
Kolekce
jízdních kol

Volkswagen



SPRÁVNÁ VÝŠKA RÁMU PRO MAXIMÁLNÍ POŽITEK Z JÍZDY NA KOLE.

Výška cyklistů hraje klíčovou roli, pokud jde o určení správné výšky rámu. Měli byste si zapamatovat: pokud má kolo 
nastavené sedlo na vaši výšku, měli byste si vybrat rám, který je přibližně o 5 cm menší, než je výška sedla. Pokud je 
vaše výška mezi dvěma velikostmi, doporučujeme následující: menší rám by měl být vybrán pro sportovní cyklistiku, 
zatímco pro kolo určené na výlety je vhodnější větší rám.

Jak se zlepšuje počasí, mnozí řidiči rádi vymění  
cestu vozem za jízdu na kole. Volkswagen je dobrou  
volbou nejen pro loajální fanoušky značky Volkswagen, 
ale i pro všechny ostatní, protože máme pověst odborníků 
na všechny věci, které se pohybují. A to platí také pro 
kolekci jízdních kol Volkswagen Lifestyle!
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Trekingové a městské kolo: 

výška postavy výška rámu 

155–165 cm 48 cm 

165–175 cm 53 cm 

 od 175 cm 58 cm

Dětské horské kolo: 

výška postavy výška rámu 

od 140 cm  24 palců 

 

Jednorychlostní kolo: 

výška postavy výška rámu 

až 175 cm  55 cm 

od 175 cm  58 cm

Horské kolo:

výška postavy výška rámu 

až 185 cm 48 cm

od 185 cm 53 cm



PRO TEN POCIT GTI 
NA DVOU KOLECH. 

HORYHORSKÉ KOLO 
 
• Agilní a stabilní
• Ideální pro off-road
• S detaily typickými pro GTI
 
Výška rámu 48 cm: 000.050.230.BM 
Výška rámu 53 cm: 000.050.230.BN

24“ dětská velikost: 000.050.231.F
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KOLO PRO VŠECHNY PŘÍPADY.
• Hliníkový rám
• 24-rychlostní převodovky Shimano Acera
• Hydraulické kotoučové brzdy
• Dodává se smontované
• Sportovní, elegantní design pro město i výlety do krajiny!
 
Výška rámu 48 cm: 000.050.210.J 
Výška rámu 53 cm: 000.050.210.K

Výška rámu 53 cm: 000.050.211.K
Výška rámu 58 cm: 000.050.211.L

TREKINGOVÉ KOLO DÁMSKÉ

TREKINGOVÉ KOLO PÁNSKÉ

TREKING
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TREKING



MĚSTO
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MĚSTO
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 ELEGANTNÍ MĚSTSKÝ CRUISER

MĚSTSKÉ KOLO /CITY BIKE/
 
• Hliníkový rám
• Pohodlný snadno překročitelný rám
• 7stupňová převodovka Shimano
• Torpédová brzda
• Dodává se smontované
• Pro muže a ženy
 
Výška rámu 45 cm: 000.050.213.H
Výška rámu 50 cm: 000.050.213.J



RETRO
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RETRO

RETRO DÁMSKÉ KOLO
 
• Pohodlný snadno překročitelný rám
• Ocelový rám 
• Zadní světlo s funkcí parkovacího světla
• Retro nápisy značky Volkswagen
• Dobré jízdní kolo do města. 
• Pro muže a ženy

Výška rámu 45 cm: 000.050.200.C
Výška rámu 50 cm: 000.050.200.D



RETRO
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SINGLE-SPEED
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SINGLE-SPEED

SINGLE-SPEED BIKE
 
• Jen jedna rychlost
• Bílý, lesklý rám s nápisem Volkswagen
• Kontrastní barvy s černými koly a hnědým sedlem
• Elegantní cruiser
 
Výška rámu 55 cm: 000.050.214.AE
Výška rámu 58 cm: 000.050.214.AF

SINGLE-SPEED



Originální příslušenství Volkswagen® 
 
Údaje o rozsahu dodávek, vzhledu, výkonech, rozměrech a váze  
odpovídají znalostem v době předání do tisku. V rámci dalšího vývoje  
produktů Volkswagen si vyhrazujeme změny rozsahu dodávek, designu  
a barvy bez předchozího oznámení. 
 
 
 
Originální příslušenství Volkswagen® 
Porsche Česká republika s.r.o.    
Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5 
 
www.volkswagen.cz
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