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Zapletená kola s vnitřní roztečí 
23 mm zajištuje ideální usazení 
pláště a optimální jízdní vlast-
nosti. Kola jsou vypleteny 28 
přímými redukovanými paprsky. 
Náboje jsou určeny pro pevné osy 
– přední: 15 mm, zadní: 12 mm 
nebo dle požadavků zákazníka.

Základem kvalitního kola jsou účinné a spolehlivé výplety.

Vhodné pro MTB elektrokola

Závodní kola s 28 přímými redu-
kovanými paprsky. Náboje jsou 
určeny pro pevné osy,  přední: 
15 mm, zadní: 12 mm nebo dle 
požadavků zákazníka.

RoZMěr HMoTNoST Páru

26" 559 x 23 1720 g

27,5" 584 x 23  1810 g

29"  622 x 23   1885 g

RoZMěr HMoTNoST Páru

26" 559 x 18 28, 28 paprsků 1680 g

27,5" 584 x 18 28, 28 paprsků 1736 g

29"  622 x 18 28, 28 paprsků  1820 g

zapletená kola
Nové trendy širších plášťů i ráfků s vyšší účinností a odolností.



30
23

25

ROLLO 525 29"27,5"

RoZMěr 622 x 23 HMoTNoST

PředNí 28 paprsků 742 g

ZadNí 28 paprsků 885 g

Pár  1627 g

RoZMěr 584 x 23 HMoTNoST

PředNí 28 paprsků 695 g

ZadNí 28 paprsků 799 g

Pár  1494 g

Hmotnot páru od 1494 g dle provedení. Karbonové plášťové ráfky v rozměru 27,5“ nebo 
29“ vnitřní roztečí 23 mm podporují kvalitu jízdních vlastností. Výplet, který je tvořen 
28 přímými redukovanými nerezovými paprsky o síle 2/1, 7/2 mm, umocňuje nízkou 
hmotnost a dynamiku. Náboje jsou určeny pro pevné osy – přední: 15 mm, zadní: 
12 mm nebo dle požadavků zákazníka.

NoVá PodoBa ZáVodNícH Kol rollo

zapletená kola SpoRtoVnÍ mtb
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elegantní kola s hliníkovými pa-
prsky s velkou tuhostí a odolností. 
Náboje jsou určeny pro pevné osy 
– přední: 15 mm, zadní: 12 mm 
nebo dle požadavků zákazníka.

Speciálně ve fourcrossu, enduru, 
na trailech a v ostatních tech-
nicky náročnějších disciplínách 
najdou vzhledem ke své odolné 
konsturkci uplatnění kola HurrY. 
Jsou rovněž vhodná pro použití 
na horských elektrokolech a pro 
větší zatížení. Náboje jsou určeny 
pro pevné osy – přední: 15 mm, 
zadní: 12 mm nebo dle poža-
davků zákazníka.

RoZMěr HMoTNoST Páru

26" 559 x 18 24 paprsků 1660 g

27,5" 584 x 18 24 paprsků 1728 g

29"  622 x 18 24 paprsků  1840 g

RoZMěr HMoTNoST Páru

26" 559 x 21 32 paprsků  1940 g

27,5" 584 x 21 32 paprsků  1965 g

29"  622 x 21 32 paprsků  1995 g

zapletená kola SpoRtoVnÍ mtb

vhodné pro MTB elektrokola



TOP 26-29" ROCkY 26-29"
dISC dISC

Kola Za SuPer ceNu

Výplety vhodné pro terén, cy-
klostezky i městský provoz se 
zajímavými užitnými vlastnostmi 
a líbivým vzezřením. Použité ráfky 
jsou i v tomto případě opatřeny 
nýtováním, které zvyšuje jejich 
pevnost a prodlužuje životnost.

PeVNá, odolNá Kola 
VHodNá Pro e-BIKe.

Moderní, spolehlivá kola s velkou 
účinností a tuhostí. Kola upoutají 
zajímavým vzhledem a velkou 
spolehlivostí. Kola jsou vhodná 
pro terén, cyklostezky, městský 
provoz a jsou především určena 
pro širší pláště 2 – 2,5“. 

RoZMěr HMoTNoST Páru

26" 559 x 19 32 paprsků 1954 g

27,5" 584 x 19 32 paprsků 1995 g

29"  622 x 19 32 paprsků  2069 g

RoZMěr HMoTNoST Páru

26" 559 x 21 32 paprsků 2013 g

27,5" 584 x 21 32 paprsků 2054 g

29"  622 x 21 32 paprsků  2121 g

zapletená kola StandaRdnÍ mtb



HITdRAGON
LINE 719

26"29" 26-29"

kola pRo RáfkoVé bRzdy, malá kola

Výplety osvědčené konstrukce, dostupné v mnoha růz-
ných variantách a velikostech, patří k nejprodávanějším 
modelům ve své kategorii vůbec.

Při konstrukci tohoto modelu jsme zúročili veškeré zkušenosti, 
jimiž naše společnost i její zaměstnanci oplývají. Výsledkem 
jsou kvalitní, cenově dostupná zapletená kola se skvělými jízd-
ními vlastnostmi, jejichž nákupní cena přitom zůstává atraktivní  
pro co možná nejširší okruh zájemců. rozměr: 12-20“. Provedení dle požadavků zákazníka.

Nejpoužívanější výplety pro horská 
a trekkingová kola.

Speciální zapletená  kola s použitím 
dvoustěnného nebo jednostěnného 
ráfku pro diskovou nebo V-brzdu.

Moderní kola střední třídy určená  
pro ráfkové brzdy.

kOLA
mALá

12-20"



ASYm 28" SAW 38 28"

asymetrický ráfek vyosený 
4 mm výrazně zlepšuje rov-
noměrné napnutí paprsků.  
Brzdné plochy zajištuje účinné 
a plynulé brždění. Zesílený hřbet  
ráfku zajištuje velkou stabilitu 
výpletu.

Karbonový ráfek s optimální výškou 
tvoří základ silničních zapletených 
kol vysoké tuhosti, která se díky 
své nízké hmotnosti snadno uvádí 
v pohyb a výrazně tím usnadňují 
akceleraci. 

Systém výpletu, opírající se o redu-
kované paprsky a náboje s přímým 
uchycením, byl navržen tak, aby 
zdůraznil výhody karbonových ráfků 
a napomáhal k maximálním výko-
nům na závodních tratích. 

Parametry těchto kol se plně vy-
rovnají světové špičce a v mnohém 
ji  dokonce po zásluze překonávají.

*Pro karbonové ráfky je nutné 
použít k tomu určené brzdové 
špalíky, které vám na základě 
vyžádání můžeme dodat taktéž. 

RoZMěr 622 x 15 HMoTNoST

PředNí 20 paprsků 660 g 

ZadNí 24 paprsků 930 g

Pár  1590 g

RoZMěr 28" HMoTNoST

PředNí  20 paprsků 525 g

ZadNí  24 paprsků  745 g

Pár   1270 g

zapletená kola SIlnIČnÍ



EddY 28" RAPId 28"

917

Silniční kola pro závodní i tré-
ninkové účely pro pláště nové 
generace šíře 25 – 30 mm. Příz-
nivá pořizovací cena je řadí mezi 
dostupné a špičkové komponen-
ty srovnatelné s karbonovými 
modely při zachování stejných 
mechanických vlastností.

Silniční kola pro větší zátěž s velkou odol-
ností a životností. Ideální kola pro závody,  
trénink a přípravu.

RoZMěr  622 x 17 HMoTNoST

PředNí 20 paprsků 788 g 

ZadNí 24 paprsků 1037 g

Pár  1825 g

RoZMěr 622 x 15 HMoTNoST

PředNí 20 paprsků 782 g 

ZadNí 24 paprsků 998 g

Pár  1780 g

zapletená kola SIlnIČnÍ



REMERX s.r.o., č. ev. 248, 763 21 lipová, czech republic, Tel.: +420 577 310 023 
+420 577 341 918, Fax: +420 577 343 138, E-mail: remerx@remerx.cz, www.remerx.cz

Barevné odchylky a technické změny vyhrazeny. Neručíme za technické a tiskové chyby. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a jakákoli veřejná prezentace jen se souhlasem fy reMerX.

TeSToVáNí ZaPleTeNýcH Kol, ráfKů a PaPrSKů Ve ZKušeBNě reMerX

Vyrábět zapletená kola neznamená jen vybrat ráfek, paprsky, nábu a kola zaplést. Této konečné fázi předchází složité výpočty konstrukce ráfku, aby měl nejen 
estetické vlastnosti, co nejnižší hmotnost, ale především splňoval pevnostní podmínky, které předepisují přísné mezinárodní normy, ale i normu Mezinárodní 
cyklistické unie (ucI). Představíme vám tři nejdůležitější zkoušky, kterými musí projít vybrané vzorky každé modelové řady zapletených kol.

STaTIcKá ZKoušKa NáraZoVá ZKoušKa ÚNaVoVá ZKoušKa

zkušebna RemeRX


