgoLogic s vloženou ventilační síťovinou jsme získali vysoce
pohodlné, pevné a designově zajímavé cyklistické tretry. Index pevnosti 6.

_white/yellow
_TRI CARBON
Speciální triatlonové tretry vám umožní podat plnohodnotný výkon na kole, zatímco nohy
zůstanou připravené na běžeckou část. Rychlé a pevné upínání na suchý zip, konstrukce
ErgoLogic, karbonová podešev, AHC stabilizační systém paty.
RIDER: MARCEL SIEBERG
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_RACING

_SCOTT FUGA

_SCOTT FUGA CONTESSA

_white

_black/red

_white/green

_SCOTT TTS
_white/yellow
Profesionální helma s nízkým profilem a extra velkými ventilačními otvory vám zajistí optimální
aerodynamiku při jízdě. In-Mold technologie, oddělitelný magnetický štítek,
V-R.A.S. upínací systém, velikosti S, M, L.

_MOUNTAIN

_black/white

_SCOTT KARMA
_black/white
Helma je optimálně aerodynamicky navržena pro použití
na závodní časovku. Dokonale vyřešené odvětrání pomocí
patnácti ventilačních otvorů, R.A.S. systém upínání,
univerzální velikost (54-61 cm).

_white mat

_black/silver

_SCOTT KARMA CONTESSA

_blue mat
Špičková cyklistická helma s patentovaným stahovacím systémem V-R.A.S., pevnou skořepinou
a oddělitelným štítkem je velmi oblíbená především pro svou nízkou hmotnost a komfortní
moderní design. Dodáváme ve třech velikostech S, M, L.
_black mat

_white grey
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_SPORT

_SCOTT GROOVE II

_black/yellow

_white/blue

_white/red

_white pearl

_black mat

_SPORT

Model Groove je zárukou bezpečnosti pro každého cyklistu a díky propracovanému systému
odvětrání je skvělou volbou do teplého počasí. Konstrukce In-Mold, V-R.A.S. upínací systém,
velikosti S, M, L.

_SCOTT WATU

_white

_black
Kvalitní cyklistická helma za příznivou cenu, která ovšem neztrácí nic ze své funkčnosti a splňuje
všechny bezpečnostní požadavky. Konstrukce In-Mold, R.A.S. systém, 16 ventilačních otvorů,
oddělitelný štítek. Univerzální velikost (54-61 cm).
_red

_darkblue

_PROGRESSIVE

_SCOTT VOLTAGE

_bronze

_black
Kompaktní a pevná konstrukce skořepiny modelu Scott Voltage zajistí jezdci vynikající ochranu
při jakémkoli triku. 10 ventilačních otvorů, 2 velikosti – S/M a L.
_white

_SCOTT SPECTRE DH

_SCOTT SPECTRE FR

_black/gold

_white/red

Nekompromisní ochrana hlavy a krku určená pro downhill a freeride. Kompaktní a pevná konstrukce
z karbonových vláken (u modelu FR skelné vlákno) zaručuje maximální odolnost proti prudkým nárazům.
Úchytka pásku brýlí.
• 15 ventilačních otvorů
• Nastavitelný štítek (možno odepnout)
• Jeden ochranný kšilt navíc
• Oddělitelná vnitřní výstelka (lze vyprat)
• 4 velikosti S, M, L, XL
RIDER: BEN WALKER
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_BACK PROTECTOR SCOTT CRX BIKE DH
_SHORT PROTECTOR SCOTT CR BIKE
Pro sezónu 2010 Scott připravil další překvapení. Přichází se zbrusu novou
řadou ochranných pomůcek a příslušenství včetně chráničů s revoluční
konstrukcí pro aktivní vyznavače sjezdových disciplín. Díky nové technologii
a propracovanému designu zaručuje maximální ochranu a vysokou odolnost
proti prudkým nárazům.

_PROTECTING CAPS
Ochranu exponovaných partií, u nichž je
vyšší pravděpodobnost zranění, zajišťují
ergonomicky tvarované plastové protektory.

_D3O™ OCHRANNÝ MATERIÁL
Speciálně vyvinutý materiál D30 je složen
z tzv. inteligentních molekul, které jsou
poddajné při pohybu, ovšem vlivem vnějšího
nárazu se zaklesnou do sebe
a absorbují vzniklou energii.
_OPTIMÁLNÍ STŘIH
Kombinací rameních, hrudních a bederních pásů
se designérům firmy Scott podařilo dosáhnout
maximálního komfortu při sportovním výkonu.
Nejeden testovací jezdec ocenil skvěle zvládnutý
systém uchycení a nastavení chráničů!
_VERTEBRAE PROTECTIVE SYSTEM
Díky uchycení ochranných plátů pomocí
kloubních spojů zaručujeme kompletní volnost
při jakémkoli pohybu.

_VERTEBRAE PROTECTIVE SYSTEM
Inovace nové kolekce chráničů páteře Scott spočívá v důmyslném umístění centrálního plátu
a navazujících systémů strukturovaných, geometricky tvarovaných vrstev, čímž je dosaženo
maximální volnosti pohybu všemi směry bez omezení. Na rozdíl od většiny podobných
výrobků zajišťuje tento převratný systém neomezený pohyb nejen v předklonu a záklonu,
ale také při axiálním pohybu, jakým je např. rotace či úklon.

_BACK PROT. SCOTT CRX BIKE AM

_ELBOW GUARDS SCOTT CR

_DOWNHILL

_ALL MOUNTAIN

_UPPER BODY

_BACK PROT. SCOTT CRX BIKE DH

_SHORT PROT. SCOTT CR BIKE

_KNEE GUARDS SCOTT O-ZERO BLACK
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_SCOTT EASY CHANGE LENS SYSTÉM
Nekonečné chvíle, při kterých jste doslova zápasili s vyměnitelnými
skly, jsou již minulostí. S novinkou od Scotta vám stačí jen stisknout
tlačítko na vnitřní straně rámečku a zorník lehce vyjmout. Poté vložit
nový, opět lehce stisknout tlačítko a je to. Jednoduché, co říkáte?

Výborné vidění je zcela jistě základem úspěchu v každém sportu.
Firma Scott se již téměř 40 let věnuje výzkumu optiky a vývoji těch
nejlepších sportovních brýlí. Nyní bychom vám rádi představili
zbrusu novou řadu SCOTT PRECISION OPTICS, kterou podtrhují
modely vyrobené kombinací těch nejkvalitnějších materiálů!
_ZORNÍKY LIGHT SENSITIVE
Čočky Light Sensitive poskytují jedinečnou fotochromatickou technologii
světelné přizpůsobivosti se schopností automaticky ztmavnout a přejít od
vysoké po nízkou propustnost světla během několika sekund.

_neaktivovaný zorník

_aktivovaný zorník

_ZORNÍKY SCOTT OPTIVIEW
OptiView zorníky zaručují vysokou kvalitu
optických vlastností, odolnost proti oděru
a poskytují špičkovou ochranu proti
poškozujícím paprskům ultrafialového
záření. Materiál používaný při výrobě čoček
nekompromisně blokuje 100% paprsků
UVA, UVB, UVC a nežádoucí modré světlo.

_PŘIZPŮSOBITELNÝ NOSNÍK

_POLARIZOVANÉ ZORNÍKY
Polarizované zorníky brýlí Scott dokonale blokují odlesky, které vznikají
odrazem od plochých povrchů, jako je vodní hladina nebo dlažba. Při
použití brýlí s polarizovaným zorníkem získáte nepřekonatelně jasné
vidění bez nepříjemného oslňování během jízdy.

_NABÍDKA ZORNÍKŮ

Každý člověk je jedinečný a rád si vybírá to, co je pro něj nejvhodnější. Scott nabízí ve své kolekci
několik typů zorníků s různými vlastnostmi, které vás ohromí svou optickou čistotou a věrným
zobrazením toho, na co hledíte.
ČIRÉ ZORNÍKY
Poskytují vysokou mechanickou ochranu a jsou barevně neutrální.
ŽLUTÉ ZORNÍKY
Velice účinně zvyšují kontrast a prostorové vidění za snížené viditelnosti (šero, mlha).
HNĚDÉ ZORNÍKY
Zvyšují kontrast, čistotu obrazu a prostorové vidění při prudkém slunečním záření.
ŠEDÉ ZORNÍKY
Redukují intenzitu slunečního světla a zachovávají dostatečný vjem signálních barev.
ZELENÉ ZORNÍKY
Jemně zobrazuje obrysy a barvám dodává uklidňující tón. Vhodné do středních
až jasných světelných podmínek.
_výhled s polarizovanými zorníky

_výhled bez polarizovaných zorníků

_SPORTOVNÍ BRÝLE

_SCOTT LEADER

_SCOTT SPRINT

_SCOTT ENDO

_SCOTT PURSUIT

_BAREVNÉ VARIANTY RÁMEČKŮ

_BAREVNÉ VARIANTY RÁMEČKŮ

_BAREVNÉ VARIANTY RÁMEČKŮ

_BAREVNÉ VARIANTY RÁMEČKŮ

_PARAMETRY ZORNÍKŮ
- Scott OptiView Light Sensitive
- Scott OptiView Custom

_PARAMETRY ZORNÍKŮ
- Scott OptiView Polarized
- Scott OptiView Light Sensitive
- Scott OptiView Custom

_PARAMETRY ZORNÍKŮ
- Scott OptiView Polarized
- Scott OptiView Light Sensitive
- Scott OptiView Custom

_PARAMETRY ZORNÍKŮ
- Scott OptiView Custom

_VLASTNOSTI
- Nový systém EasyChange Lens
- Nosník a pružné konce nožiček z protiskluzové gumy

_VLASTNOSTI
- Karbonové části nožiček
- Nosník a konce nožiček z protiskluzové gumy

_SCOTT CORD

_SCOTT STAGE

_SCOTT TONE

_SCOTT FADER

_BAREVNÉ VARIANTY RÁMEČKŮ

_BAREVNÉ VARIANTY RÁMEČKŮ

_BAREVNÉ VARIANTY RÁMEČKŮ

_BAREVNÉ VARIANTY RÁMEČKŮ

_PARAMETRY ZORNÍKŮ
- Scott OptiView Polarized
- Scott OptiView Custom

_PARAMETRY ZORNÍKŮ
- Scott OptiView Polarized
- Scott OptiView Custom

_PARAMETRY ZORNÍKŮ
- Scott OptiView Polarized
- Scott OptiView Custom
- Scott Glass Polarized

_PARAMETRY ZORNÍKŮ
- Scott OptiView Polarized
- Scott OptiView Custom
- Scott Glass Polarized

ˇ
_BRÝLE VOLNÝ CAS

_VLASTNOSTI
- Nový systém EasyChange Lens
- Nosník a pružné konce nožiček z protiskluzové gumy

_VLASTNOSTI
- Nosník a konce nožiček z protiskluzové gumy
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_GRIP PERFORMANCE

_GRIP PRO

_PUMP MINI TRAIL

_TIRE CHARGER 26 X 2.5 – 26 X 2.7

_TIRE STROKE2 26 X 2.3 – 26 X 2.4

_TIRE OZON 26 X 2.0 – 26 X 2.2

_TIRE VOLTAGE 26 X 2.1

_TIRE OXYD 26 X 2.0

_TIRE MANX 26 X 2.0

_POCKET TOOL MINI

_POCKET TOOL SET TRAIL

_BAR PILOT HOT ROD

_BAR PILOT COMBO CARBON

_BOTTLECAGE PRO CARBON

_BOTTLECAGE COMP NYLON

_PUMP MINI SHOT
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_BACKPACK AIRSTRIKE 15
Cyklistický batoh Scott Airstrike 15 nabízí velice pohodlný nosný systém,
specifické rozdělení úložného prostoru, vnější kapsičky na drobnosti,
upínací systém na helmu, integrovanou pláštěnku a je kompatibilní
k použití hydrovaku.

_BACKPACK AIRSTRIKE LIGHT
Díky anatomicky tvarovaným ramenním popruhům a systému prodyšné
zádové síťoviny je tento batoh skvělým partnerem na denní tůry.
Nebývalý komfort zajistí lepené švy, prostorné kapsy, upínací systém
na helmu a možnost připojení hydrovaku.

_BACKPACK IMPULSE RC
Závodně řešený model z vysoce kvalitních
materiálů je určen pro ambiciózní jezdce, kteří
hledají pevný a jednoduše navržený batoh
s dostatečným prostorem pro nejnutnější
doplňky.

_PODSEDLOVÁ
BRAŠNA ROAD

_PODSEDLOVÁ BRAŠNA
(FIXACE POMOCÍ POPRUHU)

_PODSEDLOVÁ BRAŠNA GAZELLE
(FIXACE POMOCÍ POPRUHU)

_BACKPACK IMPULSE 6
Velmi lehký batoh z vybraných high-end materiálů vyniká důmyslným
uspořádáním úložných přihrádek a kapes, ergonomickým nosným systémem
a možností připojení hydrovaku. Zejména freerideři jistě ocení upínací
systém na FR helmu a chrániče.

_BIKE TRANSPORT BAG CLASSIC
Transportní vak od Scotta vám zajistí tu nejlepší
možnou ochranu vašeho kola během cestování.
Pohodlný nosný systém, oddělené přihrádky na
kola, snadno omyvatelný a skladný materiál jistě
ocení každý cyklista – cestovatel.
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