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jaZ ímaáv naíb dka u t e s vyklápěčky
HJC a Interphone F5XT

Z

važujete novou cestovní helmu? Tak pro
vás máme zajímavou informaci
od brněnského Bonmota. To je dovozcem
přileb HJC a v nabídce má již druhým rokem
odklápěcí model RPHA MAX, jednu z nejlehčích
odklápěček na trhu (1480 g) vyrobenou z kombinace
kevlaru, aramidových a skelných vláken. Vyráběna je
v šesti velikostech a třech velikostech skořepiny,
ve výbavě nechybí Pinlock, pohodlný pratelný interiér
nebo promakaný systém větrání. Však také tahle
helma zvítězila v testu odklápěček německého
Motorradu. Helma standardně stojí 9970 Kč, ale nyní
je nabízena v zajímavém setu s top interkomem
Interphone F5XT za cenu 13 499 Kč. Chcete
otestovat? V Brně Bonmoto (www.bonmoto.cz),
v Praze Auto Jarov (www.autojarov.cz).
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motoshopu MCF ve Slušovicích došlo
k dalšímu posílení v oblasti prodeje motorek.
V tomto roce již naleznete na prodejně motocykly
značek Ducati, Suzuki a TM Racing, pro tyto značky
motorek jsou MCF oficiálními prodejci, a to včetně
autorizovaného servisu. Nechybí plně vybavený
motoservis, který se kompletně postará o vaše
jednostopé miláčky. Pro zákazníky je připraven obchod
s motorkářským vybavením a příslušenstvím pro
motocykly. Více informací o servisu a nabídce prodejny
naleznete na stránkách www.mcf.cz.
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J

estli zvažujete pořízení interkomu, pak
byste neměli minout tuhle akci českého
dovozce Interphonů. Značka vyprodává
starší model F4s, který zůstává na trhu do
vyprodání zásob za 2999 Kč. To nám přijde jako
opravdu bezkonkurenční cena. Krom toho jsme
toho s F4 něco najezdili a víme, že je to skvěle
fungující mašinka. Akci najdete u prodejců
Interphonu a na www.motointercom.cz.
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ice starší
zpráva, ale
zaslouží si se
k vám dostat. Tyto
fotografie spolu
s pár informacemi
unikly ze setkání
dealerů Nortonu.
K vidění je na nich
nový model
Dominator, se kterým
by malosériový
britský výrobce chtěl
vyjet již letos. Podle
všeho půjde ale jen
o omezenou sérii
motorky připravené
na závody, tedy bez
silniční homologace.
Jméno Dominator
není v historii Nortonu
ničím novým. Pod
tímto názvem se
prodávalo několik
modelů v padesátých
a šedesátých letech.
Ani tentokrát nepůjde
o zcela nový model,
očividně se vycházelo
z Nortonu
Commando 961,
tedy motocyklu, který
továrna sídlící
nedaleko okruhu
Donington Park již
třetím rokem vyrábí.
Nově se pak tato
značka dostala díky
společnosti MR43
(www.mr43.cz)
do České republiky.
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N

áš dlouholetý kamarád, fotograf
a ilustrátor Petr „Nejty“ Netík rozšířil pole
svojí činnosti na zajímavé dekorační předměty
z laminátu a epoxidu. Chtěli byste mít v garáži obří
zapalovací svíčku, véčkový motor, jedovatou H-D vosu
nebo něco na zakázku? Pak se s klukem spojte
a domluvte se. Kontakt najde na www.nejty.com.

