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OSVĚTLENÍ

PŘEDNÍ SVĚTLO

VISION 5.1
•	 extrémně jasná bílá CREE LED dioda 

s výkonem 3 W 
•	 3 funkce – 2 intenzity svícení, blikání
•	 dosvit cca 40 m
•	 doba svícení až cca 80 h
•	 voděodolná konstrukce
•	 montáž bez nářadí
•	 napájení 3x baterie AAA (součástí balení)

PŘEDNÍ SVĚTLO

VISION 5.0
•	 extrémně jasná bílá LED dioda s výkonem 1 W 
•	 3 funkce – stálé svícení, blikání, rychlé 

blikání
•	 dosvit cca 40 m
•	 doba svícení cca 40 h
•	 voděodolná konstrukce
•	 montáž bez nářadí
•	 napájení 3x baterie AAA (součástí balení)

601610 

600310 
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OSVĚTLENÍ OSVĚTLENÍ

PŘEDNÍ SVĚTLO

VISION 3.2
•	 extrémně jasná bílá LED dioda 

s výkonem 0,5 W 
•	 3 funkce – stálé svícení, blikání, rychlé blikání
•	 intenzita osvětlení 10 lux
•	 dosvit cca 50 m
•	 doba svícení cca 100 h
•	 voděodolná konstrukce
•	 montáž bez nářadí
•	 napájení 3x baterie AAA (součástí balení)

PŘEDNÍ SVĚTLO 

VISION 2.0
•	 materiál silikon
•	 4 super jasné bílé LED diody 
•	 3 funkce – 2 intenzity svícení, blikání
•	 světelný tok 50 lm
•	 dosvit cca 15 m
•	 doba svícení cca 90 h
•	 voděodolná konstrukce
•	 montáž bez nářadí
•	 napájení 2x baterie CR2032 (součástí balení)

PŘEDNÍ SVĚTLO 

VISION 2.0 USB
•	 materiál silikon
•	 extrémně jasná bílá LED dioda s výkonem 1 W 
•	 3 funkce – 2 intenzity svícení, blikání
•	 světelný tok 100 lm
•	 dosvit cca 20 m
•	 doba svícení až cca 3 h
•	 dobíjecí Li-ion baterie 
•	 dobíjecí USB kabel součástí balení
•	 voděodolná konstrukce
•	 montáž bez nářadí

PŘEDNÍ SVĚTLO 

VISION 1.0
•	 4 super jasné bílé LED diody 
•	 3 funkce – stálé svícení, 2 typy blikání
•	 dosvit cca 20 m
•	 doba svícení cca 80 h
•	 voděodolná konstrukce
•	 montáž bez nářadí
•	 napájení 3x baterie AAA (součástí balení)

601710 

601910 

601810 

601830  

600110 

601890 
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OSVĚTLENÍ OSVĚTLENÍ

ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTLO 

SAFE 5.1
•	 3 super jasné červené LED diody
•	 4 funkce – stálé svícení, 2 typy blikání, 

booster efekt
•	 vodorovné i svislé umístění
•	 viditelnost cca 700 m 
•	 doba blikání cca 50 h
•	 voděodolná konstrukce
•	 montáž bez nářadí
•	 napájení 1x baterie AAA (součástí balení)

ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTLO 

SAFE 3.0
•	 extrémně jasná červená LED dioda 

s výkonem 0,5 W + 2 červené LED diody
•	 2 funkce – stálé svícení, blikání
•	 viditelnost cca 500 m 
•	 doba blikání cca 240 h
•	 voděodolná konstrukce
•	 součástí balení objímka na sedlovku, klip 

na opasek, batoh, brašnu…
•	 napájení 2x baterie AAA (součástí balení)

ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTLO 

SAFE 4.0
•	 2 extrémně jasné červené LED diody 

s výkonem 2x0,5 W
•	 4 funkce – stálé svícení, 3 typy blikání
•	 vodorovné i svislé umístění
•	 viditelnost cca 700 m 
•	 doba blikání cca 240 h
•	 voděodolná konstrukce
•	 montáž bez nářadí
•	 napájení 2x baterie AAA (součástí balení)

ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTLO 

SAFE 2.1
•	 materiál silikon
•	 2 super jasné červené LED diody
•	 2 funkce – stálé svícení, blikání
•	 viditelnost cca 450 m
•	 doba blikání cca 100 h
•	 voděodolná konstrukce
•	 montáž bez nářadí
•	 napájení 2x baterie CR2032 (součástí balení)

ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTLO 

SAFE 1.0
•	 3 super jasné červené LED diody 
•	 integrované odrazko
•	 3 funkce – stálé svícení, 2 typy blikání
•	 viditelnost cca 400 m
•	 doba blikání cca 200 h 
•	 voděodolná konstrukce
•	 součástí balení objímka na sedlovku, klip 

na opasek, batoh, brašnu…
•	 napájení 2x baterie AAA (součástí balení)

602010 
600510 

602110 

600410 

600910 
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OSVĚTLENÍ OSVĚTLENÍ

SADA SVĚTEL

STONE SET
•	 1 super jasná LED dioda (přední bílá, 

zadní červená)
•	 3 funkce – stálé svícení, 2 typy blikání 
•	 hliníková konstrukce
•	 viditelnost cca 200 m
•	 doba svícení cca 100 h
•	 voděodolná konstrukce
•	 montáž bez nářadí
•	 napájení 2x 2 ks baterií CR2032 

(součástí balení)

SADA SVĚTEL

ALIEN 5.1 SET
•	 2 super jasné LED diody (2x přední bílá, 

2x zadní červená)
•	 3 funkce – stálé svícení, 2 typy blikání 
•	 viditelnost cca 500 m
•	 doba blikání cca 120 h
•	 voděodolná konstrukce
•	 montáž bez nářadí
•	 napájení 2x 2 ks baterií CR2032 

(součástí balení)

SADA SVĚTEL

ALIEN 3.0 SET
•	 2 super jasné LED diody (2x přední bílá, 

2x zadní červená)
•	 2 funkce – stálé svícení, blikání
•	 viditelnost cca 250 m
•	 doba blikání cca 100 h
•	 voděodolná konstrukce
•	 montáž bez nářadí
•	 napájení 2x 2 ks baterií CR2032 

(součástí balení)

SADA SVĚTEL

VISION 3.2 SET
přední světlo VISION 3.2
a zadní bezpečnostní světlo SAFE 5.1

602210 

601310 
600815 

602310 
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OSVĚTLENÍ PULSMETRY

PULSMETR

ALPHA 22.0
22 funkcí: 
•	 aktuální, maximální, minimální a průměrná 

tepová frekvence
•	 tréninkové zóny (3 automatické + 

1 nastavitelná) 
•	 3 módy (basic, normal, profi)
•	 alarm pro tréninkové zóny
•	 zobrazení % maximální tepová frekvence
•	 alarm pro maximální tepovou frekvenci
•	 stopky, mezičas, odpočítávání
•	 úroveň trénovanosti
•	 spotřebované kalorie a spálené tuky
•	 datum, čas (12/24 h), budík
•	 podsvícení displeje
•	 zvuk tlačítek zap./vyp.
•	 voděodolnost
•	 jazyk EN, DE 
•	 držák na řídítka součástí balení

SADA SVĚTEL

VISION 3.1 SET
přední světlo VISION 3.1

a zadní bezpečnostní světlo SAFE 4.0

SADA SVĚTEL

VISION 2.0 SET
přední světlo VISION 2.0
a zadní bezpečnostní světlo SAFE 2.1

SADA SVĚTEL

VISION 1.0 SET
přední světlo VISION 1.0
a zadní bezpečnostní světlo

602410 

601110 

601510 

660218

660217 

660214 

hrudní pás držák na řídítka
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COMPUTERY COMPUTERY

BEZDRÁTOVÝ CYKLOCOMPUTER 

BRAIN 14.0 ATS
•	 bezdrátový přenos dat (ATS)
•	 snadná montáž na řídítka nebo představec
•	 voděodolná konstrukce
14 funkcí:  
•	 okamžitá rychlost
•	 průměrná rychlost
•	 maximální rychlost
•	 porovnání okamžité a průměrné rychlosti
•	 denní ujetá vzdálenost
•	 celková ujetá vzdálenost
•	 denní doba jízdy
•	 hodiny
•	 spálené kalorie
•	 teplota
•	 auto start/stop
•	 velké číslice s údajem o rychlosti během jízdy
•	 automatická změna údajů
•	 indikátor vybití baterie

BEZDRÁTOVÝ CYKLOCOMPUTER 

MASTER 8.1 DTS
•	 bezdrátový digitální přenos dat (DTS)
•	 snadná montáž
•	 voděodolná konstrukce
8 funkcí:  
•	 okamžitá rychlost
•	 denní doba jízdy
•	 denní ujetá vzdálenost
•	 celková ujetá vzdálenost
•	 maximální rychlost
•	 průměrná rychlost
•	 hodiny
•	 automatická změna údaje

CYKLOCOMPUTER 

MASTER 8.1
•	 snadná montáž
•	 voděodolná konstrukce
8 funkcí: 
•	 okamžitá rychlost
•	 denní doba jízdy (auto start/stop)
•	 denní ujetá vzdálenost
•	 celková ujetá vzdálenost
•	 maximální rychlost
•	 průměrná rychlost
•	 hodiny
•	 automatická změna údaje

CYKLOCOMPUTER 

BRAIN 10.0
•	 snadná montáž na řídítka nebo představec
•	 voděodolná konstrukce
10 funkcí:
•	 okamžitá rychlost
•	 průměrná rychlost
•	 maximální rychlost
•	 denní ujetá vzdálenost
•	 celková ujetá vzdálenost
•	 hodiny
•	 auto start/stop
•	 velké číslice s údajem o rychlosti během jízdy
•	 automatická změna údajů
•	 indikátor vybití baterie

650415 
650319 

650221 650515 

650491  

650591 
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PUMPY PUMPY

PUMPIČKA

AIR 6.0 
•	 pro ventilky FV a DV
•	 materiál hliník
•	 teleskopický píst
•	 kompaktní a ergonomický tvar
•	 páčka pro uzamčení hlavice k ventilku
•	 krytka proti prachu
•	 velmi nízká hmotnost
•	 součástí balení držák na rám kola
•	 maximální tlak 120 PSI/8 BAR
•	 délka 190 mm

PUMPIČKA

AIR 3.1
•	 pro všechny typy ventilků (FV, AV, DV)
•	 materiál tvrzený plast
•	 kompaktní a ergonomický tvar
•	 výsuvná hadička 150 mm s hlavicí
•	 hliníková páčka pro uzamčení hlavice 

k ventilku
•	 krytka proti prachu
•	 nízká hmotnost
•	 součástí balení držák na rám kola
•	 maximální tlak 100 PSI/7 BAR
•	 délka 225 mm

PUMPIČKA

AIR 2.0
•	 pro všechny typy ventilků (FV, AV, DV)
•	 materiál tvrzený plast
•	 teleskopický píst
•	 kompaktní a ergonomický tvar
•	 páčka pro uzamčení hlavice k ventilku
•	 nízká hmotnost
•	 součástí balení držák na rám kola
•	 maximální tlak 100 PSI/7 BAR
•	 délka 230 mm

PUMPIČKA

AIR 1.0
•	 pro všechny typy ventilků (FV, AV, DV)
•	 materiál tvrzený plast
•	 kompaktní a ergonomický tvar
•	 páčka pro uzamčení hlavice k ventilku
•	 nízká hmotnost
•	 součástí balení držák na rám kola
•	 maximální tlak 80 PSI/5,5 BAR
•	 délka 250 mm

PUMPIČKA

AIR 5.0 
•	 pro všechny typy ventilků (FV, AV, DV)
•	 materiál hliník
•	 teleskopický píst
•	 kompaktní a ergonomický tvar
•	 ergonomické T-madlo
•	 páčka pro uzamčení hlavice k ventilku
•	 nízká hmotnost
•	 součástí balení držák na rám kola
•	 maximální tlak 120 PSI/8 BAR
•	 délka 270 mm

PUMPIČKA

AIR 4.0
•	 pro všechny typy ventilků (FV, AV, DV)
•	 materiál hliník/tvrzený plast
•	 teleskopický píst
•	 kompaktní a ergonomický tvar
•	 ergonomické T-madlo
•	 páčka pro uzamčení hlavice k ventilku
•	 krytka proti prachu
•	 nízká hmotnost
•	 součástí balení držák na rám kola
•	 maximální tlak 100 PSI/7 BAR
•	 délka 220 mm

400891 401010 

400210 

400110 

400512 

400412 



16	 Just	One	•	bike	parts www.just-one.cz 17

PUMPY PUMPY

PUMPIČKA NA ODPRUŽENÍ

AIR SHOCK 3.0
•	 vhodná pro odpružené vidlice 

i zadní odpružení
•	 materiál hliník/tvrzený plast
•	 kompaktní a ergonomický tvar
•	 komfortní T-madlo
•	 redukční ventil pro snížení tlaku
•	 manometr pro přesné měření tlaku 
•	 maximální tlak 300 PSI/21 BAR
•	 délka 230 mm

NOŽNÍ PUMPA

AIR MULTI
•	 oboustranná hlavice pro všechny typy 

ventilků (FV, AV, DV)
•	 jehla pro nafukování míčů a plastová 

redukce 
•	 materiál tvrzený plast
•	 ergonomicky tvarované držadlo
•	 páčka pro uzamčení hlavice k ventilku
•	 maximální tlak 160 PSI/11 BAR
•	 výška 510 mm

NOŽNÍ PUMPA

AIR MAX 2.0
•	 oboustranná hlavice pro všechny typy 

ventilků (FV, AV, DV)
•	 materiál tvrzený plast
•	 ergonomicky tvarované držadlo
•	 páčka pro uzamčení hlavice k ventilku
•	 manometr pro přesné měření tlaku 
•	 maximální tlak 160 PSI/11 BAR
•	 výška 610 mm

NOŽNÍ PUMPA

AIR MAX 1.1
•	 oboustranná hlavice pro všechny typy 

ventilků (FV, AV, DV)
•	 kovové tělo
•	 ergonomicky tvarované držadlo 
•	 páčka pro uzamčení hlavice k ventilku
•	 manometr pro přesné měření tlaku 
•	 přehledné zobrazení hodnoty tlaku – 

průměr 60 mm
•	 maximální tlak 160 PSI/11 BAR
•	 výška 610 mm

401212 

401191 

400910 

400710 
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BRAŠNY BRAŠNY

BRAŠNA POD SEDLO 

DRIVE 7.0 M
•	 rychloupínací systém T-fix
•	 voděodolný materiál Nylon s PU zátěrem + 

zatavené švy = 100% ochrana (IP 64)
•	 rozměry 13x8,5x6 cm 
•	 objem 0,6 l
•	 reflexní bezpečnostní prvky

BRAŠNA POD SEDLO 

DRIVE 5.0 L
•	 rychloupínací systém T-fix
•	 voděodolný a omyvatelný materiál Snake
•	 vnitřní kapsa
•	 držák na zadní světlo
•	 rozměry 18x9x9 cm 
•	 objem 1,3 l
•	 reflexní bezpečnostní prvky 3M ScotchliteTM

BRAŠNA POD SEDLO 

DRIVE 3.0 S
•	 rychloupínací systém T-fix
•	 vodoodpudivý materiál
•	 rozměry 13x7x5,5 cm 
•	 objem 0,5 l
•	 reflexní bezpečnostní prvky 3M ScotchliteTM

BRAŠNA POD SEDLO 

DRIVE 3.0 M
•	 rychloupínací systém T-fix
•	 vodoodpudivý materiál
•	 rozměry 15x8x7 cm
•	 objem 0,8 l
•	 reflexní bezpečnostní prvky 3M ScotchliteTM

251610 

250410 

250510 

251810 

250610 

BRAŠNA POD SEDLO 

DRIVE 3.0 L
•	 rychloupínací systém T-fix
•	 vodoodpudivý materiál
•	 snadné zvětšení objemu
•	 rozměry 16x11x9 (16) cm  
•	 objem 1,5 l (2,0 l)
•	 reflexní bezpečnostní prvky 3M ScotchliteTM
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BRAŠNY BRAŠNY

BRAŠNA DO RÁMU 

FRAME M
•	 vodoodpudivý materiál
•	 neopren pro větší odolnost
•	 zesílení ve spodní části
•	 vnější kapsa na suchý zip
•	 rozměry 21x21x5 cm
•	 objem 1,6 l
•	 reflexní bezpečnostní prvky 3M ScotchliteTM

BRAŠNA DO RÁMU 

CASE M
•	 vodoodpudivý materiál
•	 lehká a odolná konstrukce
•	 rozměry 21x21x5 cm
•	 objem 1,6 l
•	 reflexní bezpečnostní prvky 3M ScotchliteTM

BRAŠNA DO RÁMU 

FRAME L
•	 vodoodpudivý materiál
•	 neopren pro větší odolnost
•	 zesílení ve spodní části
•	 vnější kapsa na suchý zip
•	 rozměry 30x21x5 cm
•	 objem 2,5 l
•	 reflexní bezpečnostní prvky 3M ScotchliteTM

250810 

250910 

250710 

BRAŠNA NA NOSIČ

TRAVEL
•	 vodoodpudivý materiál
•	 2 vnitřní kapsy
•	 2 boční kapsy na zip
•	 zadní kapsa s uchycením na světlo
•	 univerzální úchyt na vrchní straně
•	 popruh a ucho pro snadné nošení
•	 rozměry 34x24x19 cm
•	 objem 15 l
•	 reflexní bezpečnostní prvky 3M ScotchliteTM

251210 
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BRAŠNY BRAŠNY

BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA

HANDY
•	 rychloupínací systém Easy fix
•	 vodoodpudivý materiál
•	 přední kapsa na zip s uchycením na světlo
•	 2 boční kapsy
•	 ucho pro snadné nošení
•	 rozměry 24x18x17 cm
•	 objem 6,8 l
•	 reflexní bezpečnostní prvky 3M ScotchliteTM

POUZDRO NA MOBILNÍ TELEFON

TOUCH 3.0 L
•	 pro telefon s velikostí displeje od 4,3“ do 5“
•	 rozměry 15,5x7,5x1,2 cm
•	 voděodolný materiál
•	 zatavené švy
•	 držák na představec i řídítka 

POUZDRO NA MOBILNÍ TELEFON

TOUCH 1.0 S
•	 pro telefon s velikostí displeje do 4“
•	 rozměry 12,3x7,5x1,6 cm
•	 vodoodpudivý materiál, neopren
•	 voděodolný zip
•	 2 vnitřní kapsy
•	 držák na představec i řídítka 

POUZDRO NA MOBILNÍ TELEFON

TOUCH 1.0 L
•	 pro telefon s velikostí displeje od 4,3“ do 5,5“
•	 rozměry 15,5x8x1,8 cm
•	 vodoodpudivý materiál, neopren
•	 voděodolný zip
•	 2 vnitřní kapsy
•	 držák na představec i řídítka

251110 

251710 

251310 

251410 

BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA

TOURING
•	 rychloupínací systém Easy fix
•	 vodoodpudivý materiál
•	 odnímatelné pouzdro na mapu
•	 přední kapsa na zip s uchycením na světlo
•	 2 boční kapsy
•	 popruh přes rameno pro snadné nošení
•	 rozměry 29x20x19 cm
•	 objem 10 l
•	 reflexní bezpečnostní prvky 3M ScotchliteTM

251010 
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NOSIČE ZÁMKY

NOSIČ

CARGO 5.0
•	 materiál hliník
•	 pro kola 24‘‘-28‘‘ (700C)
•	 s pružinovým klapákem
•	 vhodný pro montáž dětské sedačky
•	 držák na světlo nebo odrazko 
•	 vhodný pro brašnu One Travel
•	 nosnost 25 kg
•	 rozměry 34x13 cm 
•	 hmotnost 750 g

SPIRÁLOVÝ ZÁMEK

FORT 7.0
•	 rozměry 1500x10 mm
•	 stupeň zabezpečení 4
•	 matové barvy
•	 včetně držáku na sedlovku
•	 součástí balení 2 klíče

SPIRÁLOVÝ ZÁMEK

FORT 5.0
•	 rozměry 1200x8 mm a 1800x8 mm
•	 stupeň zabezpečení 3
•	 včetně držáku na sedlovku
•	 součástí balení 2 klíče

SPIRÁLOVÝ ZÁMEK

FORT 6.0 C
•	 rozměr 1500x10 mm
•	 stupeň zabezpečení 4
•	 včetně držáku na sedlovku
•	 4 místný číselný kód
•	 možnost nastavení vlastního kódu

NOSIČ

CARGO 3.0
•	 materiál hliník
•	 pro kola 24‘‘-29‘‘
•	 na sedlovou trubku Ø 25,0–31,8 mm
•	 držák na světlo nebo odrazko 
•	 vhodný pro brašnu One Travel
•	 nosnost 10 kg
•	 rozměry 34x14 cm 
•	 hmotnost pouze 560 g

700210

450680 

450630 

450610 

450410 

450210 - 1200x8 mm 
450310 - 1800x8 mm

700310 
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ZÁMKY ZÁMKY

ZÁMEK

LOOP 7.0
•	 rozměr 650x10 mm
•	 stupeň zabezpečení 4
•	 matové barvy
•	 součástí balení 2 klíče

ZÁMEK

LOOP 5.0
•	 rozměr 650x8 mm
•	 stupeň zabezpečení 3
•	 součástí balení 2 klíče

ZÁMEK

LOOP 4.0
•	 rozměr 650x10 mm
•	 stupeň zabezpečení 4
•	 součástí balení 2 klíče

ŘETĚZOVÝ ZÁMEK

CHAIN 3.0
•	 délka 1000 mm
•	 průměr článku 5 mm 
•	 materiál tvrzená ocel
•	 stupeň zabezpečení 7
•	 ochranný nylonový obal
•	 součástí balení 2 bezpečnostní klíče

ČLÁNKOVÝ ZÁMEK

IRON 3.0
•	 rozměr 1000x18 mm
•	 tělo z tvrzené oceli a vnitřní ocelové lanko - 

dvojitá ochrana
•	 stupeň zabezpečení 6
•	 součástí balení 2 klíče

450880 

450810 

451310 

451110 

450110 

450983 

450984 
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NÁŘADÍ NÁŘADÍ

SADA NÁŘADÍ

TOOL 14.0
•	 14 funkcí
•	 imbusy 2|2,5|3|4|5|6|8 mm
•	 šroubováky +|-
•	 torx T25
•	 centrklíče 14G|15G|0,136“
•	 nýtovač řetězu
•	 včetně praktického neoprenového pouzdra

SADA NÁŘADÍ

TOOL 10.0
•	 10 funkcí
•	 imbusy 2,5|3|4|5|6 mm
•	 šroubováky +|-
•	 torx T25
•	 nástavec 1/4´´
•	 montážní páky 2x

SADA NÁŘADÍ

TOOL 8.0
•	 8 funkcí
•	 imbusy 2|2,5|3|4|5|6 mm
•	 šroubováky +|-

SADA MONTÁŽNÍCH PÁK

TOOL 3.0
•	 3 ks 
•	 materiál tvrzený plast s nylonovými vlákny
•	 velmi nízká hmotnost
•	 nepoškozují ráfek
•	 háček pro zajištění za drát výpletu

SADA NÁŘADÍ

TOOL 17.0
•	 17 funkcí
•	 imbusy 2|2,5|3|4|5|6 mm
•	 šroubováky +|-
•	 nástrčný klíč 8 mm
•	 ploché klíče 9|10|12|13|15 mm 
•	 centrklíče 14G|15G|0,136“

503010 

503381 

503210 

503418 

503110 
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NÁŘADÍ BLATNÍKY

ČISTIČ ŘETĚZU  

CLEAN 5.0
•	 3D čistění řetězu, včetně bočních čisticích 

kartáčků
•	 s rukojetí pro pohodlné používání
•	 na 20 ml čisticí tekutiny (není součástí balení)

SADA NA OPRAVU DUŠÍ

CLASSIC SET 7.0
•	 vulkanizační roztok 10 ml
•	 3x záplata 34x24 mm
•	 4x záplata Ø 25 mm
•	 smirek
•	 ventilková guma

PŘEDNÍ BLATNÍK

FORCE 3.0 F
•	 pro kola 24-29‘‘ s odpruženou vidlicí
•	 materiál plast PP a PC
•	 jednoduchá montáž

ZADNÍ BLATNÍK

FORCE 3.0 R
•	 pro kola 24-29‘‘
•	 nastavitelný
•	 montáž na sedlovku
•	 materiál plast PP a PC
•	 jednoduchá montáž

500270 

200910 

201010 

500199 
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BLATNÍKY BLATNÍKY

SADA BLATNÍKŮ

SLIME 3.0 SET
•	 pro kola 28‘‘
•	 šířka 48 mm
•	 kovové vzpěry
•	 vhodné i pro V-brzdy
•	 materiál Aluflex 
•	 jednoduchá montáž

SADA BLATNÍKŮ

GEAR 5.0 SET
•	 pro kola 26-28‘‘
•	 šířka 58 mm
•	 vhodné i pro V-brzdy
•	 materiál plast PP 
•	 jednoduchá montáž

SADA BLATNÍKŮ

GEAR 3.0 SET
•	 pro kola 24-26‘‘
•	 šířka 58 mm
•	 vhodné i pro V-brzdy
•	 materiál plast PP
•	 jednoduchá montáž

SADA BLATNÍKŮ

GEAR 1.0 SET
•	 pro kola 16-20‘‘
•	 materiál plast
•	 jednoduchá montáž

200620 

200710 

200810 

200210 
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KOŠÍKY LAHVE

KOŠÍK NA LAHEV

KIT 5.0
•	 materiál plast
•	 snadná manipulace
•	 flexibilní rozměr pro různé typy lahví
•	 protiskluzový materiál pro zajištění lahve
•	 hmotnost pouze 21 g

KOŠÍK NA LAHEV

KIT 3.0
•	 materiál hliník
•	 snadná manipulace
•	 komfortní zajištění lahve
•	 hmotnost pouze 47 g

KOŠÍK NA LAHEV

KIT 1.0
•	 materiál hliník
•	 pevná a stabilní konstrukce
•	 snadná manipulace
•	 hmotnost pouze 57 g

LAHEV

ENERGY 3.1
•	 objem 650 ml
•	 uzavíratelná zátka s hygienickou krytkou
•	 výborná těsnost
•	 BPA free
•	 100% hygienický antibakteriální materiál

LAHEV

ENERGY 3.0
•	 objem 650 ml
•	 uzavíratelná zátka
•	 výborná těsnost
•	 BPA free
•	 100% hygienický antibakteriální materiál

150310 

180219  

180119  

180289 

180189  

180229  

180129  

150290 150210 

150190  150120 150110 



36	 Just	One	•	bike	parts www.just-one.cz 37

ZVONKY ZVONKY

ZVONEK

MINI
•	 materiál kov/plast
•	 průměr 33 mm
•	 snadná montáž 

DĚTSKÝ ZVONEK 

ZOO
•	 materiál kov/plast
•	 průměr 53 mm
•	 snadná montáž

DĚTSKÝ ZVONEK 

BERUŠKA
•	 materiál kov/plast
•	 šířka 45 mm
•	 snadná montáž

DĚTSKÝ KLAKSON

TOY
•	 materiál plast
•	 snadná montáž

100490 

100550 

100140 

100160 100181 

100135 

100650 

100680 

100690 

100660 

100410 
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BRZDOVÉ DESTIČKY/ŠPALKY BRZDOVÉ DESTIČKY/ŠPALKY

SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK 

DISC 3.0
•	 ocelová základna
•	 organická směs
•	 pro hydraulické kotoučové brzdy:

Shimano Deore M575, M525, M515, M506, 
M495, M486, M485, M475, M466, M465, 
M447, M446, M445, M416, M415, M395, 
M375, Nexave C501, C601, RST D-power, 
Tektro Aquila, Draco, Auriga, Gemini, Orion, 
Dorado, HDC, TRP Hylex, HYRD, Spyre, Giant 
MPH Root

SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK 

DISC 3.1
•	 ocelová základna
•	 organická směs
•	 pro hydraulické kotoučové brzdy:

Shimano XTR M985, XT M785, SLX M675, 
M666, Deore M615, BR-CX77, FSA K-Force 
DB-XC-9000, FSA Afterburner DB-XC-9150

SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK 

DISC 3.2
•	 ocelová základna
•	 organická směs
•	 pro hydraulické kotoučové brzdy:

Shimano XTR M975, M966, M965, XT M775, 
M765, SLX M665, LX M585, Deore M535, 
Saint M800, Hone M601, Tektro Dash, 
Parabox

SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK 

DISC 3.3
•	 ocelová základna
•	 organická směs
•	 pro hydraulické kotoučové brzdy:

Avid Elixir, SRAM XX, SRAM XO

SADA BRZDOVÝCH ŠPALKŮ 

BRAKE 5.0
•	 se závitem
•	 délka 72 mm
•	 3 barevné směsi materiálu = 3 funkce

šedá – maximální brzdná účinnost za mokra
černá – vysoká brzdná účinnost při běžných 
podmínkách
zelená – potlačení zvuků 

SADA BRZDOVÝCH ŠPALKŮ 

BRAKE 3.0
•	 se závitem
•	 délka 70 mm
•	 vysoká účinnost i v náročných podmínkách

800310 

800510 

800610 

800200 

800110 

800410 
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SEDLA

SEDLO

VELO 3.0
•	 vhodné pro MTB, treking i turistiku
•	 jemná komfortní výplň pro maximální 

pohodlí
•	 ochrana na stranách, vzadu i vpředu
•	 rozměr 261x161 mm
•	 hmotnost pouze 398 g

POTAH SEDLA
•	 gel a anatomický prolis zajišťují maximální 

pohodlí, snižují riziko otlaku a tlumí nárazy
•	 protiskluzová spodní strana
•	 upevnění na sedle tkanicí s brzdou
•	 omyvatelný povrch

580110 

550110 

PEDÁLY

PEDÁLY

RIDE 6.0
•	 celohliníkové provedení
•	 odlehčená konstrukce
•	 kuličková ložiska 
•	 odrazka

PEDÁLY

RIDE 4.0
•	 materiál tvrzený plast
•	 protiskluzová úprava
•	 odolná konstrukce
•	 kuličková ložiska 
•	 odrazka

PEDÁLY

RIDE 2.0
•	 materiál tvrzený plast
•	 odlehčená odolná konstrukce
•	 kuličková ložiska 
•	 odrazka

300121

300410

300310
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STOJÁNKY

STOJÁNEK

ZADNÍ STAVBA
•	 materiál hliník
•	 pro kola 24-29‘‘
•	 nastavitelný
•	 plastová protiskluzová koncovka

STOJÁNEK

STŘEDOVÝ
•	 materiál hliník
•	 pro kola 24-29‘‘
•	 nastavitelný
•	 plastová protiskluzová koncovka

350310

350220

GRIPY

760317

760271

GRIPY

GRIP 5.1
•	 materiál protismyková guma
•	 délka 130 mm
•	 dvouvrstvé provedení
•	 tvrdá vnitřní směs pro pevné spojení s řídítky
•	 měkká vnější směs pro pohodlné držení, 

absorpci nárazů a maximální komfort 
při jízdě

GRIPY

GRIP 3.0
•	 materiál protismyková guma
•	 délka 135 mm
•	 ergonomický tvar
•	 dvouvrstvé provedení
•	 pohodlné držení i ve vlhkém prostředí
•	 tvrdá vnitřní směs pro pevné spojení s řídítky
•	 měkká vnější směs pro pohodlné držení, 

absorpci nárazů a maximální komfort 
při jízdě
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DUŠE

DUŠE
•	 vyrobeny z vysoce kvalitního 

butylového kaučuku 
•	 udržují stálý tlak po dlouhou dobu
•	 velmi odolné proti průrazu

rozměr
700x28-47C 700x18-25C 29x1.9-2.35 27,5x1.9-2.35 26x1.75-2.125

28/47-622/630/635 18/25-622/630 50/60-622 50/60-584 47/57-559

délka ventilku AV 35 mm, 
FV 33 mm 40 mm 40 mm 40 mm AV 35 mm, 

FV 33 mm

AV - auto ventilek 900110 - 901010 901110 900310

FV - galuskový ventilek 900210 901310 900910 901210 900410

rozměr
24x1.75-2.125 20x1.75-2.125 16x1.75-2.125 12 1/2x1.75x2 1/4 12 1/2x1.75x2 1/4

47/57-507 47/57-406 47/57-305 47/62-203 47/62-203

délka ventilku 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 28 mm, 90°

AV - auto ventilek 900510 900610 900710 900810 901410

FV - galuskový ventilek - - - - -

ROHY, DRŽÁKY

ROHY
•	 materiál hliník
•	 délka 11 cm, rovné
•	 ergonomické provedení
•	 anatomické koncovky
•	 včetně zátek

DRŽÁK NA JÍZDNÍ KOLO

HOOK 2.0
•	 zavěšení za přední kolo
•	 stabilní konstrukce 
•	 nosnost 25 kg
•	 rozměry: 260 x 60 mm
•	 materiál ocel
•	 hák s plastovou ochranou zamezující 

odření kola 
•	 snadná montáž
•	 montážní materiál součástí balení 

750110

950110
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PLÁŠTĚ

PLÁŠŤ

EAGLE 26
•	 rozměr 26x2,0 (52-559)
•	 drátová patka
•	 doporučený tlak do 40 PSI
•	 hustota 30 TPI
•	 hmotnost pouze 640 g

PLÁŠŤ

SNAKE 700
•	 rozměr 700x35C (37-622, 28x1 5/8x1 3/8)
•	 drátová patka
•	 doporučený tlak do 60 PSI
•	 hustota 30 TPI
•	 hmotnost pouze 580 g

PLÁŠŤ

VIPER 700
•	 rozměr 700x35C (37-622, 28x1 5/8x1 3/8)
•	 drátová patka
•	 doporučený tlak 50-75 PSI
•	 hustota 30 TPI
•	 hmotnost pouze 460 g

920410 

920510 

921610 

PLÁŠTĚ

PLÁŠŤ

ALLIGATOR 29
•	 rozměr 29x2,10 (53-622)
•	 drátová patka
•	 doporučený tlak 40-65 PSI
•	 hustota 30 TPI
•	 hmotnost pouze 810 g

PLÁŠŤ

ALLIGATOR 27.5
•	 rozměr 27,5x2,10 (53-584)
•	 drátová patka
•	 doporučený tlak 40-65 PSI
•	 hustota 30 TPI
•	 hmotnost pouze 805 g

PLÁŠŤ

ALLIGATOR 26
•	 rozměr 26x2,10 (53-559)
•	 drátová patka
•	 doporučený tlak 40-65 PSI
•	 hustota 30 TPI
•	 hmotnost pouze 800 g

920110 

920210 

920310 



VIVA Lanškroun spol. s r.o.
Opletalova 92

CZ-563 01 Lanškroun
Czech Republic

tel./fax: +420 465 323 695
e-mail: info@viva-sport.cz

www.just-one.cz

Slovenija 
INTEGRA SPORT d.o.o.
phone: +386-3-700-11-20
e-mail: bikeshop@siol.net

Polska
Alpin Bike
phone: +48 77 4036823
e-mail: info@alpinbike.pl 
www.alpinbike.pl 

Latvija
Aktiva turisma centrs EZI
phone: +371 64226223
e-mail: veikals@ezi.lv
www.veikals.ezi.lv

España
BIKE gourmet
phone: +34 961 052 655
e-mail: info@bike-gourmet.com
www.bike-gourmet.com

Deutschland
Cheyenne-Sport active wear
phone: +49 7256 202 4577
e-mail: info@cheyenne-sport.de
www.cheyenne-sport.de

Lithuania 
Anjese, UAB
phone: +370 620 93633
email: arunas@adviratis.lt
www.adviratis.lt

Nederland
Sportswear De Groot
phone: +31226750810
e-mail: info@prosalton.nl
www.prosalton.nl

Magyarország
FXC Plusz Bt.
phone: +36 30 9714975
e-mail: balazs@protektorok.hu
www.protektorok.hu


