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EXTRA CARBON
NEW

NEJOBLÍBENĚJŠÍ, NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ

nový vývoj - nová účinnost + 30 %
rychlejší nástup maxima mycího účinku + 50 %
šetrnější - k materiálům, k lidem a životnímu prostředí
nový typ aktivní pěny - stabilnější a přilnavější, 
s pozdějším rozpadem a vyšším podílem mikrobublin
neklasifikovaný jako nebezpečný, bez výstražných symbolů
biologicky odbouratelný
maximálně šetrný - dermatologicky testováno
příjemná lehká citrusová parfemace

PERFORMANCE & SERVIS
NEW

PRO PROFESIONÁLY

vyvinuto pro profesionální, servisní a týmové použití
maximálně silný, razantní a rychlý účinek
jedinečný mycí výkon
duální aplikace „spray / stream“
šetrné a bezpečné použití, biologicky odbouratelný
nejvýkonnější CYKLOSTAR ORIGINAL všech dob

SPORTS SHOE CLEANER

NEJEN ČIŠTĚNÍ PRO KOLO

na čištění cyklistických treter a sportovní obuvi
na běžné provozní nečistoty, šmír, mastnoty, prach, trávu, pyly, skvrny
možno použít také k lokálnímu čištění textilií a oblečení
neklasifikovaný jako nebezpečný, bez výstražných symbolů
biologicky odbouratelný

OIL

JIŽ BRZY

mazadla, oleje, tuky, konzervace
a něco navíc
těšíme se - již brzy s CYKLOSTAR ORIGINAL

Profesionální, vysoce účinný prostředek na čištění a údržbu jízdních kol, 
s tradicí a vývojem od roku 1993. 
Snadno, rychle, účinně a pohodlně odstraňuje provozní nečistoty, maziva, oleje, vazelíny 
a mastnotu z povrchu závodních speciálů a všech ostatních typů jízdních kol a jejich součástí. 
Používá a doporučuje reprezentace České republiky v cyklistice.

E-BIKE

SPECIÁLNĚ PRO ELEKTRO KOLA

optimalizovaný a šetrný mycí výkon 
pro časté mytí a údržbu běžného provozního znečištění
hydrofobní vlastnosti a leskutvorný efekt
šetří účelově nanesená maziva
neklasifikovaný jako nebezpečný, bez výstražných symbolů
biologicky odbouratelný
maximálně šetrný - dermatologicky testováno

RACE | LIMITED EDITION

PRO RADOST A VYSOKÝ VÝKON

speciální edice pro vysoký výkon a závody
pro opakované, časté, rychlé a šetrné mytí
omezuje ulpívání nových nečistot, mastnot, vody a potu
cíleně šetří účelově nanesená maziva
duální aplikace „spray / stream“
neklasifikovaný jako nebezpečný, bez výstražných symbolů
biologicky odbouratelný



USED AND RECOMMENDED 
BY CZECH NATIONAL CYCLING TEAM
CZECH NATIONAL CYCLING TEAM SPONSOR

MOUNTAIN BIKE WORLD CUP
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 2018–2019
OFFICIAL SPONSOR

MOUNTAIN BIKE WORLD CHAMPIONSHIP 2016
MOUNTAIN BIKE WORLD CUP 2017
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | OFFICIAL SUPPLIER

HISTORIE A HLAVNÍ MILNÍKY

CYKLOSTAR ORIGINAL, klasika v čištění kola od roku 1993, v podání 
českého výrobce, firmy Everstar.  Dnes jsme již ve čtvrté hlavní 
generaci produktů značky CYKLOSTAR. Zapracovalo se nejen na vlastní 
funkčnosti, ale i na celkovém vzhledu, jednotlivých obalech, aplikaci, 
druhových řešeních, nezbytné šetrnosti, odbouratelnosti, ekologii, 
bezpečnosti. Jádrem je stále radost a vysoký výkon.
1993 • Vývoj zcela nového prostředku na čištění kol, revolučního 
           v oblasti čištění, ekologického, vodou ředitelného. 
1996 • Nová verze, extra pěnivý. Zvýšená pěnivost umocňuje čištění.
1998 • Posílena funkčnost a šetrnost, posíleny inhibitory koroze.
2000 • Počátek aktivní spolupráce s reprezentací České republiky 
           v cyklistice.
2004 • Posílen výkon – vylepšený aktivní tenzidový systém.
2008 • Nová receptura, nové produktové logo, celkově nový vzhled, 
           nové označení – CykloStar originál, sjednocení pod jednu 
           verzi produktu s optimalizovanou pěnivostí.
2014 • Nová moderní receptura a typ pro rok 2015 – extra šetrný – 
           určený na karbon a vyhovující legislativním změnám.
2016 • Oficiální dodavatel Mistrovství světa v horských kolech 2016.
2017 • Vývoj nových typů pro rozvíjející se cyklistický trh a trh 
           s elekrokoly.
2018 • Redesign stávajícího sortimentu a jeho produktové rozšíření; 
           nové formulace bez výstražných symbolů a neklasifikované 
           jako nebezpečné.
2019 • Nový výkon a nová rychlost nástupu účinku čištění. 
           Jedinečná šetrnost, kdy EXTRA CARBON A E-BIKE jsou 
           dermalogicky testovány. Nový typ PERFORMANCE & SERVIS – 
           nejvýkonnější CYKLOSTAR ORIGINAL všech dob. 
           V průběhu roku uvedeny první mazadla a oleje.

EXTRA CARBON new
PERFORMANCE & SERVIS
E-BIKE
RACE
SPORTS SHOE CLEANER

PRODUKTOVÉ INFORMACE

0,5 l 2 l1 l 5 l 20 l účinnost a rychlost mytí servisní čištění a řetězy denní udržovací mytí

Aktivní, stabilnější, přilnavější, k rozpadu pěny dochází 
později než u předešlého typu nebo konkurenčních 
prostředků. Pěna není tak objemná a neobsahuje tolik 
vzduchu. Je výrazně hustší a významně stabilnější. 
Jiná je i její reologie (tokové vlastnosti), což umožňuje 
výrazně delší setrvání prostředku na vertikálním povrchu 
a aktivní působení mikrobublin. 
Díky nové pěně dosahuje CYKLOSTAR ORIGINAL delšího 
a intenzivnější působení na nečistoty a snižuje i spotřebu 
prostředku.

NOVÝ TYP ÚČINNÉ PĚNY

Pomocí rozprašovače nastříkejte na znečištěná místa 
jízdního kola – rám, převodníky, řetěz, přesmykače, ráfky, 
pedály, ostatní součásti. Nechte aktivní pěnu krátce 
působit, případně rozetřete a čistěte kartáčem, štětcem, 
houbou nebo utěrkou. Opláchněte vodou. Konzervujte 
doporučenými mazadly. 
Nový typ duálního rozprašovače „spray / stream“ 
u PERFORMANCE & SERVIS a RACE, kdy můžete volit mezi 
plošnou a rychlou aplikací spreje s vysokým pokrytím 
čištěné oblasti nebo využít klasické aplikace aktivní pěny.
Doporučujeme používat vždy originální lahve a rozpra-
šovače – pro správnou aplikaci aktivní pěny a využití 
maxima mycího výkonu.

APLIKACE

Novinka přímo pro ten nejvyšší výkon. Vyvinuto pro 
profesionální, servisní a týmové použití. Jedinečný mycí 
výkon při zachování šetrnosti a bezpečného použití. 
Nejvýkonnější CYKLOSTAR ORIGINAL všech dob.

PRO SERVISY A TÝMY

Klasické aplikační balení 500 ml, v provedení se šroubovacím 
rozprašovačem, umožňuje opakované pohodlné doplňování 
z náhradního ekonomického balení. To je ve formě litrové láhve nebo 
nově parádního dvoulitrového balení, které dává smysl ekono-
mickému doplňování (čtyři náplně). Pro servis a týmy je zde klasika 
kanystr 5 litrů a nově i 20 litrů pro maximální ekonomiku a vyšší 
spotřeby.
Kanystry a aplikační lahve jsou uzavřeny těsnícím víčkem, zajišťující 
originálnost obsahu a především bezpečnější  dopravu, 
s minimalizací protečení obsahu, což uvítají zejména e-shopy 
a obchodníci.
Pro všechny typy kanystrů lze použít pro šetrné dávkování 
a rozplňování do aplikačních obalů výpustné kohouty.

BALENÍ A VYCHYTÁVKY

Ve čtvrté vývojové řadě a po více než ročním testování 
a vývoji od základu přepracován k ještě vyššímu výkonu 
a šetrnosti. Na základě zkušenosti ze závodních tratí 
a od profesionálů v oboru, jak závodníků, tak mechaniků 
a servisních týmů. EXTRA CARBON NEW s extra silným, 
razantním, rychlým a maximálním účinkem. Vyladěn 
pro vysoký mycí výkon, šetrné, snadné a bezpečné použití. 
O poznání a desítky procent výkonnější, rychlejší v nástupu 
maxima mycího účinku, lépe působící na různé druhy 
a typy maziv, s novým stabilnějším typem pěny, novou 
lehkou citrusovou parfemací a jedinečnou garancí 
šetrnosti – dermatologicky testován. Určen na rámy, řetězy, 
převodové ústrojí a ostatní součásti. Vhodný i jako náplň 
pro pračky řetězů a pro servisní použití. 
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Výrobce: / Výrobca: / Manufactured by: 
Everstar s. r. o., Bludovská 18, 787 01 Šumperk, Czech Republic, 

& +420 583 301 070, e-mail: everstar@everstar.cz, www.everstar.cz. 
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www.clean.bike
www.cyklostar.cz

www.everstar.cz
– since 1991 –
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