
 Italská značka Crono si bere to nejlepší z tradice výroby obuvi ve společnosti Sabena 
od roku 1973, přidává poznatky elitních závodníků a nabízí díky tomu špičkové produkty. 
Slogan „ready to fly“ hovoří za vše a tretry Crono jsou opravdu určeny těm nejnáročnějším 
cyklistům, kterým nabídnou skvělý výkon a vytříbený design za velice příjemnou cenu. Kolekce 
zahrnuje jak silniční a bikové tretry, tak třeba zimní variantu nebo tretry pro triatlon. Topmodely 
mají stahování otočnými kolečky se strunou, střední kategorie pak spoléhá na kombinaci pásků 
na suchý zip a mikrostavitelnou přezku a sportovně zaměření jezdci se spokojí pouze s pásky 
na suchý zip. Kromě výběru několika modelů se nabízí také různé barevné varianty od jednoho 
typu, takže sladit barvu treter například s týmovým oblečením je v tomto případě velice snadné. 
ne nadarmo jsou Italové králi designu a v případě obuvi Crono to platí stoprocentně.
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CRONO ROAD / CLONE TRETRY ROAD

TRETRY ROAD

CLONE BLACK YELLOW FLUO

CLONE WHITE GREEN 

Velikost 37-48

3 190 Kč

Velikost 37-48

3 190 Kč
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FUTURA2 RED

FUTURA2 BLACK GREEN

FUTURA2 GREEN

CLONE RED

Technologie, komfort a špičkový italský styl. Nový silniční top model FUTURA2 je koncipovaný tak, aby uspokojil nejnáročnější zákazní-
ky. FUTURA2 je nejvyšším modelem silničních treter. Je vyrobena z lehkého a extrémně prodyšného mikrovlákna s lesklým povrchem 
odolným proti poškrábání. Nový je dvojitý patentovaný systém utahování ATOP A-A17 s mikrometrickým uzávěrem s maximálně 
přesným seřizováním, kterým dosáhnete vámi přesně zvolenou regulaci utažení a rychlého povolení boty.

Podešev ROAD NYLON BK, zesílená karbonovými vlákny, hmotnost 270 gramů.

Model pro profesionály i amatéry, kteří dávají přednost jed-
noduchosti a pohodlí při každé příležitosti. Atraktivní design, 
lesklý povrch, odolný proti poškrábání vyrobený z vysoce 
prodyšného materiálu tak, aby poskytoval maximální 
pohodlí a lehkost. Vrchní přezka umožňuje velmi přesné 
a pevné dotažení. 

Podešev ROAD NYLON BK, zesílená karbonovými vlákny, 
hmotnost 270 gramů.

Velikost 37-48

4 690 Kč

Velikost 37-48

4 690 Kč

Velikost 37-48

4 690 Kč

Velikost 37-48

3 190 Kč

FUTURA2 WHITE RED Velikost 37-48

4 690 Kč

CRONO ROAD / FUTURA2



CRONO MTB / EXTREMA2

EXTREMA2 WHITE

EXTREMA2 GREEN EXTREMA2 BLACK GREEN

EXTREMA2 REDVelikost 38-48

4 990 Kč

Velikost 38-48

4 990 Kč

Velikost 38-48

4 990 Kč

Velikost 38-48

4 990 Kč

Nový MTB model EXTREMA2 vychází ze silničního modelu FUTURA2 a je koncipovaný tak, aby uspokojil i nejnáročnější zákazníky. 
EXTREMA2 je na celém svém povrchu zpevněna vysoce odolným materiálem proti roztržení. Špička je navíc vyztužena TPU 
materiálem proti odření. Nový je dvojitý patentovaný systém utahování ATOP A-A17 s mikrometrickým uzávěrem s maximálně 
přesným seřizováním, kterým dosáhnete vámi přesně zvolenou regulaci utažení a rychlého povolení boty.

Podešev MTB NYLON RED, zesílená karbonovými vlákny, hmotnost 330 gramů.

40

MTB



bplumen.cz/cronoAktuální ceny a stav skladových zásob najdete na bplumen.cz



CLONE WHITE CLONE BLACKVelikost 38-48

2 490 Kč

Velikost 38-48

2 490 Kč

CRONO MTB / TRACK TRETRY MTB

TRETRY MTB

TRACK WHITE GREEN

TRACK BLACK GREEN

TRACK BLACK

TRACK RED

Velikost 38-48

3 290 Kč

Velikost 38-48

3 290 Kč

Velikost 38-48

3 290 Kč

Velikost 38-48

3 290 Kč

Model pro profesionály i amatéry, kteří dávají přednost jednoduchosti a pohodlí při každé příležitosti. Atraktivní design, lesklý povrch, 
odolný proti poškrábání je vyrobený z vysoce prodyšného materiálu. TRACK padne opravdu každému. Vrchní přezka umožňuje velmi 
přesné a pevné dotažení. 

Podešev MTB NYLON RED, zesílená karbonovými vlákny, hmotnost 330 gramů.

GAVIA je tretra vhodná pro všechny formy horské cyklistiky. Uživatelé ocení jednoduchý systém zapínání pomocí tří suchých zipů. 
Model má jednoduchý, líbivý design, ale výjimečnou GAVII dělá nízká hmotnost, jednoduché a rychlé zapínání a použití 3M reflexních 
pásků na přezkách suchých zipů. 

Podešev MTB NYLON RED, zesílená karbonovými vlákny, hmotnost 294 gramů.

CRONO MTB / GAVIA
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Lehkost, komfort, pohodlí a rychlost při obutí jsou skloubeny 
v modelu HAWAY určeném pro triatlon. Vrchní velká přezka 
na suchý zip má obrácené zapínání a umožňuje tak rychlou 
manipulaci během závodu. Použité materiály jsou zvoleny 
pro extrémně rychlé a komfortní vysušení nohy. Zadní pásek 
na  patě pro  snadné nazutí a  boční pásky, které umožňují 
připravit boty před nasednutím na kolo ve vodorovné poloze 
na pedálu.

Podešev ROAD NYLON, zesílená karbonovými vlákny, 
hmotnost 270 gramů. 

HAWAY WHITE Velikost 37-48

2 590 Kč

ARTICA Velikost 38-48

3 790 Kč

CRONO MTB / ARTICA TRETRY SPECIAL

CRONO TRIATHLON / HAWAY  TRETRY SPECIAL

TRETRY SPECIAL

Zimní boty pro trénink v  extrémních kli-
matických podmínkách. Nová ARTICA je 
kompletně přepracovaná. „WIND TEX“ 
udrží vaše nohy v teple a suchu i za mrazu 
a  mokra. Nový je vnitřní systém zapínání 
boty a nová je i vnější neoprenová botička 
s utěsněným zipem. Zůstává zadní pásek 
na  patě pro snadné nazutí a  reflexní 3M 
doplňky s ohledem na bezpečnost. Špička 
boty je ze speciálního materiálu odolného 
proti oděru.

Podešev MTB NYLON RED, zesílená kar-
bonovými vlákny, hmotnost 386 gramů. 


