
HISTÓRIA FELT
Felt, naše poslanie je od začiatku jednoduché: chcete navrhovať, vyvíjať a dodávať 
najlepšie bicykle  na svete.

Naše korene siahajú viac ako 20 rokov do minulosti. Muž, ktorého meno sa objavuje na 
spodnej rámovej rúre to všetko to začal v roku 1980, kedy Jim Felt, eso - špičkový mecha-
nik motokrosových motoriek v tej dobe, navrhol a postavil triatlonový bicykel pre 
motokrosovú hviezdu Johnny O ' Maru.  Johnny v tej dobe súťažil v triatlone pre zvýšenie 
fyzickej výkonnosti a požiadal Jima, aby mu  postavil  nový triatlonový bicykel. 

Prvý Felt bicykel bol ako zjavenie.  Jim mal od začiatku jasnú predstavu o tom, ako by 
mohol zlepšiť súčasný dizajn a venoval veľkú pozornosť optimalizácii pozície jazdca pre 
zlepšenie aerodynamiky. Johnny začal vyhrávať a netrvalo dlho a Jim začal zo stavbou  
bicyklov pre mnoho popredných svetových triatlonistov.

Odvtedy sa značka Felt dynamicky rozrastala aj mimo svoje pretekárske korene, ale stále 

si zachováva rovnaký hlavný princíp. Každý bicykel Felt – či je to cestný, alebo terénny, 

high-end, alebo základný model, či rekreačný, musí poskytnúť tie najlepšie možné jazdné 

vlastnosti. Či už zdolávate dlhé výjazdy najstrmších vrcholov na Tour de France, či letíte 

singletrackom, pretekáte, absolvujete svoj prvý triatlon, alebo len dochádzanie do práce, 

každému chceme poskytnúť nekompromisný výkon, pohodlie a účinnosť.
Desať rokov potom, čo Jim postavil prvý triatlonový bicykel, chcel expandovať a urobiť 

jeho bicykle dostupnými pre mnohých jazdcov. Preto so spoluprácou oslovil Billa 

Duehringa a Michaela Muellmanna. Bill bol veteránom cyklo priemyslu a chcel byť 

súčasťou spoločnosti, ktorá by mohla zúročiť jeho mnohoročné skúsenosti s vývojom 

produktov a pevné vzťahy s dodávateľmi z celého sveta. Michael zas vlastnil úspešnú 

distribučnú spoločnosť v Európe.



Bolo jednoduché pre všetky tri strany, aby sa dohodli, pretože  mali rovnaký 

cieľ: značkové bicykel s dôrazom na kvalitu a technológiu. Jim priniesol meno, 

dizajn, skúsenosti a vzťahy so športovcami. Bill mal bohaté skúsenosti a 

vedomosti s vývojom a výrobcami no a Michael zas poskytol užitočné 

skúsenosti s distribúciou a marketingom.

Ešte žiadna spoločnosť na výrobu bicyklov nebola založená s toľkými 

skúsenosťami. Felt mal od prvého dňa založenia, viac ako 70 rokov skúseností v 

kombinácii vývoja, výroby a predaja kvalitných bicyklov. "Nechceme byť 

najväčšia firma na výrobu bicyklov na svete, chceme byť len najlepšia," je veta, 

ktorú často počuť z úst Jima, Billa a Michaela.  

Počas posledného desaťročia, sa Felt rozrástol na jednu z najrešpektovanejších 

značiek bicyklov, pretože zakladatelia ostali verní svojim zásadám a vštepovali 

ich zamestnancom každý deň, či už pracovali v strojárstve, vývoji produktov, 

predaji, marketingu a službách zákazníkom.

Bez ohľadu na to, ako budete merať úspech, či už je to vývoj produktov, 

míľniky, alebo víťazné preteky, Felt dosiahol všetko. Cez inovatívne výrobné 

procesy, ako je InsideOut a Dynamic monocoque konštrukcia, alebo 

prelomové technológie, ako sú Equilink ™ zadné pruženie a Bayonet systém 

uchytenia prednej vidlice, Felt neustále rozširuje hranice svojich možností a 

prenáša ich do reality. Jadrom tohto úspechu je mandát celej spoločnosti k 

neustálemu zlepšovaniu už úspešných vylepšení z minulosti. Nič sa 

nevykonáva vo vákuu. Namiesto toho, každý nový Felt bicykel, či už cestný, 

MTB, pretekársky, alebo len rekreačný, využíva kritické ponaučenia z minulých 

návrhov a obsahuje nové vylepšenia.

Výsledky hovoria samé za seba. Najrýchlejší UCI schválený časovkársky bicykel FELT DA, 
naďalej dominuje v medzinárodných časovkách. Edict celo odpružený horský bicykel je 
stálicou vo svetovej elitnej XC scéne. Top modely AR a F z kolekcie cestných bicyklov patria 
medzi piliere Európskeho pelotónu a dráhový model TK1 sa úspešne prezentoval na dvoch 
olympijských hrách v Pekingu v roku 2008 a v Londýne 2012. Posledným úspechom je 
triatlónový špeciál IA, ktorý si ukoristil dva tituly majstra sveta Ironman (2013 a 2014).

Felt tiež dramatický vstúpil do 
kolotoča cyklokrosu s jeho top 
m o d e l o m  FX .  Sv e to v ý m  
pohárom overený karbónový 
rám, ktorý pomohol americkej 
hviezde Ryanovi Trebonovi 
pokračovať v jeho dominantnej 
ceste z roku 2011. Felt tiež 
uviedol na trh nový Edict Nine, 
29 palcový závodný MTB stroj, 
ktorý  poskytuje  ideálnu 
rovnováhu medzi hmotnosťou, 
pevnosťou, tuhosťou, kvalitou 
jazdy a odolnosťou.

Na súťažnom poli, je Felt dominantným hráčom. K nedávnym úspechom patrí Project 

London, kde americký tím šprintérov vytvoril nový národný rekord, ďalej to bol cestný tím 

Argos-Shimano, kde bol hviezdou šprintér Marcel Kittel, ktorý pokoril mnohé preteky a 

taktiež Kristin Armstrongová, 

ktorá zvíťazila v časovke na 

Tour of California a OH v 

Londýne. Medzi ďalšie Felt 

hviezdy patrí triatlonista Andi 

Böcherer a Mirinda Carfray a 

ich niekoľko víťazstiev na 

Ironman, no a samozrejme, 

n e s m i e m e  za b u d n ú ť  n a  

Thomasa Litschera a jeho 

víťazstvo na majstrovstvách 

sveta v kategórii U23 UCI MTB.



Pretekanie je len časť príbehu FELT. Naša kolekcia Cruiserov pokračuje v snahe 

ponúknuť moderné a štýlové riešenie pre každého, kto hľadá zdravý a k životnému 

prostrediu šetrný životný štýl. V neposlednom rade kolekcia E-Bikov, ktorá poukazuje 

na to, že Felt pomáha zmeniť spôsob, akým ľudia rozmýšľajú o bicykloch a doprave 

všeobecne. Ponúkame vzrušujúce pole bicyklov pre všetky typy jazdcov a disciplín, 

plus rad nových technológií, toto všetko sľubuje, že nás čaká ešte mnoho ďalších 

výnimočných rokov.

Neočakávajte, že Felt svoju misiu zmení. Rovnako ako to bolo na začiatku, keď Jim Felt 

založil túto spoločnosť pred mnohými rokmi, budeme aj naďalej navrhovať, vyvíjať a 

dodávať len tie najlepšie bicykle na svete. 

FELT RACING 
V našich srdciach koluje pretekárska krv. Ak sa vrátime späť k prvému rámu, ktorý 

postavil Jim Felt a zvíťazil v preteku Kona, odvtedy pretekanie živý našu vášeň 

neustále vyrábať lepšie bicykle. Bez ohľadu na disciplínu – triatlon, cestná i 

horská cyklistika, dráha, či cyklokros -  Felt investoval mnoho prostriedkov a 

úsilia, aby na našich bicykloch jazdili jedny z najlepších pretekárov, ktorí nás 

neustále motivujú vyvíjať lepšie bicykle. Jednoducho milujeme tento nikdy 

nekončiaci cyklus. 




