VODIČ ZA NAKUP KOLESA
Niste povsem prepričani, katero kolo bi bilo najbolj primerno za vas? Ta vodič vam bo pomagal z
nasveti, kako izbrati najprimernejše kolo glede na vaše potrebe in želje.
Prvo vprašanje, ki si ga morate zastaviti, je, za kakšen namen boste uporabljali kolo? Lahko izbirate
med kolesi, ki so primerna:







za cestno vožnjo,
za vožnjo po cesti in makadamskih poteh,
za kolesarjenje po gorah in brezpotjih,
za izvajanje akrobacij,
za vožnjo po mestu,
za otroke.

Če načrtujete kolesarske izlete in treninge izključno po cesti, si izberite cestno kolo.
Za kolesarjenje po cestah in makadamskih poteh so najprimernejša treking kolesa.
Vožnjo in opravke po mestu boste najbolj prijetno doživljali z mestnim kolesom.
Če vas mika izvajanje trikov na ulici ali akrobacij v parku in na skakalnicah iz zemlje, boste izbrali
med BMX in Dirt kolesi.
Za otroke bo najbolj primerno otroško kolo.
Za tiste, ki radi kolesarite po hribih, gozdovih in brezpotjih pa gorsko kolo.
A ne katerokoli.
Gorska kolesa so izredno široka kategorija. V grobem se delijo na:




hardtail kolesa, kolesa s trdim zadnjim delom (predvsem za vožnjo po gozdnih poteh
in vlakah)
ženska gorska kolesa (prilagojena anatomiji ženskega telesa)
polnovzmetena kolesa (za vzpone in spuste po zahtevnejših brezpotjih)

Polnovzmetena gorska kolesa delimo še naprej na:





Cross country (XC) in Trail kolesa (za hitre vzpone in drvenje po gozdnih poteh)
All mountain kolesa (za vsak teren in spuste po skalnatih gorskih poteh)
Enduro kolesa (za udoben vzpon in hitre strme spuste)
Park & Downhill (za adrenalinske spuste z ekstremnimi nakloni, hitrostjo in skoki)

Kolesa se, kot že rečeno, delijo tudi po spolu na ženska in moška. Značilnost ženskih koles je, da so
prilagojena ženski anatomiji. Imajo ožje krmilo, krajšo zgornjo cev in prilagojen sedež. Vendar to ne

pomeni, da morajo ženske obvezno voziti žensko kolo. Izkušene kolesarke in tiste nekoliko višje rasti
se pogosto odločijo za nakup moškega kolesa.
Ko izberete kolo po namenu vožnje, morate biti pozorni še na velikost okvirja, število prestav,
kakovostni razred opreme (ki jo zares potrebujete) in proizvajalca.
Pri izbiri velikosti okvirja vam bo pomagala spodnja tabela.

Torej, ko se odločate za nakup kolesa, mislite predvsem na to, kje se boste z njim vozili, za kakšen
namen ga potrebujete, kako velik in bogato opremljen mora biti. Morda odločitev kljub temu ne bo
lahka, zato vas vabimo, da se v primeru dileme obrnite na nas. Naš servisno-prodajni team vam bo z
veseljem pomagal z nasveti pri izbiri najprimernejšega kolesa.

