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Azor Bike je výrobce jízdních kol nabízející širokou škálu městských kol, rekreačních kol, 

školních kol, nákladních kol, retro kol, nákupních kol, elektrokol, speciálních kol a dvojkol. 

Azor také vyrábí speciálně uzpůsobená jízdní kola. 

Pro lidi, velké, malé, hodně silné, s dvojčaty, nebo ty, kteří potřebují oporu navíc nebo nízký 
nástup. 
 

Všechna jízdní kola Azor mají tři vrstvy odolného laku. 

První vrstva obsahuje zinek. 

Zinek zabraňuje proniknutí koroze pod lak. 

Na rozdíl od ostatních výrobců používá Azor na matné barvy také průhlednou práškovou 

vrstvu. Ta zabraňuje odření. 

Blatníky jsou vždy vyrobeny z galvanizovaného materiálu nebo nerezové oceli. 

Kola Azor jsou charakteristická svým pevným rámem. 

Ten činí kolo lehčím, protože energie není absorbována rámem, ale jde beze ztrát do zadního 

kola. 

Aby mělo kolo delší životnost, používá se co nejvíce dílů z nerezové oceli. 

Výrazné zaměření na bytelnost je také důvodem k použití extra silné standardní kovové desky. 

Tato kovová deska je dvojitá, s trubkou uprostřed, aby se dosáhlo extra pevnosti. 

Kola jsou velmi důležitá. 

Kola Azor mají silnější ráfky se silnějšími špicemi, aby byla pevnější. 

Lepší zasazení špic v náboji kola snižuje lomivost špic o 80 %. 

Speciální způsob zasazení špic do kola dává větší laterální pevnost a snižuje boční házivost 

kola. 

Každé jízdní kolo Azor je vybaveno protidefektovými dušemi. 

Všechna jízdní kola Azor jsou vyrobena v Nizozemsku a pečlivě smontována s co nejmenším 

vlivem na životní prostředí. 

K udržení vysoké kvality testuje Azor používané výrobky svým vlastním způsobem. 

Test zahrnuje zkoušku opotřebení, zkoušku laku, testují se brzdové páky, kola, na kovových a 

elektrických součástkách je testována koroze a u dalších materiálů pevnost. 

Azor neustále pracuje na inovacích. 
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Kolo je opatřeno chráničem řadicí páčky a ochranou proti přetočení řídítek. 

To zabraňuje přetočení řídítek o 360 stupňů, které by poškodilo brzdová lanka a světelné 

kabely. 

Další vylepšení se vyvíjejí a prakticky testují. 

Azor vyvinul odnímatelný přední nosič. 

Ten je pevně připevněn k rámu, takže se při řízení netočí. 

Díky tomu je kolo ještě pohodlnější. 

Jízdní kola Azor lze vyrobit dle přání zákazníka. 

Díky tomu je téměř každé z nich unikátem. 

Pracujeme efektivně, abychom udrželi nízké náklady. 

Firma založená v Nizozemsku vyváží do více než 15 zemí Evropské unie, do Ameriky, Kanady a 

Austrálie. 

Azor, pevné, bytelné kolo. 

 

 

 


