HHHHH
HHHHH
HHHHH

Funkčnost:
Cena:
Design:

HHHHH
HHHHH
HHHHH

Carradice vyrábí brašny na kola již od 30. let, takže co
může na první pohled vypadat jako retro design, je ve
skutečnosti klasickou brašnou Carradice. Výměna
stávajících plastových úchytů za kožené řemeny a
železné přezky by sice podtrhla její retro vzhled, ale
zároveň by pravděpodobně zvedla cenu brašny. A4 je
spolehlivá, pevná brašna, která je dobrou volbou pro
pravidelně dojíždějící cyklisty.

K dispozici je i pásek na rameno, ale brašna není
vybavena krytem na závěsy a proto je delší nošení
brašny na rameně nepohodlné.

Jak už sám název napovídá, tato brašna je vyrobená
především pro převážení desek a dokumentů formátu
A4. Kromě malé kapsičky nabízí pouze jednu velkou
čtvercovou kapsu, kde můžete schovat své dokumenty
před deštěm či před ohnutím rohů. Model A4 váží 0,98
kg a má obsah 18 l. Brašna je vyrobená z “cotton
duck” – trvanlivé plachtoviny s kvalitní voděvzdornou
povrchovou úpravou. Dvojitý uzávěr na vrchu brašny
poskytuje ochranu proti vodě. Brašna A4 se připevňuje
na nosič dvěma závěsy, které snadno zaklapnou na
postranní tyč nosiče a zabezpečí brašnu proti otřesům.

Brašna především pro dokumenty.

Waterproof: yes
Weight: 0,91 kg
Volume: 18 l.
CARRADICE.CO.UK

Carradice: A4

Funkčnost:
Cena:
Design:
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Není to malá nebo elegantní brašna, ale jen těžko najdete
srovnatelný výrobek, který by byl tak voděvzdorný,
spolehlivý, solidní, odolný a užitečný pro převážení
nákupů, jako je Ortlieb Shopper.

Hodnocení vzhledu brašen je otázkou vkusu. Brašna
Ortlieb Shopper je naší nejoblíbenější brašnou, ale ne
každému musí vyhovovat její syrový industriální vzhled.

Ramenní popruhy, kterými jsou brašny vybavené, lze
délkově upravit, ale nedají se odejmout. Avšak pokud je
přesunete dopředu brašny, nebudou vám vadit ani během
jízdy.

Brašna disponuje jedním velkým vnitřním oddílem a
dvěma malými kapsičkami. Mohlo by jich být i více, ale
zato se snadno můžete prohrabovat obsahem brašen,
které jsou vyrobeny z pevného materiálu a drží dobře tvar.

Brašna Shopper váží 0,97 kg a pojme 20 l. Je vyrobena z
trvanlivého plastového materiálu, je stoprocentně
voděvzdorná a uzavírá se speciálním nepropustným
zipem, který trvale uchrání vnitřní obsah brašny.
Pohyblivý závěsný mechanismus zasunutý do plastové
kolejničky je velice přátelský pro uživatele. Pokud
jednoduše zvednete brašnu za ucho, závěs se otevře a
umožní vám sejmout brašnu z nosiče, kde byla předtím
bezpečně uchycena.

Německá značka Ortlieb je legendou ve světě cyklistických
brašen. Brašny Ortlieb jsou téměř nezničitelné a jejich
funkčnost a design se snoubí v perfektní harmonii, pokud
si zvolíte správný model pro váš účel. Testovaný model se
skvěle hodí k nakupování, ale kvůli zúženému dnu brašny
může být noční můrou pro milovníky desek formátu A4.

Opravdová nákupní brašna.

“nejlepší na nákupy”

Waterproof: Yes
Weight: 0,97 kg
Volume: 20 l.
ORTLIEB.DE

Ortlieb: Shopper
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Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

Funkčnost:
Cena:
Design:

Brašna Buyit je oficálně vhodná pro obě pohlaví, ale
její vzhled je dost feminní, zatímco použitá barevnost
vyhovuje spíše mužům. V každém případě by tato
zvláštní kombinace neměla zastínit zjevné přednosti
těchto brašen. Pro každodenní menší nákupy je Buyit
skvělou volbou.

Pokud jdete pěšky, závěs je možné schovat pod zipem
speciální klopy. Ale nedoporučujeme dlouhé procházky
s brašnou, protože popruh je docela ostrý a jeho nošení
je nepohodlné.

Závěsný systém je podobně jako u brašen Ortlieb
jednoduchý a zabezpečí brašnu na nosiči v jakékoli
situaci. Pro sejmutí brašny z nosiče stačí jen zatáhnout
za držadlo a uvolnit tím zámek.

Brašna Buyit váží 0,7 kg, má obsah 14 l a je navržena
pro menší nákupy. Brašna je vyrobena z kvalitního
nylonu. Zip je nepropustný, celá brašna je tedy
dostatečně voděodolná pro jízdu během všedních dní.
Reflexní lemování podél švů je elegantním prvkem,
který dotváří celkový vzhled.

Podobně jako Jada Mirte, tak i Buyit se prezentuje jako
běžná brašna, ale tady veškerá podobnost končí. Pokud
jde o kvalitu, je tato brašna v jiné lize a je speciálně
navržena pro nakupování.

skvělá pro malé nákupy.

Waterproof: No, but very water resistant
Weight: 0,70 kg
Volume: 14 l.
RACKTIME.COM

Racktime: Buyit

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors.
It does not necessarily reflect the opinion of the European Union.
Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use
that may be made of the information contained therein.

Jada Mirte je lehká a levná dámská cyklobrašna, ale k
pravidelnému každodennímu používání je lepší vybrat
jinou, robustnější brašnu.

Rozhodně nejlepší na této brašně je její design. Závěsy
lze rychle schovat pod uzavíratelnou klopou, což
ulehčuje nošení brašny při chůzi.

Závěsný systém je nejhorší ze všech testovaných
brašen. Úchyty nelze posunout, aby se přizpůsobily
nosiči, a jako jediná z testovaných brašen nám Jada
Mirte při jízdě z nosiče spadla. Takže pro jistotu
nepoužívejte tuto brašnu na křehké cennosti.

Materiál, z kterého je brašna vyrobena, je sice odolný
proti vodě, ale ne tak zip, skrze který může dovnitř
zatékat. Materiál není příliš odolný, podle našich
odhadů při denním nošení vydrží a zachová si svůj
pěkný vzhled jen asi rok.

Objem brašny je 16 l. Brašna disponuje jedním velkým
prostorem a malou kapsou pro menší předměty jako
jsou klíče, rtěnka apod.

Jada Mirte je brašna pro ženy. Je navržená jako
kabelka a lehce se přichytí k nosiči. Také se dobře
vyjímá na rameni při cestě do kavárny. Bohužel ale
Jada Mirte slouží mnohem hůře jako brašna pro
pravidelné cesty do práce či na nákupy.

Elegantní, ale nepraktická.

Waterproof: No
Weight: 720 gram
Volume: 16 l.
BASIL.NL

Basil: Jada Mirte

V rámci celoevropského projektu Cyclelogistics, který zastřešila Evropská cyklistická federace, proběhl test brašen prováděný zástupci Dánské cyklistické
federace. Během pěti dnů brašny testovalo pět osob, kteří byli buď odborníci na cyklistiku, nebo představitelé malých společností, jenž mají zkušenost s testováním cyklopříslušenství. Cílem jednoduše bylo otestovat brašny v každodenní praxi. Každý z recenzentů ohodnotil testovaný košík počtem hvězdiček od 0
do 5 (maximum pro nejlepší výrobek) a hodnocení doplnil podrobným komentářem, ať už šlo o pochvalu či kritické poznámky. Hodnocení tak bylo založené
na tom, jak který produkt funguje v každodenním životě.
Funkčnost: Dají se brašny snadno naložit a vyložit? Je zboží uvnitř dostatečně chráněno? Jsou nepromokavé?
Design: Je výrobek a jeho konstrukce opravdu dobře promyšlená? Hodí se pro předpokládaný účel použití? Je vyroben z kvalitních materiálů?
Cena: Odpovídá cena vlastnostem výrobku?

Funkčnost:
Cena:
Design:

Velký otvor usnadňuje přístup, když něco uvnitř
hledáte, ale rajče nebo citrony se vám v brašně mohou
zakutálet. Proto model Arkel Commuter není ideálním
řešením pro nákupy. Na druhou stranu, pro pravidelné
dojíždění a pro lidi, kteří dávají přednost funkčnosti
před designem, je Arkel skvělou volbou.

Brašna se nosí dobře i při chůzi. Háčky můžete schovat
pod klopu, takže brašnu je možné bez potíží nést v ruce
nebo přehozenou přes rameno.

Kapsa na laptop patří k těm nejlepším, co známe. Je
umístěná nade dnem brašny a je tedy dobře chráněná.

Brašna Arkel Commuter je největší z testovaných
brašen. Váží 1,17 kg a její obsah je 24 l. Uvnitř brašny
je velká kapsa na laptop či desky. Dále je k dispozici
několik menších kapes například na klíče, peněženku
apod.

Díky pohyblivým háčkům lze brašnu připnout k
většině nosičů. Za jízdy brašna bezpečně drží a netřese
se.

Díky solidnímu, voděodolnému povrchu z nylonu a
nepromokavým zipům brašna svým výkonem předčí
vaše očekávání, jako celek je skutečně nepromokavá.

Hledáte brašnu pro dojíždění na celý život? Arkel
nabízí doživotní garanci pro tuto brašnu vyrobenou z
odolného nylonu. Použitý materiál a také švy na brašně
působí dojmem, který tuto doživotní záruku potvrzuje.
Bohužel se ale budete muset smířit s ne zcela krásnou,
nudně našedlou barvou brašny.

Nudný ale solidní.

“nejlepší pro
váš laptop”

Waterproof: No, but very water resistant
Weight: 1,17 kg measure
Volume: 24 l.
PANNIERS.COM

Arkel: Commuter

Kam si uložíte na cestě svoje dokumenty či laptop? Jaké brašny se hodí nejlépe k převážení mléka, rajčat či lahve bílého vína? Někteří lidé používají košíky na kola, jiní mají cargo
kolo. Ale pokud potřebujete větší kapacitu, než nabízí košík, zároveň ale nevyužijete velký úložný prostor cargo kola, brašny jsou nejlepším řešením. Ale potřebujete brašny na dovolenou nebo jen pro běžné dojíždění v rámci města? V jakém počasí se chystáte jezdit? Odpověď na tyto otázky nabízí náš test pěti brašen.

Testujeme BRAŠNY

