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Strunové zapínání s dvojicí mikrometrických koleček Boa pro rychlé a precizní utažení
treter jednou rukou

Nový systém zapínání s osmi kontaktními body a párem koleček Boa s mikrometrickým
utahováním i povolováním boty se lépe přizpůsobí
tvaru nártu a díky dvojitému zapínání zabraňuje
pohybu paty vzhůru

Ačkoliv na českém trhu působí
teprve šestou sezonu, stojí za ní zkušený
tým s bezmála pětačtyřiceti lety zkušeností.
Crono, italská značka cyklistické obuvi,
spojuje nejnovější technologie se špičkovým
designem ve snaze vyrábět kvalitní tretry pro
každodenní použití na závodech i mimo ně.
Kolekce, na jejíž tvorbě se podíleli vrcholoví
cyklisté napříč disciplínami, zahrnuje modely
určené na silnici i do terénu, a to vždy hned v
několika atraktivních barevných kombinacích.
Letošní sezona se nese ve znamení
velkých změn. Drtivá většina modelů se
může chlubit novým označením, které
lépe charakterizuje cenové i výkonnostní
rozvrstvení nabídky. U nejvýše postavených
treter došlo k přechodu na nový systém
strunového zapínání, dosud používaná otočná
kolečka Atop nahradil pokročilý mikrometrický
System Boa. Modely střední cenové třídy
nabídnou zapínání s mikroposuvnou přezkou

a suchým zipem, sportovní tretry pak sází na
suchý zip zcela bezvýhradně.
Silniční řada treter se rozrostla
o topmodel s označením CR1, který se dočkal
nejen zbrusu nové karbonové podrážky, ale
také systému zapínání Multi Contact System
s dvěma otočnými kolečky Boa s mikrometrickým
utahováním i povolováním boty a osmi styčnými
body. Tyto a mnohé další technologie jsou zárukou
nízké hmotnosti, nadprůměrného pohodlí,
a především nekompromisní tuhosti v záběru.
Kolekci výkonnostních treter dále dotvářejí
modely CR2 na silnici a CX2 v terénu, sportovně
zaměřeným bikerům jsou pak určeny o poznání
dostupnější modely řad CX3 a CX4. V nabídce
pochopitelně nechybí obutí pro zimní podmínky
a ochuzeni nezůstanou ani příznivci triatlonu.
Pověstný italský design, vysoká kvalita
provedení a vždy stoprocentní výkon, to jsou pilíře,
na kterých Crono staví.
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Použité technologie
High Ventilation System

Propracovaný ventilační systém s navazujícími
větracími otvory v přední a zadní části tretry

Anatomic Tendon Protection

Jazyk tretry opatřený měkkou pěnou s tvarovou
pamětí

High Transpiration Tongue

Odvětrání jazyka tretry pro pohodlnou jízdu i ve
zvláště horkých dnech

Laser Aretation System

Laserovým paprskem vypálené ventilační otvory

Adjustable Comfort System

Mikroposuvná přezka s širokými možnostmi
přizpůsobení

Shock Absorption System

Anatomická vložka se systémem pro pohlcování
vibrací

Ready to Start

Pokročilý systém zapínání pro snadné nazouvání
triatlonové obuvi

Maximum Ventilation

Rozměrné větrací otvory usnadňující proudění
vzduchu uvnitř tretry

Special Profile

Konstrukce paty s plastovou vložkou zabraňující
vyzouvání

Super Grip

Lemování v oblasti kotníku vyhotovené z vysoce
prodyšného materiálu

TRETRY
bplumen.cz/crono
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TRETRY

ROAD

bplumen.cz/crono

„Výkladní skříň značky Crono“

Crono CR1, nejvýše postavený silniční model značky, je ukázkovým příkladem spojení špičkových
technologií a moderního italského designu. Novinka letošní sezony je vyrobena z vysoce kvalitního mikrovlákna,
které vyniká nejen velmi nízkou hmotností, ale díky několika desítkám větracích otvorů také skvělou prodyšností.
Pohodlí zajišťuje revoluční systém strunového zapínání Multi Contact System s dvěma otočnými kolečky Boa,
pevným ocelovým lankem s mikrometrickým utahováním i povolováním boty a osmi styčnými body. Svrchní část
tretry se tak mnohem lépe přizpůsobí tvaru nártu, zatímco dvojité zapínání účinně brání pohybu paty směrem
vzhůru. Zdařilý mix dotváří nová špičková celokarbonová podešev s nejvyšším indexem tuhosti 10+, která je
zárukou efektivního přenosu sil na pedál i v tom nejtěsnějším a nejvypjatějším spurtu.

Typ podrážky
Index tuhosti
Hmotnost
Dostupné velikosti
Barevné provedení

Full Carbon
10+
240 g
37-46
Black, White

7 590,- Kč

SLIM FIT
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„Špičkové silniční tretry zrozené
k závodění i svižným vyjížďkám“
Typ podrážky Road Nylon BK
(vyztužená karbonem)
Index tuhosti 7
Hmotnost 285 g
Dostupné velikosti 37-46 / 37-48
Barevné provedení White, Red

Silniční tretry Crono CR2 přinášejí technologie topmodelu CR1 v cenově dostupnějším, avšak stále
nadmíru atraktivním balení. Základ tretry je zhotoven z lehkého mikrovlákna vysoké kvality, které je pro dosažení
kýžené prodyšnosti doslova prošpikováno množstvím větracích otvorů. Jisté stažení nártu, tolik potřebné
k podání špičkového výkonu, obstarává upínací systém Boa Closure System s pevným ocelovým lankem a dvojcí
mikrometrických koleček. Podrážka je nylonová, zesílená karbonovými vlákny s indexem tuhosti 7.

5490,- Kč
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SLIM FIT

MTB
„Topmodel značky
pro jízdu v horském
terénu“

Crono CX2, dvojče výše zmíněného silničního modelu CR2, platí za topmodel značky pro využití
v náročném horském terénu. Svrchní část tretry je
zhotovena z lehkého mikrovlákna s ochranou proti oděru
a několika desítkami větracích otvorů. Špička je dále
vyztužena odolnou tkaninou, pata je opatřena plastovým chráničem. O jisté usazení na noze jezdce se stará
upínací systém Boa Closure System s pevným ocelovým
lankem a dvojicí mikrometrických koleček. Podešev tvoří
tuhá, karbonovými vlákny zesílená podrážka se vzorkem
usnadňujícím pohyb v terénu ve standardu s předními
kolíky s indexem tuhosti 7.
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Typ podrážky
Index tuhosti
Hmotnost
Dostupné velikosti
Barevné provedení

Road Nylon BK
(vyztužená karbonem)
7
295 g
37-48
Yellow, Red, Black

5 590,- Kč

SLIM FIT

Typ podrážky Road Nylon BK
(vyztužená karbonem)
Index tuhosti 7
Hmotnost 315 g
Dostupné velikosti 37- 48
Barevné provedení Black, White, Pink

Crono CX3 jsou tretry střední třídy určené pro výkonnostní i amatérské cyklisty, pro které je
pohodlí a jednoduchost nadevše ostatní. Tuhá nylonová podrážka vyztužená karbonem, pevný a prodyšný
svrchní materiál, atraktivní design s lesklým povrchem a vysokou odolností proti oděru, systém zapínání
s mikroposuvnou přezkou a dvěma pásky se suchým zipem, to jsou základní stavební kameny tohoto po
všech stránkách velmi oblíbeného modelu. Tretry CX3 jsou k dostání také ve verzi „Pink“ se speciálním
„Women Fit“ střihem určeným výhradně pro ženy.

TRETRY

„Jednoduchost a vždy stoprocentní funkce“

3 490,- Kč

COMFORT
FIT

Aktuální ceny a stav skladových zásob najdete na bplumen.cz

WOMAN
FIT
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TRETRY
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„Sportovní tretry
pro každého“
Základní řada sportovních treter vhodná pro
rekreační či začínající bikery. K přednostem tohoto modelu patří atraktivní design, tuhá podrážka z karbonem
vyztužených nylonových vláken, a především pak nízká
hmotnost daná jednoduchým systémem zapínáním se
třemi pásky na suchý zip.
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Typ podrážky MTB Nylon
(vyztužená karbonem)
Index tuhosti 7
Hmotnost 305 g
Dostupné velikosti 37-48
Barevné provedení Black

2 490,- Kč

SPECIAL

„Oddaný společník
do mokra i mrazu“

Zimní tretry Crono CW1 navazují na úspěšný model Arctica a přinášejí několik zajímavých vylepšení.
Jejich základem je nová podrážka z karbonovými vlákny vyztuženého nylonu, která se může pochlubit nízkou
hmotností a vysokým indexem tuhosti. Svrchní část tretry tvoří osvědčený membránový materiál Wind Tex, stejný
je také vnitřní systém zapínání pomocí tkaniček s rychlouzávěrem. Vše překrývá praktická neoprenová botička
s utěsněným zipem a poutkem pro snadné obouvání. Samozřejmostí je množství strategicky rozmístěných reflexních prvků v přední i zadní části treter.

Typ podrážky MTB Nylon Red
(vyztužená karbonem)
Index tuhosti 7
Hmotnost 368 g
Dostupné velikosti 37-48
Barevné provedení Black

4 190,- Kč

COMFORT
FIT

„Král náročných
triatlonových tratí“
(vyztužená karbonem)

Index tuhosti
Hmotnost
Dostupné velikosti
Barevné provedení

7/7
280 g / 290 g
37-48 / 37-48
White

3 390 Kč / 3 490 Kč

TRETRY

Typ podrážky Road Nylon BK
MTB Nylon

Špičkoví triatlonisté vyžadují tretry, které jsou nejen lehké a pohodlné, ale které se také snadno a rychle obouvají. Crono CT1 jsou přesně tím, co
tito závodníci potřebují. Snadné manipulaci v závodním depu napomáhá systém
zapínání s rozměrnou horní přezkou, která může v případě potřeby zůstat naplno
rozevřená, připravená k okamžitému použití. Tretry jsou zhotoveny z prodyšných
materiálů s důrazem na pohodlí, tuhá nylonová podrážka je vyztužená karbonovými vlákny s možností volby pro použití na silnici i v terénu.

SLIM FIT
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MTB

Aktuální ceny a stav skladových zásob najdete na bplumen.cz
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