Veletrh FOR BIKES 2018 zahájen
Praha, 6. dubna 2018 – Největší cyklistický veletrh ve střední Evropě FOR BIKES 2018
byl v pátek 6. dubna úderem jedenácté hodiny slavnostně zahájen. Pět hal výstaviště
PVA EXPO PRAHA v Letňanech, kde bude veletrh probíhat do neděle 8. dubna, už
zaplavili první návštěvníci.
Devátý ročník veletrhu oficiálně otevřeli předseda představenstva ABF a.s. Pavel Sehnal,
generální ředitel ABF a.s. Tomáš Kotrč, Petr Marek – prezident Českého svazu cyklistiky,
náměstek primátorky Petr Dolínek, prof. MUDr. Pavel Pafko a také nejúspěšnější český
paralympionik Jiří Ježek.
Cyklistický veletrh FOR BIKES podle mnohých prošel za osm předchozích let neuvěřitelnou
proměnou a dnes jej bezpochyby můžeme nazývat největší a nejdůležitější akcí svého druhu
nejen v Česku, ale i ve střední Evropě.
„Je to báječná přehlídka cyklistiky a já věřím, že se na FOR BIKES budou cítit všichni
spokojení, přeji veletrhu úspěšné nadcházející tři dny,“ řekl Pavel Sehnal.
„Jsou to vlastně takové závody, ovšem bez závodů… Vlastně závody jsou tam taky, bude
opět silniční kritérium, tuším, že i závody na skládačkách a bikový závod pro veřejnost. Letos
poprvé závodit nebudu, o to víc budu fandit. A pak zpátky do haly a povídat, vtipkovat a
klábosit o cyklistice," těší se nadcházející tři dny Jiří Ježek.
Krátce po zahájení byly vyhlášeny i ceny Grand Prix, a to ve čtyřech kategoriích. Oceněné
produkty jsou k vidění v hale č. 5.
Nejlepší kolo veletrhu FOR BIKES 2018:
1. gravel bike - Canyon Grail CF SLX
2. horské kolo - Orbea Rallon M10
3. horské kolo Giant Anthem Advanced PRO
Nejlepší elektrokolo veletrhu FOR BIKES 2018:
1. Rocky Mountain Altitude Powerplay Carbon 90
2. Rock Machine Blizzard e90-29 25th Anniversary
3. Rock Machine STORM e60-29 25th Anniversary

Nejlepší cyklistický komponent veletrhu FOR BIKES 2018:
1. silniční přilba POC Ventral Spin
2. chytré hodinky Garmin vívoactive3 Optic
3. přenosná pumpa Lezyne Micro Floor Digital Drive
Zajímavost veletrhu FOR BIKES 2018:
1. kombinované zařízení GPS, ochrana a volání pomoci - REXbike
2. kniha Tam kde cesty končí - nejkrásnější alpské výjezdy a sjezdy - Cykloknihy
3. svačinový box z medicínského materiálu - R&B Mědílek
4. nejrychlejší oprava bezdušového pláště - Dynaplug
5. prémiová impregnace na bázi nanotechnologie pro ošetření outdoorových oděvů Nanoprotech
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