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Technické cyklistické oblečení
Jaro - léto 2015

Born in Scotland - Ridden Worldwide.
Zrozená ve Skotsku – používaná po celám světě .
Endura se zrodila v roce 1993 se zaměřením na decentní a nadčasové oblečení,
namísto otrockého kopírování. Při pohledu do našeho archivu jsme rádi,
že jsme se vydali touto cestou....
Ve Skotsku nejste nikdy daleko od hor a nikdy nemusíte dlouho čekat na testovací
podmínky. Klimatické podmínky jsou ideální zkušební “komorou”, takže hned
poznáme, co funguje a co ne. Jak se říká ve Skotsku: “Není špatného počasí, jen
špatného oblečení”.
Každý, kdo pracuje v Enduře na produktech, v prodeji, či marketingu, je aktivním
cyklistou. Nemáme tedy nikdy nouzi o testovací jezdce, myšlenky, či názory.
Kromě těchto “vlastních” testerů máme i k dispozici řadu sponzorovaných světových
profesionálů, což umocňuje sílu zpětné vazby. Jezdci Movistar týmu dodávají silnou
zpětnou vazbu z pohledu závodníka a napomáhají jemnému dolaďování designu.
Ideální kombnací je pak reálné testování světovými jezdci ve spojení s laboratorním
prostředím (oblast aerodynamiky, regulace teploy, pohodlí ve všech podmínkách).
Výsledky tohoto pečlivého výzkumu nejsou vyhrazeny pouze profesionálním
jezdcům. Týmová kolekce replika Movistar je k dispozici pro všechny zákazníky a
jsou na ní použity totožné materiály. Rovněž technologie lehkých materiálů z řady
FS260 Pro SL vychází z vývoje pro týmové jezce. Materiály jsou pak cca o 20% lehčí
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amají o 15% vyšší chladivé vlastnosti. Toto není jen marketingový trik, jelikož jezdci
mohou sami cítit výraznější pohodlí a zvýšení výkonu.
Kromě silničního oblečení máme i širokou nabídku z řady MTB. Zpětnou vazbu
nám poskytují guru jako Tracy Moseley, Chris Smith, či Oli Backingsale. Tito borci
přispívají svým nejlepším snažením ke vzniku nových a inovativních produktů.
Nicméně, stejně důležití jsou pro nás běžní jezdci, kteří nikdy nic nevyhráli. To ale
nehraje roli. Všichni cítíme tu nutkavou potřebu nasednout na kolo v jakémkoliv
počasí a terénu.
Testujeme zde sami sebe a své limity. Sdílíme s profesionály stejnou radost z
cyklistiky a z této jedinečné sportovní demokracie. Jsme jen trochu pomalejší
a máme trochu horší styl. Pokud vozíte jakýkoliv kus oblečení Endura, můžete
pociťovat benefity, které vznikly na základě zpětné vazby jak od profesionálů, tak
od normálních lidí.
Díky tomuto jednoduchému principu se na oblečení Endura mohou spolehnout
všichni jezdci. Endura se stala vyhledávanou po celém světě.
Jsme skutečná cyklistika.
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Oblečte se do špičkového.
Řada Equipe byla původně vyvíjena a testována ve spolupráci s britským týmem Endura Racing. Tato odpovědnost nyní přešla na závodníky z
týmu Movistar. Jejich intenzita tréninků a závodů je nejlepší zatěžkávací zkouškou a je jen těžko představitelná pro běžné lidi. Jejich extrémě
vysoké nároky a očekávání jsou dokonalou zpětnou vazbou pro návrhy, vývoj a testování. Příkladem toho může být nová bunda Classic Bunda
TM, která vznikla na základě požadavků Movistar týmu na těžké jarní klasiky. Nyní je k dispozici všem jezdcům. Takže pokud chcete zvýšit své
pohodlí a výkon, zařaďte Equipe do svého šatníku.
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Bunda Equipe Classics

Equipe Thermo Windshield Bunda

Konstrukce s krátkým rukávem a oddělenými návleky na ruce •
Vyvíjeno a testováno ve spolupráci s týmem Movistar • Lehký,
pružný, vodě a větru odolný, prodyšný softshellový materiál •
Zateplený materiál Roubaix v podpaží pro vyšší komfort • Atletický
neplandavý střih • Vysoce vditelná část prodloužených zad • Trojitá
zadní kapsa s laserem řezanými otvory • Celo rozepínací zip s
pružným jezdcem a garáží na zip • Příjemný materiál uvnitř límce •
pokud si myslíte, že jarní klasiky, jsou hrozné, tak se zajeďte podívat
do Skotska

Větru odolný softshellový materiál • Thermolite® Roubaix panely
• Atletický střih • Zadní kapsy • Vodotěsná media kapsa •
Reflexní potisk

EQ9057BK
Cerná

EQ3042BK
Cerná

Stylová bunda do každého počasí

10000

15000

Ochrana pro 3 roční období

S, M, L, XL, XXL

CZK 3999

Equipe Compact Shell Bunda

3-vrstvý vodotěsný prodyšný elastický materiál • Vysoce elastické
panely • Atletický střih • Ultrasonicky prošívané • Externě
přelepované švy • Ventilační otvory • Vodotěsné kapsy na zádech
• Vodotěsná media kapsa • Reflexní potisk

Kompaktní materiál odolný proti vlhkosti • Odolný materiál proti
větru na stranách a přední části • 2.5 vrstvé strečové panely
na zadní části,rukávech a ramenou • Střih rukávů usnadňující
cyklistický posed • Zadní kapsa s média portem • Stahovací rukávy
• Silikonový proužek na lemu v pase • Reflexní pruhy

Lehké provedení

9.2011

RennRad 11|12.12
EQ9053BK
Cerná

EQ9053LG EQ9053R
Limetkove
Cervená
zelená
10000
10000

10 Equipe Bundy

Kauf-tipp

S, M, L, XL, XXL

CZK 5499

EQ3042R
Cervená

S, M, L, XL, XXL

Equipe Exo Softshell Bunda
Dokonalá zimní ochrana

EQ3042LG
Limetkove
zelená

EQ9056BK
Cerná

EQ9056W
Bílá

testsieger
S, M, L, XL, XXL

CZK 1879

CZK 3499

Equipe Helios Comp CB dres

Dres Endura Racing

Equipe Race Vesta

Měkký a rychleschnoucí hlavní materiál • Coldblack® technologie
výrazně snižuje přehřívání • 3D síťovinové klíny pro optimální
prodyšnost • Atletický závodní střih • Lehce pružný materiál
zadních kapes zabraňuje jejich vytáhávání • 3 zadní kapsy a
bezpečnostní kapsa na zip • Anatomicky střižené rukávy • Na zadní
části silikonový lem a Y partie z materiálu Jacquard • Reflexní prvky
• Kapsa na snědené gely - nejste na Tour, takže nemusíte házet
prázdné obaly podél cest

Rychle schnoucí materiál s technologií Coldblack® výrazně
snižující přehřívání od slunce • 3D síťované části • Podpůrné
elastické panely • Atletický závodní střih • Trojitá zádní kapsa
• 1 bezpečnostní kapsa na zip • Reflexní pruhy • Silikonové
protiskluzové pásky na spodním lemu pasu

Ultra lehká a lehce balitelná vesta • Přední část odolná větru a
malému dešti • Strečová ramena a přední část pro atletický závodní
střih • Bezpečnostní kapsa na zip • Laserem řezaná vnitřní klopa
• Pružný límec • Síťovaná zadní část pro optimální prodyšnost •
Zádní část s voděodolnou úpravou • Silikonové protiskluzové pásky
na spodním lemu

EQ3061BK
Cerná

EP0060
Černá

EQ9050
Černá

Letní dres

EQ3061WH
Bílá

S, M, L, XL, XXL

Replica Design

CZK 2399

Snadno sbalitelná

S, M, L, XL, XXL

CZK 2159

EQ9050W
Bílá

S, M, L, XL, XXL

CZK 1439

Infiniti CB elastické kraťasy se šlemi

Pohodlí beze švů
Italská power lycra pro maximální podporu svalů • Coldblack®
technologie výrazně snižuje přehřívání • UPF 50+ • Vložka série
1000, počítačově řezaná pružná vložka s plynule se měnícím profilem
(CVP) , antibakteriální vrchní úprava a integrovaný gel • Velmi lehký
pot odvádějící síťový materiál na zadní části pro optimální prodyšnost
• Řezaný silikonový lem proti smekání • Velmi komfortní šle

EQ4013BK
Cerná

S, M, L, XL, XXL

CZK 3999

Equipe Dresy, Gilets & Bibshorts 11

Equipe Thermo čepice

Equipe Multitube

Thermolite® roubaix materiál s impregnací proti vodě • Dvojitá
vrstva materiálu na uších • Tvarovaný atletický střih • Spodní okraj
zakrývá vrchní část šíje

Univerzální potištěný multitube • Materiál s rychlým odvodem
vlhkosti • Vhodné jako šátek, čepice, šála atd. • Ideální i pro nošení
pod helmu

EQ0011BK
Cerná

EQ0043
Černá

Zateplený zimní doplněk

Závodní design

S-M, L-XL

CZK 719

One size

CZK 199

Equipe Aero návleky na boty

Equipe Kašmírové ponožky

Superelastický vodotěsný zateplený neoprén • Bez zipu • Odolný
material na podrážce s vysoce odolným povrchem • Válcovaný
neoprénový okraj nad kotníky pro vyšší komfort • Povrch proti
oděru od klik • Reflexní loga

Equipe Lycra® návleky na boty • Lesklý elastický materiál • Zadní
zip • Pružná Cordura® na spodní části a výřez na kufry • Reflexní
prvky • Větru a mírnému dešti odolné

Vlákno s vysokým obsahem kašmíru • špička ponožky beze švů •
Elastická část nártu • Flexibilní nártová část • Vhodné pro praní v
pračce • 1-balení • Není mnoho luxusu v cyklistice, ponožky Equipe
Cashmere do něho jednoznačně patří

EQ0017
Černá

EQ0059W
Bílá

EQ0002BK
Cerná

Equipe Superstretch návleky na boty

Navlékací neoprénové návleky

Minimalistické a lehké

S, M, L, XL

12 Equipe Doplňky

CZK 999

S, M, L, XL

CZK 719

Luxusní přírodní materiál

S-M, L-XL

CZK 449

Equipe Windshield rukavice

Equipe Exo vodě odolné rukavice

Equipe Padded rukavice

Svrchní strana rukavic z věvtru a dešti odolného materiálu • Na
palci/dlani mikrovlákno s pittards kůží • Velmi snadné navlékání
rukavic bez zapínání • Reflexní proužek • Na konečcích prstů
silikonový potisk

Vrchní část rukavic z elastického softshell materiálu • Vnitřní vodě
odolná a prodyšná membrána s utěsněnými švy • Pružné manžety
• Určeno pro nošení pod bundu - lze tak zamezit průniku vody •
Mikrovlákno překryté kůží Pittard na dlaních a palcích • Silikonový
protiskluzový povrch na koncích prstů • Broušené vlákno a měkký
materiál na ukazovácích na utírání potu • Reflexní prvky

Pravá kůže Pittards na dlani - dírkovaná,odolná vůdči praní •
Rychle schnoucí materiál na vrchní části rukavice • Elastická část
zápěstí umožňující jednoduché natažení rukavice • Jemný hadřík
na utření potu

EQ0071BK
Cerná

EQ0072BK
Cerná

EQ0085BK
Cerná

Ochrana pro 3 roční období

S, M, L, XL, XXL

CZK 1249

Zimní, zateplené, vodě odolné

S, M, L, XL, XXL

CZK 1589

Pohodlí pro výkon

EQ0085W
Bílá

S, M, L, XL, XXL

CZK 869

Equipe Rukavice 13

Kolekce replika Movistar:
Žádná laciná imitace
Endura strávila spoustu času a úsilí na designu, vývoji technologií,
tkanin a jemných detailů v úzké spolupráci s jezdci Movistar týmu.
Konečné výsledky byly tak dobré, že jsme trvali na vzniku týmové
Replika kolekce, která používá totožné materiály a střihy jako
profesionálové. Takže pokud chceme zaslat náhradní kit týmu
Movistar, sáhneme do stejného regálu, jako když chceme zaslat
zboží koncovému zákazníkovi.

Movistar dres s krátkým rukávem

Týmová kolekce
Rychleschnoucí jemný italský materiál • Coldblack® technologie
radikálně snižuje zahřívání materiálu • Obepnutý střih a lycrové
rukávy • Anatomický střih • Trojitá zadní kapsa • Silikonové
proužky z vnitřní strany rukávů • Dlouhý zip s lehce ovladatelným
jezdcem

Wo rld T o u r

Kit 2014 vidíte zde - Specifikace
a design pro rok 2015 se mohou
lišit. Budou však stejně dobré.

ET6054MV
Modrá
(Movistar)

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 1799

Movistar vesta

Movistar dres s dlouhým rukávem

Týmová kolekce

Týmová kolekce

Pružný a větru odolná přední část a ramena • Rychle schnoucí
a prodyšná zadní část • Atletický střih pro dokonalé padnutí •
Komfortně střižené otvory na ruce • Trojitá zadní kapsa

Vysoce elastický, odolný • Ergonomický atletický střih • Sublimační
potisk • Trojitá zadní kapsa • Pružný pas

Italská Power lycra • Coldblack® technologie radikálně snižuje
zahřívání materiálu • Italská pružná pěnová vložka série 800
s antibakteriální úpravou • Anatomický střih • Horní část ze
síťovaného materiálu pro maximální prodyšnost • Silikonové použky
uvnitř nohavic • Vsoce komfortní

ET6055MV
Movistar Blue

ET6056MV
Modrá
(Movistar)

Movistar elasťáky
Týmová kolekce

World Tour

ET6064MV
Modrá
(Movistar)

XS, S, M, L, XL, XXL

14 movistarteam.com

CZK 1799

Movistar Team

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 1999

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 2299

Movistar rukavice Raca Mitt

Čepička Movistar

Movistar Multitube šátky

Pružný materiál na hřbetu rukavice • Ergonomicky tvarované gelové
zóny na dlani napomáhají pohlcovat vibrace • Silikonový potisk
na dlani proti prokluzování • Síťovaný ventilační panel na dlani •
Přiléhavý střih bez zapínání

3 panelová čepička s potiskem • Pružný střih • Zadní elastické
stahování • Univerzální velikost

Univerzální potištěný šátek • Rychlý odvod potu • Použitelný jako
šátek na krk, maska na obličej, pirátský šátek, čepice pod helmu a
další možnosti • Těsný střih umožňující nošení pod helmu

ET6057MV
Modrá
(Movistar)

ET6058MV
Modrá
(Movistar)

ET6059MV
Movistar

Týmová kolekce

XS, S, M, L, XL, XXL

Týmová kolekce

CZK 799

Týmová kolekce

One size

CZK 249

One size

CZK 249

Movistar Návleky

Movistar zimní ponožky

Movistar Race ponožky

Pružný materiál Thermolite® • Minimalistické švy pro větší komfort
• Silikonové vnitřní proužky v oblasti bicepsů (navleky na nohy) •
Silikonový lem v oblasti stehen (navleky na nohy a kolena)

Husté Merino vlákno • Dlouhý náplet pro maximální hřejivost •
Odolné proti zápachu • Pružná podpora klenby • Zesílená pata pro
vyšší komfort

Jemný a prodyšný materiál Meryl pro maximální komfort • Síťovaný
materiál na nártu pro maximální prodyšnost • Husté elastické
vlákno okolo nártu a chodidla pro lepší oporu • Tvar zabraňující
prokluzování v oblasti kotníku • Antibakteriální stříbrná vlákna •
Ploché švy • 1-balení

ET6060MV
Modrá
(Movistar)
CZK 759

ET6063MV
Modrá
(Movistar)

ET6062MV
Modrá
(Movistar)

Týmová kolekce

ET6061MV
Modrá
(Movistar)
CZK 1250

Týmová kolekce

S-M, (M-L), L-XL

S-M, L-XL

Týmová kolekce

CZK 329

S-M, L-XL

movistarteam.com

CZK 249

Movistar Team 15
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Silnice
Pro požitek z jízdy.

Na základě našich zkušeností s profesionálním týmem Endura Racing a nyní s týmem Movistar se Endura stala uznávaným výrobcem technického silničního cyklistického oblečení. Vedení v tržních inovacích ukazují například kraťasy FS260 Pro SL se třemi šířkami vložek a dvěma
délkami nohavic. Tento patentový systém byl vyvíjen s odborníky z gebioMised® a demonstrovalo se tím odhodlání Endury posouvat hranice
pohodlí a výkonu. Ať už jste profesionál, či nadšený amatér, oblečení Endura je tu vždy pro vás.

Silnice Dresy		
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Silnice Kalhoty
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Silnice Doplňky
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Vodě odolná bunda Stealth II

Helium Bunda

Přední část límce vyrobená ze strečového materiálu Entrant, strečový
materiál Entrant v oblasti podpaží a boční panely tvoří vynikající střih
pro cyklistiku • Ultrasonicky svařené švy poskytují absolutní komfort
díky hladkému zakončení z vnitřní strany • Flexibilní odvětrávání
v podpaží – ikdyž máte na zádech batoh • Vodotěsný zip u zápěstí
upravuje těsnost mezi rukavicí a rukávem • Vodotěsná kapsa na
zádech se zipem a ipod portem • Reflexní prvky na hrudi, zádech,
ramenou a rukávech

Kompaktní 2.5 vrstvý vodotěsný a prodyšný materiál s elastickými
panely v pase a na rukávech • Atletický střih • Asymetrický přední
zip • Vodotěsný elastický límec • Vnitřní lem zipu a zipová garáž
• Reflexní prvky na přední a zadní části a na rukávech • Softshell
materiál na zápěstí a límcích zaručují přiléhavý střih bez použití
stahování • Standardně dodávaný s kompaktním sáčkem • Zadní
kapsa na zip • Dodávána se sáčkem na sbalení

E9059BK
Cerná

E9023BK
Cerná

Oceňovaná prodyšná soft-shellová bunda

10000

E9059BU
Modrá

E9059G
Green

Lehce sbalitelná

E9059R
Cervená

5000

S, M, L, XL, XXL

CZK 4999

15000

Bunda Xtract

Flyte Bunda

Lehký, prodyšný a vodě odolný materiál • Reflexní prvky na
rukávech a zádech • Elastické manžety, límec a pas • Krytý zip po
celé délce • Zadní síťovaná ventilace • Skrytá bezpečnostní kapsa
• Dodávaná se sáčkem • Po sbalení je menší, než plechovka Irn Bru

Vyrobená z 3 vrstvého PTFE™ materiálu s výjimečnou prodyšností
• Cyklistický střih s prodlouženou zadní částí a 3 vrstvé strečové
zadní panely na rukávech • Reflexní panely na přední a zadní části
bundy • Laserem řezaná a svařená kapsa na hrudi s vodotěsným
zipem a hadříkem na brýte • Nastavitelný límec, zápěstí a spodní
část větrovky • Ventilační otvory v podpaží s nepromokavými zipy •
Ventilační otvory • Svine se do zadní kapsy

E9071BK
Cerná

E9048
Černá

Lehká, sbalitelná, vodě odolná

5000

E9071RD
Cervená

5000

3- vrstvý materiál a sportovní střih

E9071YV
Svítive žlutá

S, M, L, XL, XXL

18 Silnice Voděodolné Bundy

CZK 1699

12000

E9048R
Cervená

28000

E9048Y
Žlutá

S, M, L, XL, XXL

CZK 3749

E9023R
Cervená

15000

E9023W
Bílá

S, M, L, XL, XXL

CZK 2499

Windchill II Bunda

Windchill II Vesta

Roubaix Bunda

Přední prodyšná část a rukávy odolná proti větru, vlhkosti •
Zateplený Roubaix materiál na stranách a zádech • Reflexní prvky
• Hrudní kapsa na zip s hadříkem na brýle • Trojitá zadní kapsa
+ jedna vodě odolná na zip • Větrací otvory; laserem řezaná oblast
předního zipu

Přední prodyšná část odolná proti větru, vlhkosti • Zateplený
Roubaix materiál na stranách a zádech • Anatomický střih •
Reflexní prvky • Hrudní kapsa na zip • Rychle schnoucí materiál
v oblasti límce • Trojitá zadní kapsa + jedna vodě odolná na zip •
Hadřík na brýle v náprsní kapse • Silikonový proužek v oblasti pasu
• Laserem řezaná oblast předního zipu

Odolný roubaix fleece • Sportovní střih • Celorozepínací přední zip
• Trojitá zadní kapsa • Zadní kapsa na zip • Reflexní prvky

E9065BK
Cerná

E9064BK
Cerná

E3057BK
Cerná

Pro 3 roční období

E9065BU
Modrá

Ochrana proti větru na 3 roční období

E9065R
Cervená

S, M, L, XL, XXL

Ochrana proti zimě

E9064R
Cervená

CZK 2159

S, M, L, XL, XXL

E3057YV
Svítive žlutá

CZK 1449

Pakagilet

Pakajak

Velmi skladná vesta z materiálu odpuzujícího vodu • Dvojitý
materiál v oblasti předního zipu a laserem řezané části • Zadní
část ze síťoviny • Reflexní prvky na ramenou a zádech • Elastický
materiál v otvorech na paže a límci • Zadní kapsa

Velmi skladná bunda z materiálu odpuzujícího vodu • Dvojitý
materiál v oblasti předního zipu a laserem řezané části • Reflexní
prvky na rukávech, ramenou a zádech • Síťovaný materiál v podpaží
pro lepší prodyšnost • Elastický materiál na zápěstí a límci

Skladná a odolná proti malému dešti

E3057BU
Modrá

S, M, L, XL, XXL

CZK 1199

Skladná a odolná proti malému dešti

Nové ceny Pakajak/Pakagilet

Pakajak PrePak zahrnuje 17 bund
a malý pultík (POS36) a
ušetříte 10%..
Více detailů
na str 64.

E9061BK
Cerná

E9061R
Cervená

E9061W
Bílá

E9061YV
Svítive žlutá

E3059BK
Cerná

S, M, L, XL, XXL

CZK 899

E3059G
Zelená

E3059R
Cervená

E3059UM
Azurová

E3059W
Bílá

S, M, L, XL, XXL

E3059YV
Svítive žlutá

CZK 999

Silnice Větruodolné & zateplené bundy 19

®

Xtract Dres s dlouhým rukávem

Xtract Dres s krátkým rukávem

CoolMax® národní dres Scotland

Rychle schnoucí tkanina • Trojitá zadní kapsa • Kapsa na zip •
Kontrastní zip • Rukávy s reflexním potiskem • Reflexní potisk na
zadní kapse • Pohodový střih

Rychle schnoucí tkanina • Trojitá zadní kapsa • Kapsa na zip •
Kontrastní zip • Rukávy s reflexním potiskem • Reflexní potisk na
zadní kapse • Pohodový střih

CoolMax® směs s lehkým materiálem odvádějícím pot •
Celorozepínací přední zip • Trojitá zadní kapsa

E3067BK
Cerná

E3066BK
Cerná

EP0064
Černá

Universální dres

Universální dres

E3067R
Cervená

S, M, L, XL, XXL

E3066R
Cervená

E3066W
Bílá

CZK 1159

S, M, L, XL, XXL

®

V národních barvách

CZK 869

S, M, L, XL, XXL

®

CZK 1159.00

®

CoolMax® národní dres England

CoolMax® národní dres Ireland

CoolMax® národní dres Wales

CoolMax® směs s lehkým materiálem odvádějícím pot •
Celorozepínací přední zip • Trojitá zadní kapsa

CoolMax® směs s lehkým materiálem odvádějícím pot •
Celorozepínací nenápadný přední zip • Trojitá zadní kapsa

CoolMax® směs s lehkým materiálem odvádějícím pot •
Celorozepínací přední zip • Trojitá zadní kapsa

V národních barvách

en

gl

an

d

ENGLAND

ucy
rmmr
ycu

cymru

tla

nd

en

ire

gl

lan

an

d

d

sco

scotLAND

ireLAND

ENGLAND

ucy
rmmr
ycu

cymru

EP0003
Černá

scotLAND

CZK 1099

V národních barvách

ire

nd
tla

lan

d

sco

ireLAND

EP0005
Černá

S, M, L, XL, XXL
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V národních barvách

EP0067
Černá

S, M, L, XL, XXL

CZK 1099

S, M, L, XL, XXL

CZK 1159.00

®

®

®

Isle of Skye dres

Bowmore dres

Tobermory dres

Whiskey dres

Whiskey dres

CoolMax® směs s lehkým materiálem odvádějícím pot • Trojitá
zadní kapsa • Celorozepínací přední zip

CoolMax® směs s lehkým materiálem odvádějícím pot • Trojitá
zadní kapsa • Celorozepínací přední zip

CoolMax® směs s lehkým materiálem odvádějícím pot • Trojitá
zadní kapsa • Celorozepínací přední zip

E3073BK
Cerná

E3075WH
Bílá

Whiskey dres

S, M, L, XL, XXL

E3080BK
Cerná

CZK 1449

S, M, L, XL, XXL

CZK 1449

S, M, L, XL, XXL

®

CZK 1449

®

CoolMax® potištěný dres Italy

CoolMax® retro dres s potiskem

CoolMax® směs s lehkým materiálem odvádějícím pot •
Celorozepínací nenápadný přední zip • Trojitá zadní kapsa

CoolMax® směs s lehkým materiálem odvádějícím pot •
Celorozepínací přední zip • Trojitá zadní kapsa

EP0013
Černá

EP0029BK
Cerná

V národních barvách

S, M, L, XL, XXL

CZK 1099

Retro styl

S, M, L, XL, XXL

CZK 1099
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Adrenaline Race Cape/Gilet

FS260-Pro Jetstream III

FS260-Pro Roubaix bunda

Lehký kompaktní průhledný materiál, prodyšný a vodě odolný •
Panel na zádech umožňuje viditelnost startovního čísla • Jemně
vyztužený límec a garáž na zip • Zip po celé délce • Elastický
materiál na zápěstí a límci • Plně uzavřené vodě odolné švy •
Závodní střih • Reflexní potisk a lemování • Možnost sbalení do
malé kapsičky • Působí jako neviditelná ochrana

Přední panel se sublimačním potiskem a rukávy 100% odolné vůči
větru • Záda a zadní část rukávů ze zatepleného materiálu Roubaix
• Atletický střih • Celo rozepínací přední zip s pružným jezdcem •
Trojitá zadní kapsa s reflexním potiskem • Zadní kapsička na zip •
Reflexní prvky

Odolný Italský roubaix fleece • Sublimační potisk • Atletický střih
• Celo rozepínací přední zip • Trojití zadní kapsa • Zadní kapsa na
zip • Reflexní prvky • Pružný pas

E9026BK
Cerná

E3068BK
Cerná

E3065BK
Cerná

Pro závodní cyklistiku

E9026LG
E9026W
Limetkove
Bílá
zelená
15000
20000

E9027BK
Cerná

E9027W
Bílá

Ochrana proti větru s atletickým střihem

E3068BU
Modrá

E3068R
Cervená

XS, S, M, L, XL, XXL CZK 1739 / CZK 1399

Ochrana proti zimě

E3068W
Bílá

S, M, L, XL, XXL

E3065R
Cervená

E3065Y
Žlutá

CZK 1899

S, M, L, XL, XXL

CZK 1899

FS260 Pro Jetstream dres

Dres II s krátkým rukávem

FS260-Pro Printed Dres

Sublimační potisk s čistým vzhledem a větru odolná přední část
a rukávy • Lehký, pružný a rychle schnoucí materiál na zádech
• Atletický neplandavý závodní střih • Síťovina v podpaží pro
odvětrání • Celorozepínací přední zip s pružným jezdcem • 4
zadní kapsy s reflexním potiskem • Zadní bezpečnostní kapsa na
zip • Měkký pružný zadní lem • Dres s nenápadnou ale výkonnou
ochranou proti větru

Rychlý odvod vlhkosti • Atletický střih • Trojitá kapsa na zádech
ze síťoviny • Malá bezpečnostní kapsa na zip • Reflexní prvky na
rukávech • Silikonový lem na spodním okraji

Materiál rychle odvádějící vlhkost s technologií coldblack®
dramaticky snižující zahřívání materiálu • Rukávy z lykry; Atletický
střih • 3D síťované panely • Celorozepínací přední zip • Trojitá
zadní kapsa • Zadní malá kapsička na zip • Silikonové lemy na
rukávech

E3081BK
Cerná

E3050BK
Cerná

E3064BK
Cerná

Pro silniční cyklistiku

Atletický střih s ochranou proti větru

E3081RD
Cervená

E3081WH
Bílá

S, M, L, XL, XXL

22 Silnice FS260-Pro

CZK 1799

E3050R
Cervená

Silniční střih

E3050Y
Žlutá

S, M, L, XL, XXL

CZK 1299

E3064BU
Modrá

E3064RD
Cervená

E3064WH
Bílá

S, M, L, XL, XXL

CZK 1799

Dokonalý střih
Italská power Lycra® pro maximální podporu svalů • Coldblack®
techonolgie velice snižuje zahřívání materiálu od slunce • UPF 50+
• Pružná antibakteriální vložka série 700 - řezaná pomocí počítače,
plynule měnící se profil (CVP) • Výběr ze dvou délek nohavic • 3D
síťované šle • Atletický střih • Řezaný spodní lem nohavic s vnitřím
silikonovým potiskem

Developed & tested with Movistar Team

Byli jste zvyklí ladit své kolo, nyní je čas vyladit své kalhoty.
Pro perfektní sezení jsou kraťasy k dispozici se třemi šířkami vložky. Italská power lycra a anatomický střih
zaručují dokonalé padnutí a svalovou podporu. Technologie coldblack® UPF 50+ zase dramaticky snižuje
zahřívání materiálu na slunci. Toto budou vaše nově zamilované kraťasy.

FS260-Pro SL kraťasy se šlemi
Dokonalý střih

Italská power Lycra® pro maximální podporu svalů • Coldblack®
techonolgie velice snižuje zahřívání materiálu od slunce • UPF 50+
• Pružná antibakteriální vložka série 700 - řezaná pomocí počítače,
plynule měnící se profil (CVP) • Výběr ze dvou délek nohavic • 3D
síťované šle • Atletický střih • Řezaný spodní lem nohavic s vnitřím
silikonovým potiskem

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 2999

Dres FS260 Pro SL
Superlehký dres

Standard Leg

E4019BK

E4020BK

E4021BK

Long Leg

E4022BK

E4023BK

E4024BK

XS, S, M, L, XL, XXL

Pressure profile of Endura 700-Series pad developed using the
gebioMized® dynamic saddle pressure measurement system.

Superlehký dres stejné specifikace jako oblečení Movistar Team
• Extra příjemný, lehký materiál s rychle schnoucí vlastností •
Síťovaná část v podpaží pro maximální ventilaci • Rukávy z lycry a
atletický střih zaručují dokonalé padnutí • lehký silikonový potisk
uvnitř rukávů • minimalistická trojitá zadní kapsa • Silikonový
potisk v pase • 3/4 zip • Plně sublimační potisk s rychlým vzhledem
• O jednu výmluvu na vedro méně při výjezdu na Alpe d’Huez

CZK 2999

Pressure profile of conventional pad illustrating the high pressure
peaks resulting in rider discomfort.

E3090BK
Cerná

E3090RD
Cervená

S, M, L, XL, XXL

CZK 1799
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FS260-Pro 3/4 Kalhoty se šlemi

FS260-Pro kraťasy se šlemi II

FS260-Pro kraťasy

Odolný materiál rychle odvádějící pot • Endura 600-Series pružná
gelová vložka s profilem CVP a antibakteriální úpravou • Ploché švy
a anatomická konstrukce, žádné švy v oblasti rozkroku • Reflexní
prvky na stehnech • Silikonové pásy na spodním okraji nohavic •
Šle z rychle schnoucího síťovaného materiálu a Lycry® • Zadní
kapsa • UPF 50+

Odolný materiál rychle odvádějící pot • Endura 600-Series pružná
gelová vložka s profilem CVP a antibakteriální úpravou • Ploché švy
a anatomická konstrukce, žádné švy v oblasti rozkroku • Silikonové
pásy na spodním okraji nohavic • Kvalitní Lycra® • UPF 50+

Odolný materiál rychle odvádějící pot • Pružná zadní část pro
maximální pohodlí • Endura 600-Series pružná gelová vložka s
profilem CVP a antibakteriální úpravou • Ploché švy a anatomická
konstrukce, žádné švy v oblasti rozkroku • Silikonové pásy na
spodním okraji nohavic • UPF 50+

Určeno pro výkon

Určeno pro výkon

E7012BK
Cerná

S, M, L, XL, XXL

CZK 1999

E7012BU
Modrá

E7012R
Cervená

E7012W
Bílá

G EL

G EL

G EL

E7014BK
Cerná

Určeno pro výkon

E7013BK
Cerná

S, M, L, XL, XXL

CZK 1899

S, M, L, XL, XXL

CZK 1579

Hyperon kraťasy se šlemi

Hyperon kraťasy

Lehká a podpůrná Lycra • Síťované šle • Rychle schnoucí materiál
s UPF50+ vhodný do horkých klimatických podmínek • Vložka série
500 • Dvouvrstvý měkký opasek • Reflexní logo • Odolné švy •
Bezešvá konstrukce z vnitřní strany nohavic

Lehká a podpůrná Lycra • Rychle schnoucí materiál s UPF50+ vhodný
do horkých klimatických podmínek • Vložka série 500 • Silikonové
proužky na vnitří straně nohavic • Reflexní logo • Odolné švy •
Bezešvá konstrukce z vnitřní strany nohavic

E4016BK
Cerná

E4017BK
Cerná

Lehkost a výkon

S, M, L, XL, XXL
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Lehkost a výkon

CZK 1589

S, M, L, XL, XXL

CZK 1299

Xtract Gel kraťasy se šlemi

Xtract Gel 3/4 kalhoty

Xtract Gel kraťasy

Materiál 280g Xtract™ velmi rychle odvádějící pot • Ploché švy
pro větší komfort • Hypoalergické silikonové pásky na spodním
okraji nohavic • Žádné švy na vnitřních stranách • 400 Series
antibakteriální vložka s gelem a technologií micro-wick

Materiál Xtract velmi rychle odvádějící pot • Ploché švy pro větší
komfort • 400 Series antibakteriální vložka s gelem a technologií
micro-wick • Vnitřní silikonové proužky na konci nohavic

Materiál 280g Xtract™ velmi rychle odvádějící pot • Ploché švy
pro větší komfort • Hypoalergické silikonové pásky na spodním
okraji nohavic • Žádné švy na vnitřních stranách • 400 Series
antibakteriální vložka s gelem a technologií micro-wick

Pohodlí pro výkon

Pohodlí pro výkon

Pohodlí pro výkon

G EL

G EL

G EL

E4014BK
Cerná

E4015BK
Cerná

S, M, L, XL, XXL

CZK 1299

E4013BK
Cerná

S, M, L, XL, XXL

CZK 1199

S, M, L, XL, XXL

CZK 949

Dětské gelové kraťasy
Základ pro malé silničáře

Rychle schnoucí 280g vážící materiál Xtract • Antibakteriální
úprava a speciální gelová vložka pro děti • Všechny ploché švy pro
maximální komfort • Hypoalergenní silikonové proužky na konci
nohavic • Bezešvá konstrukce uvnitř nohavic • Komfort není jen
záležitostí pro starší jezdce

K

IDS GEL

E7110
Černá

7-8yrs, 9-10yrs, 11-12yrs

CZK 899

Silnice Léto / Dětské Kalhoty 25

Stealth-Lite II elastické kalhoty se šlemi

Lycra® kalhoty s přelepenými švy

Windchill elastické kalhoty se šlemi
Zimní ochrana proti větru

Větruodolná a prodyšná membrána na přední části a kotnících •
Teflon HT s Thermolitem zajišťují komfort a izolaci • Šle ze síťoviny
a pružné lycry • Antibakteriální pružná vložka série 600 Silver Dry
(E5022BK)• Zip v oblasti kotníků • Ergonomický střih • Reflexní
prvky

E5026BK
Cerná

E5022BK
S vložkou

E5021BK
Bez vložky

CZK 2599

CZK 2399

G EL

Plně uzavřené švy s vodě odolnou Lycrou® • Ultrasonicky slepená
konstrukce a pružné svařované švy • Thermolite® vrchní část s
předním zipem • Laserem stříhané a slepené zipy na nohavicích
nepřekáží návlekům na boty • Výrazné reflexní prvky

20000

10000

S, M, L, XL, XXL

CZK 4799

S, M, L, XL, XXL

Stealth-Lite elastické kalhoty

Helium ¾ kalhoty

Plně uzavřené švy s vodě odolnou Lycrou® • Ultrasonicky slepená
konstrukce a pružné svařované švy • Laserem stříhané a slepené
zipy na nohavicích nepřekáží návlekům na boty • Výrazné reflexní
prvky • Pohodlný pas

2.5 vrstvý voděodolný a prodyšný materiál • Plně utěsněné švy •
Atletický střih • Pružné postranní panely pro bezproblémový pohyb
• Snadno sbalitelné do kapsy u dresu • Elastický pas s lehkou
síťovinou • Reflexní prvky

E5013
Černá

E8049BK
Cerná

Lycra® kalhoty s přelepenými švy

20000

8000

S, M, L, XL, XXL
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CZK 2999

Lehké a sbalitelné

15000

15000

S, M, L, XL, XXL

CZK 1799

Thermolite® Pro elastické kalhoty se šlemi

Thermolite® elastické kalhoty se šlemi

Nezbytné na zimu

Nezbytné na zimu

Materiály Thermolite® a Repel TEFLON® chrání proti nepříznivému
počasí, zaručují dlouhou životnost a částečnou voděodolnost • Horní
část rychle odvádějící pot se zipem • Velké boční logo • Reflexní
prvky • Zip v oblasti kotníků • Ploché švy pro vyšší komfort •
Pružná gelová vložka Endura 600 Series s antibakteriální úpravou •
Boky z vysoko elastického Lycra® materiálu (E5017P)• Ergonomické
panely kopírují tvar těla • Dvojitý materiál na kolenou

Materiály Thermolite® a Repel TEFLON® chrání proti nepříznivému
počasí, zaručují dlouhou životnost a částečnou voděodolnost • Rychle
schnoucí materiál na vrchní části • Antibakteriální gelová vložka
400-Series • Všechny švy ploché pro vyšší komfort při nošení •
Síťovaná poutka na spodku nohavic • Dvojitý materiál na kolenou
• Elastické panely z Lycry® • Velké logo na vnějších stranách •
Ergonomické panely kopírují tvar těla

9
10

E5017
Bez vložky

CZK 2399

CZK 2099

G EL

G EL

E5017P
S vložkou

E5018
Černá

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

Thermolite® 3/4 kalhoty se šlemi

Nezbytnost do zimy

Thermolite® elastické kalhoty

Thermolite® kraťasy se šlemi

Materiály Thermolite® a Repel TEFLON® chrání proti nepříznivému
počasí, zaručují dlouhou životnost a částečnou voděodolnost •
Zip v oblasti kotníků • Pružná gelová vložka Endura 600 Series s
antibakteriální úpravou (E5019P) • Ergonomické panely kopírují
tvar těla • Velké logo na vnějších stranách • Vybrané švy ploché pro
vyšší komfort při nošení • Dvojitý materiál na kolenou • Silikonový
lem v pase

Materiály Thermolite® a TEFLON do drsného počasí • Ideální
produkt pro silniční cyklistiku, MTB a cyklokros • Síťované šle pro
rychlý odvod potu • Endura 600-Series pružná gelová vložka s
profilem CVP a antibakteriální úpravou • Ploché švy • Materiál s
počesem pro chladné počasí • Široké šle • Ergonomické panely •
Silikonové proužky na vnitřních koncích nohavic

Nezbytné na zimu

Teflon® TH a Thermolite® materiál poskytuje dokonalou tepelnou
izolaci; odolná vodu odpudivá úprava • Antibakteriální 600 Series
elastická CVP vložka s gelem • Velká loga na vnější části stehen
• Všechny švy ploché pro vyšší komfort při nošení • Anatomicky
vytvarovaná kolena • Silikonové pásky na vnitřním lemu nohavic

Nepostradatelné na zimu

S, M, L, XL, XXL

CZK 2199

E5019P
S vložkou

E5019
Bezvložky

CZK 1999

CZK 1799

G EL

G EL

G EL

E5003SP
Černá

CZK 2099

E5025BK
Cerná

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

CZK 1999

Silnice Zateplené Kalhoty 27
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®

Coolmax® kraťasy se šlemi

8 panelové Coolmax® kraťasy

6-Panelové kraťasy

CoolMax® rychle odvádějící pot • Všechny švy ploché pro vyšší
komfort • 300-Series pěnová antibakteriální vložka • Silikonové
pásky na spodním okraji nohavic • 8 panelová konstrukce (oblast
rozkroku bez švů) • Rexlexní logo na zadní časti

CoolMax® rychle odvádějící pot • Všechny švy ploché pro vyšší
komfort • 300-Series pěnová antibakteriální vložka • Silikonové
pásky na spodním okraji nohavic • 8 panelová konstrukce (oblast
rozkroku bez švů) • Rexlexní logo

Lehká 190g Nylon/Lycra® • Strečová antibakteriální 200 Series
vložka • Anatomický 6-panelový střih • Silikonové pruhy na nohou
pro lepší držení

Lehká letní Lycra

Lehká letní Lycra

9

E4001
Černá

28 Silnice Kalhoty

10

E4002
Černá

S, M, L, XL, XXL

CZK 1199

Lehké a anatomicky střižené

E1006
Černá

S, M, L, XL, XXL

CZK 999

S, M, L, XL, XXL

CZK 699

FS260-Pro Multitube

FS260 Pro Aerogel II rukavice

FS260-Pro Lite rukavice

Univerzální tuba s potiskem • Rychle schnoucí a rychlý odvod potu
• Použitelné jako návlek na krk, šátek, čepice atd. • Vhodné i pro
nošení pod helmu

Pot odvádějící velmi pružný materiál na hřbetu ruky pro optimální
komfort • Špičkově tvarované gelové polstrování s radiálními otvory
• Silikonový potisk prstů a dlaně pro dobrý úchop • Poutka pro
snadné svlékání • Nastavitelný pásek na suchý zip • Velký froté
pot sající panel

Vrchní pružná čáast se sublimačním potiskem • UPF50+ • Gelové
výstelky na dlaních pro pohlcování vibrací • Silikonový potisk
na dlaních pro perfektní úchop • Superlehký a odolný materiál
na dlaních s jemnou perforací pro optimální ventilaci • Síťovaná
ventilace na dlaních • Delší manžeta chrání zápěstí

Univerzální doplněk

Profesionální silniční rukavice

Lehké potištěné rukavice pro tři roční období

9
10

E0111WH
Bílá Stripe

E1019BK
Cerná

One size

E1019RD
Cervená

CZK 229

E1019WH
Bílá

E0112WH
Bílá

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 799

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 799

Ponožky FS260-Pro

Lycra návleky na boty

FS260 Pro Print návleky na ruce

Materiál Meryl® s antibakteriální úpravou • Vysoká hustota vláken
v prostřední části nohy pro maximální stabilitu • Tvarovaná oblast
kotníku pro větší komfort a zabraňování protáčení • Ploché švy na
špičce pro větší komfort • Síťovaný materiál na nártu pro maximální
prodyšnost • 2-balení

Aerodynamický střih z prodyšné lycry • Otvor na kufry a na patu
• Vysoká manžeta se zapínáním pro zaručený komfort • Reflexní
prvky pro viditelnost v noci

Pot odvádějící pružná lycra s Coldblack technologií výrazně snižuje
přehřívání • Plně sublimační potisk • Silikonový proužek proti
shrnování návleku • Minimalistické švy pro pohodlí

E1021BK
Cerná

E1022WH
Bílá

Výkonnostní doplněk

FS

2

6

Silniční návleky

Letní výbava s potiskem

0

-P

R
O

L

FS

2

6

0

-P

R
O

L

E0115BK
Cerná

E0115WH
Bílá

S-M, L-XL

CZK 539

S, M, L, XL, XXL

CZK 579

S-M, M-L, L-XL

CZK 679

Silnice FS260-Pro Doplňky 29
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MTB výkon bez kompromisů
Pokud je rychlost Vaším stylem, je řada MTR stvořena právě pro Vás. Jedná se o kompletní sérii oblečení určenou pro rychlé XC jezdce. Ať už
sedláte 29”, 650b, nebo 26” bika, jezdíte XC, 12/24 hodinové závody, Trans-Alp, či jiné, je MTR Vaše nová kolekce. MTR je lehká, rychlá a
pohodlná řada vyznačující se již legendární Endura trvanlivostí. K dosažení tohoto cíle přispěla spolupráce s Oli Beckingsale, několikanásobným
britským šampiónem a trojnásobným Olympijským účastníkem. Oli byl inspirací a hlavním testovacím jezdcem MTR řady. Od vzorků a prototypů
jsme se dopracovali ke konečné podobě, která předčila naše očekávání.

Bundy/Dresy

32

Kalhoty

33

Doplňky
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Bunda MTR Emergency Shell

MTR Race Dres

Snadno sbalitelný, lehký, prodyšný a voděodolný materiál • Plně
utěsněné švy • Pružné, voděodolné manžety a boky • Atletický
přiléhavý střih • Snadné sbalení do kapsy u dresu • Reflexní prvky

Rychle schnoucí materiál s technologií Coldblack® výrazně snižující
přehřívání od slunce • Čistý grafický potisk • Aerodynamicky
přiléhavé rukávy a atletický střih pro neplandavý závodní styl •
Celorozepínací přední zip • Praktické zadní kapsy • Malá zadní
kapsička na zip • Rukávy a pas se silikonovým lemem uvnitř

EM0041
Černá

EM0048BK
Cerná

Kompaktní a sbalitelná

15000

Sportovní, výkonnostní, lehký

EM0041OR
Oranžová

15000

S, M, L, XL, XXL

EM0048WH
Bílá

CZK 2399

S, M, L, XL, XXL

CZK 1739

MTR Rukavice

MTR Windproof dres s dlouhým rukávem

MTR Windproof dres s krátkým rukávem

Účinná ochrana proti větru

Lehký výkonnostní dres s ochranou proti větru

Pružná, lehká a větruodolná přední část, boky a rukávy • Prodyšná
a odolná zadní část i při použití batohu • Síťované panely v podpaží
pro lepší ventilaci • Celorozepínací přední zip • Trojitá zadní kapsa
• Malá, voděodolná kapsička na zip s media portem • Reflexní
prvky • Pas se silikonovým lemem uvnitř

Pružná, lehká a větruodolná přední část, boky a rukávy • Prodyšná
a odolná zadní část i při použití batohu • Síťované panely v podpaží
pro lepší ventilaci • Celorozepínací přední zip • Trojitá zadní kapsa
• Malá, voděodolná kapsička na zip s media portem • Reflexní
prvky • Pas se silikonovým lemem uvnitř

Lehká, prodyšná a pružná síťovina • Lehce polstrovaná dlaň s
kevlarem • Elastická manžeta bez suchého zipu • Silikonový potisk
na dlani a prstech pro jistý úchop • Anatomicky tvarované prsty •
Froté část na utírání potu • Decentní reflexní prvky

EM0042
Černá

EM0043
Černá

EM0046
Černá

S, M, L, XL, XXL
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CZK 1999

MTB výkon bez kompromisů

EM0043OR
Oranžová

S, M, L, XL, XXL

CZK 1579

S, M, L, XL, XXL

CZK 869

MTR Softshell kraťasy

MTR kraťasy

MTR Lite kraťasy

Odolná lycra MT500 • Voděodolný softshellový lehký zadní panel •
Italská pružná pěnová vložka série 800 s antibakteriální úpravou •
Agresivní závodní střih • Protiskluzový panel pro případné použití
kraťasů MTR Baggy • Síťované šle • Nohavice se silikonovým
lemem uvnitř

Odolná lycra MT500 • Italská profilovaná a pružná vložka •
Agresivní závodní střih • Protiskluzový panel pro případné použití
kraťasů MTR Baggy • Síťované šle • Nohavice se silikonovým
lemem uvnitř

Lehký materiál Italian Lycra na bočních panelech 155gms • Odolná
MT500 lycra v oblasti rozkroku • Italská pružná pěnová vložka série
800 s antibakteriální úpravou • Závodní střih • Anti-slip systém na
zádovém panelu zabraňuje pohybu MTR volných kraťasů • Síťované
šle střihu Y • Silikonové proužky v oblasti stehen

EM0044BK
Cerná

EM0040BK
Cerná

EM0051BK
Cerná

Elastické Kraťasy

S, M, L, XL, XXL

Elastické Kraťasy

CZK 2399

Lehké kalhoty

S, M, L, XL, XXL

CZK 2299

S, M, L, XL, XXL

CZK 2299

MTR volné kraťasy

MTR ponožky

Lehký, pružný a odolný materiál • Zadní panel s úpravou DWR po
ochranu proti vodě • Přední a postranní síťované panely pro lepší
ventilaci • Velmi pružný panel v rozkroku • Zadní vodorovný
žebrovaný panel pro uzpůsobení šířky • Vnitřní protiskluzový panel
pro případné použití kraťasů MTR Softshell • Nastavitelný obvod
pasu • Kapsy na zip • Zadní vypolstrovaná media kapsa na zip •
Dokonale padnou na kole, nezapomeňte je ale trochu stáhnout dolů,
pokud budete v trail centru, či kavárně, abyste vypadali cool

Extra teplý Thermolite® materiál • Zóny pro maximální pohodlí a
prodyšnost • Froté chodidlo • Části z nylonu pro větší odolnost •
Lycra zóny na klenbě • Bezešvé části • 1-balení

EM0045
Černá

EM0049BK
Cerná

Pro závodní MTB

L

Kraťasy s volným střihem

EM0045OR
Oranžová

S, M, L, XL, XXL

CZK 1739

S-M, L-XL

CZK 259

MTR Kalhoty & Doplňky 33
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MTB

Používejte jen zkratky, zanechte po sobě jen stopy.
Ve Skotsku nejsme nikdy moc daleko od hor, tudíž testovací prostředí je vždy na dosah. Skotské podnebí je ideální na prověření funkčnosti
materiálů. Hned se prokáže, co funguje a co ne. Naše MTB řada pokrývá svými vlastnostmi všechny projevy počasí, které Vás mohou v
horách potkat.

MTB Dresy

38

MTB Kalhoty Baggy

42

MTB Doplňky

45
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MT500 Bunda
Na Kolo a Turistiku

Vyrobená v kombinaci 3 vrstvového PTFE™ materiálu a Cordura®
• Plně uzavřené švy • Všitá kapuca kompatibilní s helmou,
3D nastavení velikostí a děrování na lemu pro lepší vidění •
Prodloužené vodotěsné zipové otvory, které se dají zdvojnásobit jako
kapsy • Nenápadná Napoleónská kapsa na hrudi a vodotěsná kapsa
se zipem na zápěstí • Nenápadné odepínatelné vnitřní rukávy •
Bezešvé ramenní panely z Cordura® materiálu

MT 500

12000

MT 500

MT 500

500

MT 500

MT

E9020
Černá

E9020OR
Oranžová

28000

S, M, L, XL, XXL

CZK 4799

Bunda Venturi II

Kapuca k bundě Venturi II

Bunda Hummvee Convertible

3 vrstvý materiál s membránou PTFE™ • Elastický materiál na
ramenou a v podpaží • Ergonomicky tvarované rukávy; reflexní
prvky v zorném úhlu 360° • Postranní kapsy na zahřátí rukou •
Vodě odolná napoleonská kapsa s integrovaným hadříkem na brýle
a s portem na iPod® • Stahovací rukávy a límec • Nenápadně
odepínací vnitřní manžety • Pohodlné nošení i s batohem; dva
ventilační otvory • Lisované poutko na zadní blikačku a nenápadná
zadní kapsa • Kompatibilní s nabízenou kapucí

3 vrstvý vodě odolný/ prodyšný PTFE Protection™ materiál • Kapuca
s plně uzavřenými švy s 3 způsoby nastavení

2.5-vrstvý vodě odolný a prodyšný materiál • Volný střih s
odepínacími rukávy • Vodotěsné zipy na rukávech, snadná přeměna
na vestu • Unikátní zadní panely v oblasti rukávů pro lepší
prodyšnost • Zadní síťovaná část na vestě • Dvojitá přední kapsa
a zadní kapsa na zip • Reflexní prvky v rozsahu 360° • Sbalitelná
do zadní kapsy s poutkem na blikačku • Vnitřní klopa • Stahovací
límec a pas

E9024
Černá

E9028BK
Cerná

E9070BK
Cerná

Optimální ochrana

12000

Vodě odolná kapuca

E9024R
Cervená

28000

36 MTB Voděodolné Bundy

S, M, L, XL, XXL

CZK 4799

12000

Univerzální ochrana na traily

E9028RD
Cervená

28000

S-M, L-XXL

CZK 499

10000

E9070GN
E9070RD
Zelená (Kelly) Cervená

10000

S, M, L, XL, XXL

CZK 2399

Vodě odolná bunda Stealth II
Oceňovaná prodyšná soft-shellová bunda

Přední část límce vyrobená ze strečového materiálu Entrant, strečový
materiál Entrant v oblasti podpaží a boční panely tvoří vynikající střih
pro cyklistiku • Ultrasonicky svařené švy poskytují absolutní komfort
díky hladkému zakončení z vnitřní strany • Flexibilní odvětrávání
v podpaží – ikdyž máte na zádech batoh • Vodotěsný zip u zápěstí
upravuje těsnost mezi rukavicí a rukávem • Vodotěsná kapsa na
zádech se zipem a ipod portem • Reflexní prvky na hrudi, zádech,
ramenou a rukávech

E9059BK
Cerná

10000

E9059BU
Modrá

E9059G
Green

E9059R
Cervená

5000

S, M, L, XL, XXL

CZK 4999

Bunda Convert Softshell

Bunda s celorozepínacím zipem

Univerzální použití & Odepínací rukávy

Ochrana na traily

3vrstvý materiál s mikrovláknem s prodyšnou a větru odolnou
membránou • Xtract elastický materiál na rukávech • Odnímatelné
rukávy umožňující přeměnu na vestu • Kapsa na zip pro media port
• Reflexní prvky na rukávech a ramenech • Trojitá kapsa na zádech
- 2 síťované • Zadní bezpečností kapsa na zip

Rychleschnoucí materiál • Ergonomický střih • Odolný pružný nylon
na rukávech s ochranou proti větru • Síťované panely v podpaží pro
optimální ventilaci • Dvojitá zadní kapsa + jedna vodě odolná na
zip • Hrudní kapsa na zip • Silikonové lemování v pase • Rychle
schnoucí síťovaný materiál uvnitř límce • Hadřík na brýle v hrudní
kapse

Mig

E3053BK
Cerná

E3053G
Green

Mig

Black

E3035
Černá

E3053R
Cervená

S, M, L, XL, XXL

CZK 3190

Red

Stone

S, M, L, XL, XXL

CZK 1799

MTB Bundy Softshell 37

Burner II dres s krátkým rukávem

Burner II dres s dlouhým rukávem

potištěný dres s dlouhým rukávem

Pot odvádějící polyester materiál • Pohodový střih • Vhodné pro
nošení přes chrániče • Komfortní švy • Síťovina v podpaží pro
odvod potu • Super odolný pružný materiál na rukávech • Boční
bezpečnostní kapsa na zip

Pot odvádějící polyester materiál • Pohodový střih • Vhodné pro
nošení přes chrániče • Komfortní švy • Síťovina v podpaží pro
odvod potu • Super odolný pružný materiál na rukávech • Boční
bezpečnostní kapsa na zip

Rychlý odvod potu, rychle schnoucí a lehký materiál • Plně
sublimační potisk se výrazným a čistým vzhledem • Tvarovaný
2-dílný výstřih • Volný střih umožňuje nošení ochranného krunýře •
Stylový vzhled vylepší vaši jízdu

E3083UM
Azurová

E3082AN
Antracitová

E3087BK
Cerná

Freeride triko

E3083WH
Bílá

E3083YL
Žlutá

S, M, L, XL, XXL

Freeride triko

E3082GN
E3082OR
Zelená (Kelly) Oranžová

CZK 999

S, M, L, XL, XXL

Enduro styl s potiskem

E3087YL
Žlutá

CZK 999

S, M, L, XL, XXL

CZK 999

Singletrack triko s potiskem

Singletrack Lite Wicking tričko

Dres Hummvee Ray

Lehký a rychle schnoucí materiál • Plně sublimační potisk se svěžím
vzhledem • Tvarovaný 2-dílný výstřih • Volný střih • Ostrý vzhled
na trailech není vždy povinný

Rychleschnoucí materiál na dotek podobný bavlně • Antibakteriální
úprava • Límec s lepenými švy u krku • Uzamčené švy pro odolnost
a pohodlí

Materiál Airtex s rychle schnoucími a pot odvádějícími vlastnostmi •
Sublimační potisk • Trojitá zadní kapsa • Zadní kapsička na zip •
Dlouhý přední zip • Reflexní prvky na zadních kapsách • Silikonové
proužky v pase

E3088AN
Antracitová

E3077BK
Cerná

E3076GN
E3076RD
Zelená (Kelly) Cervená

Lehký enduro styl s potiskem

Enduro styl

E3088UM
Azurová

S, M, L, XL, XXL

38 MTB Dresy

CZK 869

E3077GN
E3077UM
Zelená (Kelly) Azurová

S, M, L, XL, XXL

CZK 699

Sublimační MTB potisk

S, M, L, XL, XXL

CZK 999

Hummvee Dres s krátkým rukávem
Ochrana na traily

Dres Hummvee II s dlouhým rukávem

Hummvee Lite Dres s krátkým rukávem

Na trailové ježdění

Superlehký dres

Rychle schnoucí materiál • Kontrastní síťovaný materiál v podpaží,
na bocích a zadní části límce • Dlouhý přední zip z reflexního
materiálu • Trojitá zadní kapsa • Zadní kapsa na zip s iPod®
portem • Integrovaný hadřík na brýle z vnitřní strany v oblasti pasu
• Silikonový potisk na ramenou pro lepší nošení batohu

Rychleschnoucí materiál • Kontrastní síťvané panely v podpaží,
na bocích a na zadní části krku • Dlouhý zip s reflexní úpravou •
Trojitá zadní kapsa • Kapsička na ipod na zip s reflexní úpravou •
Skrytý hadřík na utírání brýlí • Silikonový potisk na ramenou pro
lepší držení batohu

Extra jemná tkanina rychle odvádějící pot • Antibakteriální úprava
pro maximální pocit svěžesti • UPF 25+ • Dlouhý přední zip z
reflexního materiálu • Trojitá zadní kapsa • Silikonový potisk na
ramenou pro lepší nošení batohu

HU MMVEE

HU MMVEE

H UMMV EE

HU MMVEE
H UMMV EE

E3086RD
Cervená

HU MMVEE

HU MMVE E

CZK 999

HUMMVEE

E3086BY
Vínová

H UMMV EE
HU MMVE E

H UMMV EE

H UMMV EE

E3086BK
Cerná

HUMMVEE

HU MMVE E
H UMMV EE

HU MMVE E

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

HUMMVEE

H UMMV EE

E3036W
Bílá

HUMMVEE

H UMMV EE

HUMMVEE

HUMMVEE

E3036UM
Azurová

HUMMVEE

HUMMVEE

HUMMVEE

E3036R
Cervená

HUMMVEE

HUMMVEE

HUMMVEE

E3036G
Zelená

HUMMVEE

HUMMVEE

HUMMVEE

HUMMVEE

HUMMVEE

HUMMVEE

HUMMVEE

HUMMVEE

HUMMVEE

HUMMVEE

E3036
Černá

E3086UM
Azurová

E3043BK
Cerná

S, M, L, XL, XXL

E3043RD
Cervená

CZK 1249

E3043UM
Azurová

E3043WH
Bílá

S, M, L, XL, XXL

CZK 1159

Cairn dres s krátkým rukávem

Cairn Triko s krátkým rukávem

Cairn Triko s dlouhým rukávem

Rychle schnoucí materiál Dry-Flite • Přední zip • Ploché a kontrastní
švy • Trojitá zadní kapsa

Rychle schnoucí materiál Tri-Lite® • Kulatý výstřih • Ploché a
kontrastní švy

Rychle schnoucí materiál Tri-Lite® • Kulatý výstřih • Ploché a
kontrastní švy

E3084BK
Cerná

E3013
Černá

E3015
Černá

Ležérní střih

E3084RD
Cervená

E3084UM
Azurová

E3084YL
Žlutá

S, M, L, XL, XXL

CZK 799

Ležérní střih

E3013UM
Azurová

S, M, L, XL, XXL

CZK 439

Ležérní střih

E3015WH
Bílá

S, M, L, XL, XXL

CZK 579

MTB Dresy 39

3/4 Kalhoty se šlemi

MT500 kraťasy se šlemi

Super odolný vnější materiál Lycra® a polypropylen zevnitř (pro
rychlý odvod potu) • Použití plochých švů a materiálu Kevlar® •
Lycra® boční panely jsou velice pružné a přizpůsobivé i v případě
pádu • Antibakteriální 600 Series elastická CVP vložka s gelem •
Více panelová anatomická konstrukce beze švů na vnitřních částech
nohavic • Vysoko střižená záda se zadním síťovým panelem a šle z
Lycra® materiálu pro větší pohodlí

Super odolný vnější materiál Lycra® a polypropylen zevnitř (pro
rychlý odvod potu) • Použití plochých švů a materiálu Kevlar® •
Lycra® boční panely jsou velice pružné a přizpůsobivé i v případě
pádu • Antibakteriální 600 Series elastická CVP vložka s gelem •
Více panelová anatomická konstrukce beze švů na vnitřních částech
nohavic • Vysoko střižená záda se zadním síťovým panelem a šle z
Lycra® materiálu pro větší pohodlí

Vysoká odolnost

Vysoká odolnost

MT500

MT500

G EL

G EL

E2008
Černá

E2005
Černá

S, M, L, XL, XXL

CZK 2299

S, M, L, XL, XXL

CZK 2159

MT500 Kalhoty

MT500 Kraťasy

Thermolite® 3/4 kalhoty se šlemi

Vysoká odolnost

Nezbytnost do zimy

Super odolný vnější materiál Lycra® a polypropylen zevnitř (pro
rychlý odvod potu) • Použití plochých švů a materiálu Kevlar® •
Lycra® boční panely jsou velice pružné a přizpůsobivé i v případě
pádu • Antibakteriální 600 Series elastická CVP vložka s gelem •
Více panelová anatomická konstrukce beze švů na vnitřních částech
nohavic • Stahování v pase a zipy ve spodní části nohavic

Super odolný vnější materiál Lycra® a polypropylen zevnitř (pro
rychlý odvod potu) • Použití plochých švů a materiálu Kevlar® •
Lycra® boční panely jsou velice pružné a přizpůsobivé i v případě
pádu • Antibakteriální 600 Series elastická CVP vložka s gelem •
Více panelová anatomická konstrukce beze švů na vnitřních částech
nohavic • Stahování v pase

Teflon® TH a Thermolite® materiál poskytuje dokonalou tepelnou
izolaci; odolná vodu odpudivá úprava • Antibakteriální 600 Series
elastická CVP vložka s gelem • Velká loga na vnější části stehen
• Všechny švy ploché pro vyšší komfort při nošení • Anatomicky
vytvarovaná kolena • Silikonové pásky na vnitřním lemu nohavic

Vysoká odolnost

MT500

MT500

G EL

G EL

G EL

E2006
Černá

S, M, L, XL, XXL

40 MTB MT500 Lycra

E5003SP
Černá

E2004
Černá

CZK 2159

S, M, L, XL, XXL

CZK 1879

S, M, L, XL, XXL

CZK 2199

MT500 voděodolné kalhoty

MT500 voděodolné kraťasy

Voděodolné kalhoty Hummvee

2.5 vrstvý voděodolný a prodyšný materiál • Plně uzavřené švy
• Pružné voděodolné panely • Odolná Cordura v sedací oblasti •
Reflexní loga

Voděodolný/prodyšný materiál s plně uzavřenými švy • Pružné
voděodolné panely • Odolný panel z Cordury v rozkroku •
Natsavitelné lemy • Zadní bezpečnostní kapsa na zip • Skryté
kapsy v bezpečnostní kapse • Reflexní logo • Clickfast kompatibilní

2.5 vrstvý voděodolný a prodyšný materiál • Plně uzavřené švy a •
Obousměrné zipy po celé délce • Odolný a pružný materiál v sedací
části • Reflexní loga

Robusní a voděodolné

Robusní a voděodolné

Snadno sbalitelné a voděodolné

MT500

E8055BK
Cerná

10000

E8056BK
Cerná

E2011BK
Cerná

10000

S, M, L, XL, XXL

CZK 3499

10000

10000

S, M, L, XL, XXL

CZK 1999

10000

E8056GN
Zelená (Kelly)

10000

S, M, L, XL, XXL

CZK 1999

VRCHNÍ KALHOTY VENTURI II

Superlite VRCHNÍ KALHOTY

Superlite Kraťasy

Vodotěsný a prodyšný 3 vrstvý PTFE Protection™ materiál s plně
uzavřenými švy • Strečový panel na zádové části a odolná zpevněná
část rozkroku • Laserem řezané přední a zadní kapsy s vodotěsnými
zipy • Sbalitelné do zadní kapsy • Reflexní prvky na přední i zadní
části • Nastavitelné stahování v oblasti lýtek a kotníků

Plně uzavřené švy, kompaktní 2.5 vrstvý voděodolný a prodyšný
materiál • Odolná strečová sedací část • Sbalitelné do zadní kapsy
• Extra dlouhý zip v oblasti kotníků, Stahování pomocí Velcro®
systému • Reflexní pásky a potisk v oblasti kotníků • Anatomicky
tvarované nohavice v oblasti kolen • Pružný pas

Plně uzavřené švy, kompaktní 2.5 vrstvý voděodolný a prodyšný
materiál • Odolná strečová sedací část • Bezešvá vnitřní oblast
nohou; pružný zádový panel • Reflexní pásky a Endura logo
• Pružný pas • Lepená a laserem řezaná kapsa • Clickfast™
kompatibilní

E1400
Černá

E8011
Černá

E8023
Černá

Pro nekompromisní výkon

12000

28000

S, M, L, XL, XXL

CZK 3499

Kompaktní, sbalitelné a vodotěsné

10000

10000

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 1799

Vodě odolné kraťasy

10000

10000

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 1599

MTB Voděodolné Kalhoty 41

MT500 Spray kraťasy

MT500 Spray 3/4 klahoty

MT500 Spray Kalhoty

Pružný Cordura® materiál na přední části • 3-vrstvý voděodolný
materiál na zadní části s plně uzavřenými švy ideální na skotské
traily • Vodě odolný panel v rozkroku z 3 vrstvého materiálu
Cordura® • Pružný pas s integrovaným opaskem • Větrací otvory
na zip v oblasti stehen, Přední kapsy na zip • Zadní strečový vodě
odolný panel • Možnost nastavení šířky spodního okraje nohavic •
Reflexní logo • Clickfast™ kompatibilní • Kombinace voděodolných
a normálních kraťasů

Pružný Cordura® materiál na přední části • 3-vrstvý voděodolný
materiál na zadní části s plně uzavřenými švy ideální na skotské traily
• Vodě odolný panel v rozkroku z 3 vrstvého materiálu Cordura® •
Pružný pas s integrovaným opaskem • Větrací otvory na zip v oblasti
stehen • Zadní strečový vodě odolný panel • Přední kapsy na zip •
Reflexní loga • Možnost nastavení šířky spodního okraje nohavic •
Vytvarovaná kolena / Clickfast™ kompatibilní

Pružný Cordura® materiál na přední části • Vodě odolný softshell
panel v sedací části • Plně uzavřené zadní švy a švy v sedací části
• Zesílené panely na vnitřku kotníků a bezešvý panel v rozkroku
• Prodyšný síťovaný materiál z vnitřní strany pasu • Dvě boční
kapsy na zip a ventilační otvory se zaklapávacími jezdci • Zapínání v
kotnících umožňuje oblékání bez zutí bot • Stahovací boční popruhy
v oblasti pasu; poklopec na zip; zadní elastická část pasu • Clickfast
kompatibilní, reflexní prvky

Kraťasy do mokra

3/4 klahoty do mokra

Do každého terénu

MT500

MT500

MT500

MT500

MT500

E8014
Černá

E8014YL
Žlutá

E8034BK
Cerná

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 1899

Burner kraťasy s ráčnovým zapínáním

Robusní kraťasy

E8050BK
Cerná

S, M, L, XL, XXL

CZK 2199

CZK 3190

MT500 Burner Kraťasy

MT500 Burner kalhoty

Odolné oxfordské plátno se sublimačním potiskem • Vroubkovaný
elastický materiál v oblasti rozkroku a zad • Freeride střih
kompatibilní s chrániči • Síťovaný materiál uvnitř celého výrobku
• Pevná konstrukce stehů na všech namáhaných zónách • Možnost
nastavení velikosti pasu pomocí všitého opasku • Nenápadná
kapsička na zip

Odolné oxfordské plátno s potiskem • Vroubkovaný elastický
materiál v oblasti rozkroku a zad • Pružný materiál v oblasti
kolenou pro maximální flefibilitu • Střih kompatibilní s chrániči •
Lehce polstrovaná kolena • Síťovaný materiál uvnitř celého výrobku
• Pevná konstrukce stehů na všech namáhaných zónách • Možnost
nastavení velikosti pasu pomocí všitého opasku • Nenápadná
kapsička na zip

Ochranné kalhoty

Robusní oxfordské plátno s plně sublimačním potiskem • Odolný
sedací panel • Pružný a prodyšný rozkrok • Možno nosit
dohromady s chrániči • Síťovinové lemování • Zapínání bez zipu
pomocí ráčny • Silikonový potisk zabraňující sklouzávání kalhot

S, M, L, XL, XXL

Ochranné kalhoty

Downhill Short
technical sketch

E2012BK
Cerná

E8030BK
Cerná

Downhill Short
technical sketch

S, M, L, XL, XXL

42 MTB MT500 Baggy Kalhoty

CZK 1739

E8048BK
Cerná

S, M, L, XL, XXL

CZK 1739

S, M, L, XL, XXL

CZK 2299

SINGLETRACK II Kraťasy

Singletrack II Kraťasy

Cordura® nylon – pevná a vodu odpuzující látka • Elastický
materiál na stehnech a zadní části • Přední kapsy s uzavíráním
na magnety; bezpečnostní kapsa na zip; zadní kapsa na zip •
Zadní kapsa • Síťované větrací panely na zip v oblasti stehen s
kontrastními zipy • Nastavitelné stahování v pase s D-ring konstrukcí
• Odolné dvojité a trojité prošívání všech švů • Clickfast™
kompatibilní

Cordura® nylon – pevná a vodu odpuzující látka • Elastický
materiál na stehnech a zadní části • Přední kapsy s uzavíráním
na magnety; bezpečnostní kapsa na zip; zadní kapsa na zip •
Zadní kapsa • Síťované větrací panely na zip v oblasti stehen s
kontrastními zipy • Nastavitelné stahování v pase s D-ring konstrukcí
• Odolné dvojité a trojité prošívání všech švů • Standartně se
dodávají s 6 panelovou Clickfast™ vložkou (E8059)

Plně funkční a odolné volné kraťasy

Plně funkční a odolné volné kraťasy

Singletrack II Kraťasy
Plně funkční a odolné volné kraťasy

E8037BK
Cerná

E8037G
Olive Green

E8037KG
Kelly Green

E8037UM
Azurová

S, M, L, XL, XXL

CZK 1399

Cordura® nylon – pevná a vodu odpuzující látka • Elastický
materiál na stehnech a zadní části • Přední kapsy s uzavíráním
na magnety;E8059GN
bezpečnostní
kapsa naE8059UM
zip; zadní kapsa na zipE0062
•
E8059BK
E8059KG
Zadní kapsaOlivově
• Síťované
větrací
Cerná
zelená Zelená
(Kelly)panely
Azurována zip v oblasti stehen
Cernás
kontrastními zipy • Nastavitelné stahování v pase s D-ring konstrukcí
L, XL, XXL CZK
• Odolné dvojité a trojité prošívání všech švůS,•M,Standartně
se 1739
dodávají s 6 panelovou Clickfast™ vložkou (E8059)

SINGLETRACK II 3/4 Kalhoty

SINGLETRACK II Kalhoty

SINGLETRACK Lite kraťasy

Cordura® nylon – pevná a vodu odpuzující látka • Elastický
materiál na stehnech a v oblasti kolen • Přední kapsy s uzavíráním
na magnety; bezpečnostní kapsa na zip; zadní kapsa na zip •
Síťované větrací panely na zip v oblasti stehen s kontrastními zipy
• Nastavitelné stahování v pase s D-ring konstrukcí; Odolné dvojité
a trojité prošívání všech švů • Clickfast™ kompatibilní; možno vozit
i s chrániči

Cordura® nylon – pevná a vodu odpuzující látka • Elastický
materiál na stehnech a v oblasti kolen • Přední kapsy s uzavíráním
na magnety; bezpečnostní kapsa na zip • Zadní kapsa • Síťované
větrací panely na zip v oblasti stehen s kontrastními zipy •
Nastavitelné stahování v pase s D-ring konstrukcí • Odolné dvojité a
trojité prošívání všech švů • Clickfast™ kompatibilní; možno vozit i s
chrániči • Nastavitelné stahování v oblasti kotníků

Vysoce pružný materiál je perfektní jak pro technické výjezdy, tak
i pro rychlé sjezdy • Úzký střih • Vysoce pružný zadní panel pro
dokonalé padnutí • Odolný panel v rozkroku • Stahovací pásky v
bocích • Poklopec na zip • Boční ventilační otvory na zip • Boční
kapsy na zip • Zadní media kapsa na zip • Clickfast kompatibilní

Neprůstřelné 3/4 kalhoty

Neprůstřelné kalhoty

E8059BK
Cerná

E8059GN
E8059KG
E8059UM
Olivově zelená Zelená (Kelly) Azurová

E0062
Cerná

S, M, L, XL, XXL

E8039
Černá

Lehký enduro styl

CZK 1739

E8038
Černá

S, M, L, XL, XXL

CZK 1599

E8051BK
Cerná

S, M, L, XL, XXL

CZK 1899

E8051GY
Šedá

E8051RD
Cervená

E8051UM
Azurová

S, M, L, XL, XXL

CZK 1699

MTB Kalhoty Singletrack 43

Hummvee Kraťasy

Hummvee 3/4 kalhoty

Hummvee LITE Kraťasy

Vyrobené z odolného nylonu s Teflonem® s ventilací na zip •
Standartně se dodávají s 6 panelovou Clickfast™ vložkou • Dvě
velké zadní kapsy na mapu, dvě přední kapsy na zip, kapsa na mobil
se zipem • Panel bez švů v oblasti rozkroku • Možnost nastavení
velikosti pasu

Vyrobené z odolného nylonu s Teflonem® s ventilací na zip •
Standartně se dodávají s 6 panelovou Clickfast™ vložkou • Dvě velké
zadní kapsy na mapu, dvě přední kapsy na zip, kapsa na mobil se
zipem • Panel bez švů v oblasti rozkroku • Anatomicky tvarovaná
kolena • Ventilace na zadní části kolen a nastavitelné stahování
Velcro® • Možnost nastavení velikosti pasu

Pružný nylon s úpravou DWR • Standardně dodávané s lehkou
Clickfast™ vložkou • Síťovaná zadní část kalhot pro zvýšení
prodyšnosti • Přední kapsy • Boční kapsy na zip • Vnitřní panel
bez švů z odolného Cordura® materiálu • Elastický pas s páskem •
Možnost nastavení šířky spodního okraje nohavic • Reflexní logo •
V sedací oblasti dvojitá vrstva z odolného Cordura® materiálu

E8025
Černá

E8024
Černá

E8029BK
Cerná

Urban a Trail

E8025C
Camouflage

E8025G
Zelená

Urban a Trail

E8025GY
Šedá

E8024C
Maskác

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL Již od CZK 1399

Superlehké víceúčelové kraťasy

E8024G
Zelená

S, M, L, XL, XXL

E8029CM
Maskác

E8029GY
Šedá

Již od CZK 1449

S, M, L, XL, XXL

CZK 1549

Kalhoty Hummvee Zip-off

Hummvee kalhoty

Hummvee LITE 3/4 kalhoty

Nylon s úpravou na odpuzování vody • Nenápadné zipy v oblasti
kolen umožňují přeměnu na kraťasy • Dvě zadní velké kapsy
• Dvě přední kapsy • Vnitří panely beze švů • Nastavitelný
pas • Nastavení délky nohavic pomocí suchých zipů • Clickfast
kompatibilní (prodává se bez vložky)

Odolnost zaručená použitím Teflonu® a nylonu • Dvě velké zadní
kapsy na mapu, dvě přední kapsy na zip, kapsa na mobil se zipem •
Panel bez švů v oblasti rozkroku • Možnost nastavení velikosti pasu
• Prodloužené zipy v oblasti kotníků a stahovací pásky na suchý zip
• Clickfast™ kompatibilní (dodáváno bez vložky)

Pružný nylon s úpravou DWR • Standardně dodávané s lehkou
Clickfast™ vložkou • Síťovaná zadní část kalhot pro zvýšení
prodyšnosti • Přední kapsy • Boční kapsy na zip • Vnitřní panel
bez švů z odolného Cordura® materiálu • Elastický pas s páskem •
Možnost nastavení šířky spodního okraje nohavic • Reflexní logo •
V sedací oblasti dvojitá vrstva z odolného Cordura® materiálu

E8053BK
Cerná

E8005
Černá

E8033BK
Cerná

Urban a trailové ježdění

S, M, L, XL, XXL

44 MTB Kalhoty Hummvee

Urban a Trail

CZK 1699

Superlehké víceúčelové

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 1399

E8033ST
Lehký odstín

S, M, L, XL, XXL

CZK 1739

Dětský dres Hummvee Ray

Dětské kraťasy Hummvee

Dětské rukavice Hummvee

Rychle schnoucí a pot odvádějící materiál Airtex • Plně sublimační
potisk se svěžím vzhledem • Trojitá zadní kapsa • Přední zip •
Lehký silikonový potisk v pase • Děti nechtějí vždy jen cartoon
vzhled

Lehký a jemný materiál s odolnou částí v rozkroku • Pružný a
pohodlný pas • Boční kapsy • Všitá vnitřní vložka speciálně
tvarovaná pro děti • Trailový vzhled pro začínající bikery

Velice pružná vrchní část s potiskem • Lehká a odolná dlaň •
Silikonový potisk na prstech a dlani pro jistý úchop • Froté část na
palci na utírání potu • Elastické zapínací manžety

E7109BK
Cerná

E7108BK
Cerná

E7111BK
Cerná

Pro MTB juniory

Pro malé bikery

E7109PK
Ružová

7-8yrs, 9-10yrs, 11-12yrs

CZK 749

Rukavice pro malé cyklisty

E7108PK
Ružová

7-8yrs, 9-10yrs, 11-12yrs

E7111PK
Ružová

CZK 899

7-8yrs, 9-10yrs, 11-12yrs

CZK 499

Singletrack chrániče loktů

Singletrack Chrániče na kolena

Singletrack Plus rukavice

Vysoce flexibilní podložení pro optimální pohodlí • Vložky z
paměťové pěny zaručují ochranu, která kopíruje tělo a přesně sedí
• Vysoce abrazivní odolné Kevlar dopadové panely s grafickým
designem • Elastické popruhy z materiálu Jacquard na suchý zip
Velcro® pro dobré držení s koncovkami pro jednoduchou manipulaci
• Froté vnitřní materiál pro větší komfort a odvod potu • Dodává se
v síťovaném sáčku

Vysoce flexibilní podložení pro optimální pohodlí • Vložky z
paměťové pěny zaručují ochranu, která kopíruje tělo a přesně sedí •
Plně rozepínací, bez nutnosti sundat boty • Vysoce abrazivní odolné
Kevlar dopadové panely s grafickým designem • Elastické popruhy
z materiálu Jacquard na suchý zip Velcro® pro dobré držení s
koncovkami pro jednoduchou manipulaci • Froté vnitřní materiál pro
větší komfort a odvod potu • Dodává se v síťovaném sáčku

Pružný a prodyšný síťovaný materiál • Houževnatá gelová výstelka
na dlani pro vyšší komfort • Rukavice umožňují ovládání dotykových
obrazovek • Silikonový gelový potisk pro bezpečný úchop •
Zesílený palec pro dlouhou životnost • Materiál na otírání potu •
Zapínání na suchý zip na zápěstí

Lehké a dobře padnoucí chrániče

Lehké a dobře padnoucí chrániče

Extra vypolstrované

TIP

H UM

MV

EE
HUM

EE

HUM

MVE
E

MVE
E

H UMM

E1026KG
E1026RD
Zelená (Kelly) Cervená
MVE
E

H UMM

VEE

CZK 1159

HUM

VEE

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 869

H UMM

VEE

S-M, L-XL

MV

CZK 1159

H UM

EE

S-M, M-L, L-XL

E1026BK
Cerná

MV

E1108BK
Cerná

H UM

E1109BK
Cerná
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Bezpečně po městě
Zvolte život, zvolte Luminite.

“Dorazit živý”, to je novým heslem vylepšené řady Luminite. S novou 10x viditelnější LED technologií a reflexivnějšími vlastnostmi (podle
standardních záchranářských norem EN471) je vylepšená řada Luminite Vaším andělem strážným. Díky těmto novým vlastnostem Vás uvidí
ostatní účastníci silničního provozu ve dne i v noci. Nyní můžete projíždět městem značně bezpečněji. “Zvolte život, zvolte Luminite”.

Bezpečně po městě Bundy

48

Bezpečně po městě Kalhoty 48

Bezpečně po městě Doplňky

49

47

Luminite II Bunda

Luminite DL bunda

Dětská Luminite bunda

2.5 vrstvý, vodě odolný a prodyšný materiál s plně utěsněnými švy •
Maximální viditelnost a reflexní prvky v rozsahu 360° • Integrované
Luminate LED světlo v zadní kapse s 3 módy blikání • Hrudní a
boční kapsy na zip • Zadní kapsa na zip s klopou • Stahovací límec
a pas • Lepená a laserem řezaná dvojitá přední klopa • Měkký
a příjemný materiál na límci a v kapsách • Reflexní manžety na
suchý zip

Ochrana před povětrnostními vlivy s vysoce viditelnými reflexními
prvky • Středně lehký, 2-vrstvý, voděodolný, prodyšný a netrhavý
materiál • Plně uzavřené švy s rychle schnoucí vnitřní síťovinovou
částí • Reflexní prvky viditelné v rozsahu 360 stupňů • Integrované
LED blikačka se třemi módy • Ventilace v podpaží na zip • Prsní a
postranní kapsy na zip • Stahování na krku a v pase • Příjemný
materiál uvnitř límce a postranních kapes • Nabízí vzduchovou
izolační vrstvu zdarma

Lehký 2 vrstvý materiál s plně uzavřenými švy • Viditelnost v
rozsahu 360 stupňů • Ventilace na zadním panelu • Lycra v oblasti
rukávů a pasu • Zadní poutko na blikačku • Dodávaná s malým
sáčkem

E9076GV
E9076YV
Svítive zelená Svítive žlutá

E7102GV
E7102PV
Svítive zelená Svítive ružová

Nepostradatelná do městského provozu

Pohodlí do městského provozu

Pro bezpečnost dětí

9
10

1INCLUDED
LED

E9067BK
Cerná

E9067GV
E9067YV
Svítive zelená Svítive žlutá

10000

10000

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

CZK 2599

10000

10000

S, M, L, XL, XXL

CZK 2399

10000

10000

7-8yrs, 9-10yrs, 11-12yrs

CZK 1199

Luminite elastické kalhoty se šlemi

Luminite elastické kalhoty

Luminite Kalhoty

Vysoce odolný pružný materiál Roubaix • Maximální viditelnost a
reflexní prvky v rozsahu 360° • Série 400 - Tvarovaná a pružná
antibakteriální vložka s mikrovláknem a gelem • Reflexní proužek
na vnějšku nohavic • Snadné oblékání přes kotníky

Xtract tkanina pro rychlý odvod potu a rychlé schnutí • Maximální
viditelnost a reflexní prvky v rozsahu 360° • Reflexní proužek
na vnějšku nohavic • Malá kapsička na zip na mince • Snadné
oblékání přes kotníky • Ideální střih pro cyklistiku a běhání

2,5 vrstvý, voděodolný a prodyšný materiál s plně uzavřenými švy •
Odolnýpanel v sedací části • Maximální viditelnost a reflexní prvky
v rozsahu 360° • Zip s klopou na kotníku pro snadné oblékání •
Možnost úpravy délky nohavic

E5023BK
Cerná

E8042BK
Cerná

Nepostradatelné do městského provozu

Nezbytné do městského provozu

Nezbytné do městského provozu

G EL

E5024BK
Cerná

S, M, L, XL, XXL
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CZK 1799

S, M, L, XL, XXL

CZK 1449

10000

10000

S, M, L, XL, XXL

CZK 1999

Luminite potah na helmu

Luminite rukavice

Luminite Thermal rukavice

Vodě odolný, sbalitelný materiál s plně uzavřenými švy • Maximální
viditelnost a reflexní prvky v rozsahu 360° • Vyjímatelná Luminate
LED blikačka pro zvýšení bezpečnosti

Vnitřní vodotěsná a vzdušná membrána s uzavřenými švy •
Strečový větruodolný venkovní materiál pro větší odolnost a teplo •
Vnitřní fleece rychle odvádí pot • Zesílená část dlaně mezi palcem
a ukazováčkem • Gelové polštářky na semišových dlaních •
Reflexní potisk • Jemný materiál na ukazováku na utírání potu •
Neoprenová venkovní část zápěstí s velcro zipem • Silikonový potisk
pro jistý úchop

Vysoceodolná tkanina s DWR úpravou • Izolační vrstva •
Nepromokavá membrána s plně utěsněnými švy • Vnitřní materiál
rychle odvádí vlhkost od pokožky • Silikonový potisk na prstech pro
jistý úchop • Dlaň lehce polstrovaná gelem • Panel na utírání potu
• Elastická manžeta na suchý zip • Anatomický střih • Vysoce
reflexní úprava

Nutnost do městského provozu

Doplněk pro bezpečnost po městě

Nezbytné do městského provozu

1INCLUDED
LED
LUMINITE

LUMINITE

E0098BK
Cerná

E0098YV
Svítive žlutá

E0068BK
Cerná

S-M, L-XL

LUMINITE

E0068Y
Žlutá

E0100BK
Cerná

LUMINITE

CZK 579

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 899

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 1249

Luminite ponožky

Luminite II návleky na boty

Luminite potah na batoh

Materiál Meryl® s antibakteriální úpravou • jemné a prodyšné
vlákno • Podpůrná zóna v oblasti klenby • Vysoce reflexní vlákno
• Ploché švy na špičce pro větší komfort • Tvarovaná oblast kotníku
pro větší komfort a zabraňování protáčení • 2-balení

Pružná voděodolná látka s podlepeným předním středovým švem •
Rozsáhlé 360 reflexní panely zepředu, z boku a v zadu • Ploché švy
pro větší odolnost • Plně otevřenána podrážka a zadní zapínání na
suchý zip pro přizpůsobení široké škále obuvi • Pružný Kevlar®
materiál podrážky na patě odolný proti oděru • Vhodné pro všechny
druhy obuvi včetně nášlapných

Voděodolný, sbalitelný materiál s plně uzavřenými švy • Maximální
viditelnost a reflexní prvky • Vyjímatelná Luminate LED blikačka pro
zvýšení bezpečnosti • Pružné okraje pro snadné přizpůsobení tvaru
batohu • Přizpůsobí se každému batohu pomocí pružných pásků •
Pro batohy od 15 do 30 litrů

Ponožky do města

Voděodolná ochrana pro jízdu po městě

Nutnost při jízdě po městě s batohem

1INCLUDED
LED

E0114BK
Cerná

E0114GV
E0114YV
Svítive zelená Svítive žlutá

E0107BK
Cerná

S-M, L-XL

CZK 579

E0107GV
Svítive zelená

E0099BK
Cerná

S, M, L, XL, XXL

CZK 789

E0099YV
Svítive žlutá

One size

CZK 719
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Gridlock II Bunda

Vesta Gridlock

Gridlock II vrchní kalhoty

Středně lehký 2 vrstvý, prodyšný a voděodolný materiál s plně
uzavřenými švy • Vnitřní síťovina pro rychlý odvod potu • Větrací
otvory na zadní části ramen a v podpaží • Excelentní viditelnost
díky reflexním barvám a prvkům • Voděodolný zip náprsní kapsy
• Zadní kapsa

Větru a drobné vodě odolná přední část • Zadní větrací síťovaný
panel • Reflexní prvky na přední i zadní části • Skladná do zadní
kapsy • Lycra materiál v oblasti otvorů na ruce • Jemný materiál v
oblasti límce • Poutko na blikačku

Vodě odolný a prodyšný materiál s plně uzavřenými švy • Dvě kapsy
a poklopec na zip • Nastavitelná část v oblasti kotníků • Možnost
prodloužení kalhot • Zesílené vnitřní panely v oblasti kotníků •
Reflexní prvky viditelné v 360º

E9063BK
Cerná

E9073BK
Cerná

E1301BK
Cerná

Celoroční bunda

10000

E9063UM
Azurová

Pro každodenní použití

E9063YV
Svítive žlutá

10000

S, M, L, XL, XXL

Na každý den

E9073YV
Svítive žlutá

CZK 1739

S, M, L, XL, XXL

CZK 869

10000

10000

S, M, L, XL, XXL

CZK 1349

Photon Bunda

Cairn dres s krátkým rukávem

Fusion Bunda

Kompaktní 2.5vrstvý voděodolný prodyšný materiál • Pohodový
střih • Vnitřní lem zipu a zipová garáž • Reflexní potisk na
rukávech a ramenech • Zadní diskrétní kapsa • Elastický materiál
na zápěstí a límci • Dodávaná s mini sáčkem

Rychle schnoucí materiál Dry-Flite • Přední zip • Ploché a kontrastní
švy • Trojitá zadní kapsa

Vodotěsný prodyšný softshellový materiál s Teflon® zátěrem
zabraňuje promočení a zvyšuje prodyšnost • Diskrétní kapsa •
Dvojitá kapsa se zipem v přední části; Laserem řezaná a lepená
vodotěsná napoleónská kapsa • Ventilační otvory v podpaží

E9054BK
Cerná

E3084BK
Cerná

E3022
Černá

Velmi skladná a vodě odolná

10000

E9054R
Cervená

10000

Ležérní střih

E9054Y
Žlutá

S, M, L, XL, XXL

CZK 1999
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E3084RD
Cervená

E3084UM
Azurová

E3084YL
Žlutá

S, M, L, XL, XXL

CZK 799

Street style

S, M, L, XL, XXL, XXXL

CZK 2449

Firefly Kalhoty

Superlite VRCHNÍ KALHOTY

Trekkit kalhoty

Supplex® nylon, Cordura®, bezešvý rozkrok a oblast kotníků,
ergonomický střih • Pružná zadní část a nastavitelný opasek •
Poklopec na zip • Zip na kotnících a stahování Velcro® • Přední a
zadní kapsy • Clickfast™ kompatibilní

Plně uzavřené švy, kompaktní 2.5 vrstvý voděodolný a prodyšný
materiál • Odolná strečová sedací část • Sbalitelné do zadní kapsy
• Extra dlouhý zip v oblasti kotníků, Stahování pomocí Velcro®
systému • Reflexní pásky a potisk v oblasti kotníků • Anatomicky
tvarované nohavice v oblasti kolen • Pružný pas

Lehký, pružný a prodyšný materiál • Pružný pas a poutka na opasek
• Rychleschnoucí síťovina v oblasti pasu • 2 Přední kapsy na ruce a
1 kapsa se zipem • 2 Zadní kapsy na zip • Nenápadná úzká kapsa
• Přední poklopec s háčkem • Nastavení v oblasti kotníků • Odolný
materiál se snadnou údržbou • Clikfast kompatibilní

E8020
Černá

E8011
Černá

E7104BK
Cerná

Lifestyle

Kompaktní, sbalitelné a vodotěsné

S, M, L, XL, XXL

CZK 1299

10000

10000

XS, S, M, L, XL, XXL

Univerzální kalhoty pro aktivní život

CZK 1799

S, M, L, XL, XXL

CZK 1449

Firefly kraťasy

Superlite Kraťasy

Trekkit kraťasy

Materiál Supplex® nylon • Vnitřní síťované kalhoty s vložkou 200Series z pěny a materiálu 3-D CoolMax® • Bezešvý panel v oblasti
rozkroku • Pružný pas • Boční kapsy • Poklopec na zip

Plně uzavřené švy, kompaktní 2.5 vrstvý voděodolný a prodyšný
materiál • Odolná strečová sedací část • Bezešvá vnitřní oblast
nohou; pružný zádový panel • Reflexní pásky a Endura logo
• Pružný pas • Lepená a laserem řezaná kapsa • Clickfast™
kompatibilní

Lehký, pružný a prodyšný materiál • Rychleschnoucí síťovina
v oblasti pasu • Bezešvý panel v rozkroku pro větší komfort •
2 přední kapsy na ruce • 1 zadní skrytá kapsa na zip • Plně
elastický pas se stahovací šňůrkou • Odolný a nemačkavý materiál
s jednoduchou údržbou • Síťovinové vnitřní kraťasy s vložkou 300
series

E8021
Černá

E8023
Černá

E7105BK
Cerná

Lifestyle

Vodě odolné kraťasy

E8021BR
Hnedá

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 999

10000

10000

Univerzální kraťasy pro aktivní život

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 1599

E7105ST
Stone

S, M, L, XL, XXL

CZK 999
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Hummvee kalhoty

Kalhoty Hummvee Zip-off

Hummvee Kraťasy

Odolnost zaručená použitím Teflonu® a nylonu • Dvě velké zadní
kapsy na mapu, dvě přední kapsy na zip, kapsa na mobil se zipem •
Panel bez švů v oblasti rozkroku • Možnost nastavení velikosti pasu
• Prodloužené zipy v oblasti kotníků a stahovací pásky na suchý zip
• Clickfast™ kompatibilní (dodáváno bez vložky)

Nylon s úpravou na odpuzování vody • Nenápadné zipy v oblasti
kolen umožňují přeměnu na kraťasy • Dvě zadní velké kapsy
• Dvě přední kapsy • Vnitří panely beze švů • Nastavitelný
pas • Nastavení délky nohavic pomocí suchých zipů • Clickfast
kompatibilní (prodává se bez vložky)

Vyrobené z odolného nylonu s Teflonem® s ventilací na zip •
Standartně se dodávají s 6 panelovou Clickfast™ vložkou • Dvě
velké zadní kapsy na mapu, dvě přední kapsy na zip, kapsa na mobil
se zipem • Panel bez švů v oblasti rozkroku • Možnost nastavení
velikosti pasu

E8005
Černá

E8053BK
Cerná

E8025
Černá

Urban a Trail

Urban a Trail

Urban a trailové ježdění

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 1399

S, M, L, XL, XXL

E8025C
Camouflage

E8025G
Zelená

E8025GY
Šedá

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL Již od CZK 1399

CZK 1699

®

8 panelové Coolmax® kraťasy

Meryl® ¾ elastické kalhoty

Multi-Tight elastické kalhoty

CoolMax® rychle odvádějící pot • Všechny švy ploché pro vyšší
komfort • 300-Series pěnová antibakteriální vložka • Silikonové
pásky na spodním okraji nohavic • 8 panelová konstrukce (oblast
rozkroku bez švů) • Rexlexní logo

Materiál Meryl odolný a příjemný na dotek • Lépe padnou díky
6-panelové konstrukci • 300 Series antibakteriální strečová vložka
• Reflexní logo a lemování na stehnech • Silikonový pás na
spodním okraji nohavic

6 panelový Polyester/Lycra® a univerzální střih • Pohodlný pas •
Samostahovací kotníky • Materiál Scotchlite® v oblasti kotníků

E5020BK
Cerná

E5005
Černá

Lehká letní Lycra

9

Středně silné provedení

Univerzální kalhoty

10

E4002
Černá

S, M, L, XL, XXL

52 Bezpečně po městě Kalhoty

CZK 999

S, M, L, XL, XXL

CZK 1299

S, M, L, XL, XXL

CZK 999

8-Panel Lycra Mesh Liner

Clickfast™ spodní kraťasy

Spodní Clikfast kalhoty

Spodní výměnné kraťasy s vložkou

Pružný materiál pro maximální komfort • Síťové panely pro
maximální ventilaci • Dodávají se s vložkou 400 Series gel • Ploché
švy pro maximální pohodlí • Jemný materiál v oblasti pasu •
Silikonové proužky v oblasti stehen • Systém Clikfast

Strečový pot odvádějící materiál pro vyšší komfort • Strečová
antibakteriální 200 Series vložka • Měkký elastický pas a spodní
okraj • Balené v krabičce

G EL

Clickfast™ System

Všechny
volné
kalhoty
Endura označené Clickfast™
jsou
kompatibilní se stejně označenými
vnitřními kraťasy. Mohou
se odepnout a nosit zvlášť.
E0062
Černá

E7010
Černá

S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

CZK 869

CZK 499

Síťové boxerky

Pánské boxerky s vložkou

Luminite LED blikačka

Strečový pot odvádějící materiál pro vyšší komfort • Strečová
antibakteriální 200 Series vložka • Měkký elastický pás a spodní
okraj • Balené v krabičce

Bezešvé cyklistické kraťasy pro bezkonkurenční pohodlí •
Strategicky umístěné žebrování pro optimánlí ergonomický střih
• 300-Series pěnová antibakteriální vložka • Strategicky vedený
žebrovaný materiál pro maximální ergonomii

Nová a supersvítivá Luminate LED blikačka nyní s větší svítivostí - 8
krát více lumenů, než dříve. Nabízí 3 módy frekvence blikání a
vydrží až 50 hodin na jednu baterii. • Včetně úchytky pod sedlo s
nastavitelným úhlem pro optimální směr světla a rychloupínacím
silikonovým páskem • Včetně úchytky na oblečení

Tělu vlastní pohodlí

Spodní kalhoty

Svítící systém s více moduly

1INCLUDED
LED

E1023BK
Cerná

E0060
Černá

S, M, L, XL, XXL

CZK 499

E1110BK
Cerná

S, M, L, XL, XXL

CZK 649

One size

CZK 199

Bezpečně po městě Doplňky 53
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URBAN
Vypadat skvěle na kole i bez něj.

Nová kolekce Endura Urban je černou jezdeckou uniformou. Nenápadnost, propracovanost v detailech, praktičnost a
sebevědomí jsou hlavní charakteristiky této kolekce. Vypadat skvěle na kole i bez něj, to je Endura Urban.

Urban Bundy		

56

Urban Kalhoty		

58

Urban Doplňky		

59
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Urban bunda FlipJak

Univerzální lehká oboustranná bunda
Oboustranná konstrukce s vysoce viditelným, nebo černým povrchem
• Lehký, větru odolný a vodu odpuzující materiál • Vysoce reflexní
loga a vyšívaná loga • Boční a náprsní kapsy na zip

EU3061BK
Cerná

S, M, L, XL, XXL

CZK 3190

Urban Softshell Bunda
Univerzální do zimního počasí

Lehký, pružný, vodě odolný a prodyšný softshell materiál •
Aerodynamická kapuca se stahováním • Perfektně sedí v ramenou
• Zadní velká kapsa • Napoleonská” přední kapsa s media portem
a odnímatelným hadříkem na brýle • Přední kapsy na ohřátí rukou
• Decentní reflexní prvky • Vnitřní poutko na klíče

EU3048BK
Cerná

10000

56 Urban Bundy

10000

S, M, L, XL, XXL

CZK 3199

®

®

CoolMax Merino triko s dlouhým rukávem

CoolMax® Merino triko s krátkým rukávem

Stylový vzhled

Stylový vzhled

Pružné materiály Coolmax® a Merino • Cyklistický střih se stylovou
vizáží i bez kola • Vysoký límec a přední zapínání na knoflíky •
Zadní kapsa na zip

Pružné materiály Coolmax® a Merino • Cyklistický střih se stylovou
vizáží i bez kola • Polo límec • Přední zapínání na knoflíky •
Zadní kapsa na zip

EU3049BK
Cerná

EU3058BK
Cerná

®

EU3049ST
Kámen

S, M, L, XL, XXL

CZK 1579

EU3058ST
Kámen

S, M, L, XL, XXL

CZK 1449

Urban Triko s dlouhým rukávem
Stylový design

Rychle schnoucí a pružný materiál na pohmat jako bavlna •
Antibakteriální úprava • Decentní reflexní tkanina • Dvoudílný
límeček • Náprsní kapsa se zapínáním, ideální na smartphone •
Úzký střih

EU3060BU
Modrá

S, M, L, XL, XXL

CZK 1399

Urban Dresy 57

Urban Softshell Kalhoty
Univerzální zimní ochrana

Prodyšná a pružná softshell tkanina s povrchovou úpravou WR •
Bezešvý panel v sedací části • Materiál rychle odvádějící vlhkost z
vnitřní strany pasu • 2 zadní kapsy na zip • Poklopec se zipem,
patentkou a háčkem • Poutko na zámek („podkovu“) • Odolný a
nemačkavý materiál se snadnou údržbou • Decentní reflexní prvky
• Úzký střih a ergonomicky tvarovaná záda • Stylový design

EU8046GY
Šedá

S, M, L, XL, XXL

CZK 2249

Urban Stretch Kalhoty

Urban Stretch Kraťasy

Odolný, pružný materiál s povrchovou úpravou proti vodě • Přední
„jean style“ kapsy • Zadní kapsy na zip s reflexními prvky •
Bezešvý panel v rozkroku • Opasek • Dvojitý zapínací cvok na
poklopci • Poutko na zámek („podkovu“) • Neplandavý střih •
Úzký střih a prodloužená záda • Stylový design

Odolný, pružný materiál s povrchovou úpravou proti vodě •
Přední „jean style“ kapsy • Zadní kapsy na zip s reflexními prvky
• Bezešvý panel v rozkroku • Opasek • Dvojitý zapínací cvok
na poklopci • Poutko na zámek („podkovu“) • Úzký střih a
prodloužená záda • Stylový design

EU8045BK
Cerná

EU8043BK
Cerná

Stylový vzhled

S, M, L, XL, XXL

58 Urban Kalhoty

Stylový vzhled

CZK 1739

S, M, L, XL, XXL

CZK 1449

Urban kalhoty stylu jeans
Technicky dokonalé jeansy

Odolná směs materiálů bavlna/Cordura s mechanickou pružností •
Úzký prodloužený střih v zadní části pro ergonomiku při cyklistice
• Diskrétní cyklistický střih s neplandavými nohavicemi přes lýtka
• Boční kapsy • Zadní kapsy s klopou • Poutko na zámek na kolo
(podkovu) • Reflexní lem zevnitř nohavic viditelný po ohrnutí •
Bezešvý panel v oblasti rozkroku

EU8047BU
Modrá

S, M, L, XL, XXL

CZK 2399

Argyll ponožky

Urban čepice

Rychleschnoucí materiál Coolmax® pro rychlý odvod vlhkosti •
Nylonem zesílená pata a špička • Pružný materiál s bezešvou patou
• Lycra v oblasti klenby • 2-balení

3 panelová konstrukce a pružný, voděodolný materiál • Vnitřní lem
po celém obvodu hlavy rychle odvádí vlhkost • Pružná zadní část pro
perfektní držení na hlavě • Tenký vnitřní froté panel

E0087BY
Vínová

EU0079
Černá

Stylové sportovní ponožky

Stylová čepice

E0087UM
Azurová

S-M, L-XL

CZK 359

S-M, L-XL

CZK 599

Urban Kalhoty/Doplňky 59
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Pro dámy
Jezdi jako dívka.

Naše dámská kolekce neustále roste a vyvíjí se rychleji, než kolekce pro muže. Tato řada se vyznačuje důrazem na střihy odpovídající tvarům
ženského těla a smyslem pro detail. Jsme přesvědčeni, že ženy si zaslouží stejné technologie, jako muži. Nikdy jsme nedělali kompromisy.
Střihy, široká škála barev a detaily odlišují naši dámskou kolekci od pánské.

Pro dámy Dresy		

66

Pro dámy Kalhoty		

72

Pro dámy Rukavice

78
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MT500 bunda dámská
Na kolo a turistiku

Vyrobená v kombinaci 3 vrstvového PTFE™ materiálu a Cordura®
• Plně uzavřené švy • Všitá kapuca kompatibilní s helmou,
3D nastavení velikostí a děrováním v lemu pro lepší vidění •
Prodloužené vodotěsné zipové otvory, které se dají zdvojnásobit jako
kapsy • Nenápadná Napoleónská kapsa na hrudi a vodotěsná kapsa
se zipem na zápěstí • Nenápadné odepínatelné vnitřní rukávy •
Bezešvé ramenní panely z Cordura® materiálu

E9052
Černá

12000

28000

XS, S, M, L

CZK 4799

Dámská Helium Bunda

Stealth II bunda dámská

Dámská bunda Xtract

Kompaktní 2.5 vrstvý vodotěsný a prodyšný materiál s elastickými
panely v pase a na rukávech • Atletický střih • Asymetrický přední
zip • Vodotěsný límec • Vnitřní lem zipu a zipová garáž • Reflexní
prvky na přední i zadní části • Softshell materiál na zápěstí a límci
• Dodávaná s malým sáčkem • Zadní kapsa na zip

Zvenku zatavené švy, voděodolný a prodyšný softshell materiál,
pružný Entrant® materiál na předním límci, panely na bocích a v
podpaží tvoří perfektně padnoucí střih • Ultrasonicky svařené švy
poskytují absolutní komfort • Flexibilní ventilace na zip na bocích a v
podpaží i s batohem na zádech • Voděodolný zip u zápěstí umožňuje
pohodlný střih a upravuje těsnost mezi rukavicí a rukávem bundy
• Voděodolná kapsa na zádech se zipem a náprsní kapsa s media
portem • Reflexní prvky na hrudi, zádech, ramenou a rukávech

Lehký, prodyšný a vodě odolný materiál • Reflexní prvky na
rukávech a zádech • Elastické manžety, límec a pas • Krytý zip po
celé délce • Zadní síťovaná ventilace • Skrytá bezpečnostní kapsa
• Dodávaná se sáčkem • Po sbalení je menší, než plechovka Irn Bru

E9037
Černá

E9060BK
Cerná

E9072BK
Cerná

Lehce sbalitelná

15000

E9037R
Cervená

15000

Voděodolný prodyšný softshell

E9037W
Bílá

XS, S, M, L

62 Pro dámy Voděodolné Bundy

CZK 2499

10000

5000

XS, S, M, L

Lehká, sbalitelná, vodě odolná

CZK 4999

5000

E9072PV
E9072UM
Svítive ružová Azurová

5000

XS, S, M, L, XL

CZK 1699

Luminite II bunda dámská

Dámská bunda Luminite DL

2.5 vrstvý, vodě odolný a prodyšný materiál s plně utěsněnými švy •
Maximální viditelnost a reflexní prvky v rozsahu 360° • Integrované
Luminate LED světlo v zadní kapse s 3 módy blikání • Hrudní a
boční kapsy na zip • Zadní kapsa na zip s klopou • Stahovací límec
a pas • Lepená a laserem řezaná dvojitá přední klopa • Měkký
a příjemný materiál na límci a v kapsách • Reflexní manžety na
suchý zip

Ochrana před povětrnostními vlivy s vysoce viditelnými reflexními
prvky • Středně lehký, 2-vrstvý, voděodolný, prodyšný a netrhavý
materiál • Plně uzavřené švy s rychle schnoucí vnitřní síťovinovou
částí • Reflexní prvky viditelné v rozsahu 360 stupňů • Integrované
LED blikačka se třemi módy • Ventilace v podpaží na zip • Prsní a
postranní kapsy na zip • Stahování na krku a v pase • Příjemný
materiál uvnitř límce a postranních kapes • Nabízí vzduchovou
izolační vrstvu zdarma

Nepostradatelná do městského provozu

Pohodlí do městského provozu

1INCLUDED
LED

E9068BK
Cerná

10000

E9068GV
E9068PV
E9068YV
Svítive zelená Svítive ružová Svítive žlutá

10000

E9077GV
E9077PV
Svítive zelená Svítive ružová

XS, S, M, L, XL

CZK 2599

10000

10000

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 2399

Photon bunda dámská

Gridlock II dámská bunda

Dámská vesta Gridlock

Velmi kompaktní 2,5-vrstvý voděodolný a prodyšný materiál •
Kontrastní YKK zip zadní kapsy • Úzká vnitřní klopa hlavního zipu
s překrytím u krku • Reflexní proužky na ramenou a rukávech •
Zadní kapsa se strukturovaným spojeným otevíráním • Elastické
manžety, pas i límec • Dodávaná s mini kapsičkou

Středně lehký 2 vrstvý, prodyšný a voděodolný materiál s plně
uzavřenými švy • Pot odvádějící síťovaná vložka,síťovaná ventilace
na zip v oblasti podpaží a vzadu na ramenou • Excelentní viditelnost
na cestách díky reflexním prvkům na rukávech, přední i zadní části •
Voděodolný zip náprsní kapsy • Zadní kapsa

Větru a drobné vodě odolná přední část • Zadní větrací síťovaný
panel • Reflexní prvky na přední i zadní části • Skladná do zadní
kapsy • Lycra materiál v oblasti otvorů na ruce • Jemný materiál v
oblasti límce • Poutko na blikačku

E9055BK
Cerná

E9069BU
Modrá

E9074YV
Svítive žlutá

Velmi lehce sbalitelná a voděodolná

E9055MG
E9055Y
Mentolove Žlutá
zelená
10000
10000

XS, S, M, L, XL

Plně vybavená všestranná

CZK 1999

10000

Pro každodenní použití

E9069PV
E9069YV
Svítive ružová Svítive žlutá

10000

XS, S, M, L, XL

CZK 1739

XS, S, M, L

CZK 869

Pro dámy Voděodolné Bundy/Vesty 63

Skladná a odolná proti malému dešti
Velmi skladná bunda z materiálu odpuzujícího vodu • Dvojitý
materiál v oblasti předního zipu a laserem řezané části • Reflexní
prvky na rukávech, ramenou a zádech • Síťovina v podpaží pro
optimální prodyšnost • Elastické zápěstí, zadní límec a pas

Pakajak dámská bunda
Skladná a odolná proti malému dešti

Velmi skladná bunda z materiálu odpuzujícího vodu • Dvojitý
materiál v oblasti předního zipu a laserem řezané části • Reflexní
prvky na rukávech, ramenou a zádech • Síťovina v podpaží pro
optimální prodyšnost • Elastické zápěstí, zadní límec a pas

E9058BK
Cerná

E9058BU
Modrá

E9058PK
Ružová

E9058PU
Fialová

E9058W
Bílá

XS, S, M, L, XL

CZK 999

Nové ceny Pakajak/Pakagilet
Pakajak PrePak zahrnuje 17 bund
a malý pultík (POS36) a
ušetříte 10%.
Balení
obsahuje:
E9058BK
E9058BU
E9058PK
E9058PU
E9058W
Modrá
Ružová
›Cerná
› Men’s
Black:
M,Fialová
L, XL, BíláXXL
›› Men’s Green: S, M, L, XS,XLS, M, L, XL
›› Men’s Yellow: M, L, XL,XXL
›› Wmn’s Pink: S, M, L
›› Wmn’s Blue: M, L

Pakagilet dámská vesta
Skladná a odolná proti malému dešti

Velmi skladná vesta z materiálu odpuzujícího vodu • Dvojitý
materiál v oblasti předního zipu a laserem řezané části • Zadní
část ze síťoviny • Reflexní prvky na ramenou a zádech • Elastický
materiál v otvorech na paže a límci • Zadní kapsa

CZK 999

E9062BK
Cerná

E9062PV
E9062W
Svítive ružová Bílá

XS, S, M, L, XL

64 Pro dámy Bundy

CZK 899

Mig

Mig

Convert softshell bunda

Windchill II bunda dámská

ROubaix bunda dámská

3vrstvý materiál s mikrovláknem s prodyšnou a a větru odolnou
membránou • Xtract elastický materiál na rukávech odvádějící pot
• Odnímatelné rukávy na zip umožňující přeměnu na vestu • Kapsa
na zip s media portem • Reflexní prvky na rukávech a ramenech
• Trojitá kapsa na zádech - 2 síťované • Zadní bezpečností kapsa
na zip

Přední prodyšná část a rukávy odolná proti větru, vlhkosti •
Zateplený Roubaix materiál na stranách a zádech • Reflexní prvky
na zádech a rukávech • Hrudní kapsa na zip s hadříkem na brýle
• Trojitá zadní kapsa + jedna vodě odolná na zip • Větrací otvory;
laserem řezaná oblast předního zipu

Zateplená odolným roubaix fleece • Atletický střih • Celorozepínací
s pružným stahováním • Trojitá zadní kapsa • Zadní bezpečnostní
kapsa na zip • Diskrétní reflexní prvky

E3054BK
Cerná

E9066BK
Cerná

E9057BK
Cerná

Univerzální & odepínací rukávy

Ochrana proti větru na 3 roční období

E3054PU
Fialová

XS, S, M, L

CZK 3190

Víceúčelová zateplená

E9066UM
Azurová

XS, S, M, L, XL

CZK 2159

E9057PV
E9057UM
Svítive ružová Azurová

XS, S, M, L, XL

CZK 1199

Pro dámy Bundy Softshell 65

dres Singletrack
enduro styl s potiskem

Lehký, rychle schnoucí a pot odvádějící materiál • Plně sublimační
potisk se svěžím vzhledem • Skrytý přední zip • Skrytá zadní kapsa
• střih pro maximální komfort

E6079PU
Fialová

E6079UM
Azurová

XS, S, M, L

CZK 999

Hummvee Dres dámský

Dámské triko Singletrack

Hummvee Lite dres s krátkým rukávem

enduro styl s potiskem

Superlehký dres

Lehký, rychle schnoucí a pot odvádějící materiál • Plně sublimační
potisk se svěžím vzhledem • Límec do V tvaru • střih pro maximální
komfort

Extra jemná tkanina rychle odvádějící pot • Antibakteriální úprava
pro maximální pocit svěžesti • UPF 25+ • Dlouhý přední zip z
reflexního materiálu • Trojitá zadní kapsa • Silikonový potisk na
ramenou pro lepší nošení batohu

Ryychleschnoucí potištěný materiál • Síťované panely z kontrastní
barvy na boku, ramenech a krku • Dlouhý zip s reflexními prvky
• Dvojitá zadní kapsa • Reflexní kapsa na zip s iPod® portem
• Hadřík na brýle všitý do bočního panelu • Silikonové potisky na
ramenou pro držení batohu

E6080RD
Cervená

E6062BK
Cerná

E6039
Černá

E6080TL
Zelenomodrá

XS, S, M, L

66 Pro dámy Dresy

CZK 869

Ochrana na traily

E6062TL
E6062WH
Zelenomodrá Bílá

XS, S, M, L, XL

CZK 1159

E6039PU
Fialová

E6039W
Bílá

XS, S, M, L, XL

CZK 999

Dámské V Sport Triko

Xtract dres

dres Pulse s krátkým rukávem

Lehký, rychleschnoucí materiál • Contrastní zadní síťový panel
pro odvod potu • Tři spojené zadní kapsy s jednou bezpečnostní
na zip • Zadní bezpečnostní kapsa na zip na media • Promyšlené
rozmístění systému kapes pro zajištění pohodlí

Rychle schnoucí airtex tkanina s rychlým odvodem potu • Dvojitá
zadní kapsa • Další bezpečnostní kapsa na zip • Potisk a kontrastní
detaily zipu • Rukávy s reflexním potiskem • Reflexní potisk na
zadní kapse • Elegantní střih

Materiál Dry-Flite rychle odvádějící pot • Přední zip • Ploché
kontrastní švy • Trojitá zadní kapsa

E6042BK
Cerná

E6061BK
Cerná

E6074CR
Coral

Univerzální V-výstřih

Jednoduše univerzální

E6042W
Bílá

XS, S, M, L, XL

CZK 869

E6061MG
Mentolove
zelená

Pro volný čas

E6061PV
E6061UM
Svítive ružová Azurová

XS, S, M, L, XL

E6074TL
E6074WH
Zelenomodrá Bílá

CZK 869

XS, S, M, L, XL

CZK 799

Retro dres dámský
Jednoduchý retro styl

CoolMax® lehký materiál rychle odvádějící pot • Sublimační potisk
• Skrytý prodloužený přední zip • Dvojitá oddělená zadní kapsa

EP0056PK
Ružová

XS, S, M, L

CZK 1099

Pro dámy Dresy 67

dres Puls s dlouhými rukávy

dres Puls s krátkými rukávy

Lehký materiál Dry-flite, rychle odvádí pot • Kulatý výstřih s
lepenými švy u krku • Ploché uzamčené kontrastní švy • Raglánový
střih s dlouhými rukávy

Lehký materiál Dry-flite, rychle odvádí pot • Kulatý výstřih s
lepenými švy u krku • Ploché uzamčené kontrastní švy

E6002
Černá

E6045
Černá

Pro volný čas, rychlý odvod potu

Pro volný čas, rychlý odvod potu

E6002CR
Coral

XS, S, M, L, XL

68 Pro dámy Dresy & Spodní vrstva

CZK 579

E6045MG
Mentolove
zelená

XS, S, M, L

CZK 439

Merino s dlouhým rukávem
Přírodní materiál nezbytný na zimu

Anatomický střih specifický pro cyklistiku • Přírodní pohodlný
materiál bez svědění • Přirozeně pachu odolný • Vysoký poměr
tepla/váhy i ve vlkhkém počasí • Všechny švy jsou hladké pro vyšší
komfort pri nošení • Jednoduchá údržba v pračce • Dodáváno v
kartonové krabičce

E6032
Černá

E6032BU
Modrá

E6032PU
Fialová

XS, S, M, L, XL

CZK 1159

®

®

funkční triko Transrib s krátkým rukávem

Na celý rok

funkční triko Transrib s dlouhým rukávem

Na celý rok

Transmission II první vrstva
Cyklistický střih a rychlý odvod potu

CoolMax ® žebrová pletenina zajišťuje dobrou tepelnou izolaci
v zimě v kombinaci s vynikajícím odvodem vlhkosti v létě •
Antibakteriální úprava • Dokonale přilnavý materiál • Atletický
střih

CoolMax ® žebrová pletenina zajišťuje dobrou tepelnou izolaci
v zimě v kombinaci s vynikajícím odvodem vlhkosti v létě •
Antibakteriální úprava • Dokonale přilnavý materiál • Atletický
střih

Polypropylénové vlákno poskytuje dokonalé odvádění vlhkosti a
rychlé schnutí • Síťované zóny na základě technologie Body Mapping
pro optimální kontrolu teploty • Antibakteriální úprava • Všechny
švy ploché uzamčené pro komfort nošení • Atletický střih

E6063BK
Cerná

E6064BK
Cerná

E6068BK
Cerná

E6063WH
Bílá

XS, S, M, L, XL

CZK 699

E6064WH
Bílá

XS, S, M, L

CZK 869

E6068WH
Bílá

XS, S, M, L

CZK 739

Pro dámy Spodní vrstva 69

Bunda Adrenaline Race Cape

Bunda FS260 Pro Jetstream

FS260 Pro Jetstream dres

Lehký kompaktní průhledný materiál, prodyšný a vodě odolný •
Panel na zádech umožňuje viditelnost startovního čísla • Jemně
vyztužený límec a garáž na zip • Zip po celé délce • Elastický
materiál na zápěstí a límci • Plně uzavřené vodě odolné švy •
Závodní střih • Reflexní potisk a lemování • Možnost sbalení do
malé kapsičky • Působí jako neviditelná ochrana

Sublimační potisk a větru odolná přední část a rukávy • Roubaix
fleece na zádové části a zadní části rukávů • Neplandavý střih •
Celorozepínací zip • Trojitá zadní kapsa • Zadní kapsa na zip •
Reflexní prvky

Sublimační potisk s čistým vzhledem a větru odolná přední část
a rukávy • Lehký, pružný a rychle schnoucí materiál na zádech
• Atletický neplandavý závodní střih • Síťovina v podpaží pro
odvětrání • Celorozepínací přední zip s pružným jezdcem • Zadní
bezpečnostní kapsa na zip • Měkký pružný zadní lem • Dres s
nenápadnou ale výkonnou ochranou proti větru

E9075PK
Ružová

E6072BK
Cerná

E6077RD
Cervená

Pro závodní cyklistiku

15000

E9075WH
Bílá

20000

XS, S, M, L

CZK 1739

FS260-Pro Dres

Silniční dres pro maximální sportovní nasazení
Materiál rychle odvádějící vlhkost • Kontrast se síťovanými panely
dává vyniknout tvaru vaší postavy • Stylový stříbrný zip •
Zpevňující atletický střih • Trojitá zadní kapsa • Malá zadní kapsa
na zip bezpečnostní/media • Silikonový lem v oblasti pasu •
Reflexní prvky

E6051BK
Cerná

E6051R
Cervená

E6051W
Bílá

XS, S, M, L, XL

70

Pro dámy FS260-Pr0

CZK 1299

Atletická ochrana proti větru

Atletický střih s ochranou proti větru

E6072RD
Cervená

XS, S, M, L

CZK 1899

E6077WH
Bílá

XS, S, M, L

CZK 1799

Rukavice FS260 Pro Aerogel

Kraťasy dámské

3/4 kraťasy s laclem FS260 Pro DS

Silniční dámské kalhoty pro maximální sportovní nasazení

Pro náročnou silniční cyklistiku

Elastická a rychle schnoucí vrchní část • Gelové výstelky a
perforovaná dlaň • Silikonový potisk na prstech a dlani • Poutka
na snadn stahování • Nenápadné stahování na suchý Velcro® zip •
Froté materiál na utírání potu

Odolný materiál rychle odvádějící pot • Pružná zadní část pro
maximální pohodlí • Dámská vložka 600 Series - antibakteriální,
elastická • Více panelový anatomický střih, vnitřní stehna beze švů
• Silikonové pásy na spodním okraji nohavic • UPF 50+

Podpůrná a pružná lycra s odolným povrchem vně a rychle schnoucím
povrchem uvnitř • Dámská antibakteriální vložka série 600 •
Unikátní systém zipu (DS) na zadní části, se kterým je snadné si
odskočit • Lehké síťované šle speciálně tvarované pro dámské tělo •
Vybrané ploché švy pro maximální komfort • Široký silikonový lem
na nohavicích zabraňuje otlačeninám • Lycrou ohraničené otvory na
ruce • Reflexní loga • UPF 50+

Silniční rukavice

3/4 kraťasy s laclem FS260 Pro DS

Pro náročnou silniční cyklistiku
Podpůrná a pružná lycra s odolným povrchem vně a rychle schnoucím
povrchem uvnitř • Dámská antibakteriální vložka série 600 •
Unikátní systém zipu (DS) na zadní části, se kterým je snadné si
odskočit • Lehké síťované šle speciálně tvarované pro dámské tělo •
Vybrané ploché švy pro maximální komfort • Široký silikonový lem
na nohavicích zabraňuje otlačeninám • Lycrou ohraničené otvory na
ruce • Reflexní loga • UPF 50+

E6071RD
Cervená

E6047BK
Cerná

E6071WH
Bílá

XS, S, M, L

CZK 799

E6081BK
Cerná

XS, S, M, L, XL

CZK 1579

XS, S, M, L

CZK 2299

XS, S, M, L

CZK 2299

FS260-Pro kraťasy se šlemi
Určeno pro výkon na silnici

Odolný pružný materiál rychle odvádějící pot • Dámská vložka série
600 - antibakteriální a pružná • Unikátní odepínací panel v sedací
části umožňující snadné “odskočení si” • Síťované šle vedoucí po
stranách trupu, které se maximálně přizpůsobí dámskému tvaru těla
• Vybrané švy ploché pro lepší komfort • Jemný vnitřní silikonový
lem zabraňuje přílišnému stažení stehen • Lycra na okrajích šlí •
Reflexní logo na nohavicích • UPF 50+

E6081BK
Cerná

E6060BK
Cerná

XS, S, M, L

CZK 2099

Pro dámy FS260-Pr0 71

Gridlock II vrchní kalhoty

Trekkit 3/4 dámské kalhoty

Trekkit kraťasy dámské

Vodě odolný a prodyšný materiál s plně uzavřenými švy • Dvě kapsy
a poklopec na zip • Nastavitelná část v oblasti kotníků • Možnost
prodloužení kalhot • Zesílené vnitřní panely v oblasti kotníků •
Reflexní prvky viditelné v 360º

Lehký, pružný a prodyšný materiál • Rychleschnoucí síťovina v
oblasti pasu • Úzký střih s vynikajícími strečovými vlastnostmi dělá
padne dokonale na většinu tělesných tvarů • V pase poutka na pásek
a část elastická • Lichotivý plochý střih přední části pasu • 2 přední
kapsy na ruce • 1 skrytá zadní kapsa na zip • Vpředu zapínaní na
zip s knoflíkem a vnitřním háčkem • Odolný a nemačkavý materiál s
jednoduchou údržbou • Kompatibilní s vnitřními vložkami Clickfast

Lehký, pružný a prodyšný materiál • Rychleschnoucí síťovina v
oblasti pasu • Část pasu pružná • Lichotivý plochý střih v přední
části pasu • Bezešvý panel v rozkroku pro větší komfort • 2 přední
kapsy na ruce + 1 skrytá zadní na zip • Odolný a nemačkavý
materiál s jednoduchou údržbou • Síťovinové vnitřní kraťasy s
dámskou vložkou 300 series

E6066BK
Cerná

E7106BK
Cerná

E7107BK
Cerná

Na každý den

10000

10000

XS, S, M, L, XL

Univerzální kalhoty pro aktivní život

CZK 1349

XS, S, M, L

Univerzální kraťasy pro aktivní život

CZK 1449

Firefly kraťasy dámské

MT500 Spray kraťasy

Materiál Supplex® nylon • Všité vnitřní kraťasy s vložkou série
200 a antibakteriální strečovou úpravou • Bezešvý panel v oblasti
rozkroku • Pružný měkký pas • Boční nařasené kapsy • Padnoucí
střih pro sport i volný čas

Pružný Cordura® materiál na přední části • 3-vrstvý voděodolný
materiál na zadní části s plně uzavřenými švy ideální na skotské traily
• Vodě odolný panel v rozkroku z 3 vrstvého materiálu Cordura® •
Pružný pas s integrovaným opaskem • Větrací otvory na zip v oblasti
stehen • Zadní strečový vodě odolný panel • Přední kapsy na zip •
Reflexní logo • Možnost nastavení šířky pasu a clikfast kompatibilní
• Kombinace voděodolných a normálních kraťasů

E6048
Černá

E6078BK
Cerná

Lifestyle

Kraťasy do mokra

MT500

XS, S, M, L, XL

72 Pro dámy Baggy Kalhoty

CZK 999

XS, S, M, L

CZK 1899

E7107ST
Kámen

XS, S, M, L, XL

CZK 999

Singletrack II krátké kalhoty

Singletrack II 3/4 kalhoty

Singletrack II kalhoty

Cordura® nylon - odolný materiál s voděodolnou úpravou •
Elastický materiál na stehnech a zadní části • Přední kapsy s
uzavíráním na magnety; bezpečnostní kapsa na zip; zadní kapsa na
zip • Síťované větrací panely na zip v oblasti stehen s kontrastními
zipy • Nastavitelné stahování v pase s D-ring konstrukcí; Odolné
dvojité a trojité prošívání všech švů • Kompatibilní s vnitřní vložkou
Clickfast™

Cordura® nylon – pevná a vodu odpuzující látka • Elastický
materiál na stehnech a v oblasti kolen • Přední kapsy s uzavíráním
na magnety; bezpečnostní kapsa na zip • Zadní kapsy • Postranní
větrací otvory se síťovinou a reflexními zipy • Nastavitelné stahování
v pase s D-ring konstrukcí • Namáhané švy jsou trojitě a dvojitě
prošité • Clickfast™ kompatibilní; možno vozit i s chrániči

Cordura® nylon – pevná a vodu odpuzující látka • Cordura®
elastický materiál na stehnech a v oblasti kolen • Upravené pro
nošení chráničů kolen • Nastavitelné pružné stahování v pase •
Boční a zadní reflexní nášivky, větrací síťovina na zip na stehnech •
Přední a zadní kapsy včetně bezpečné kapsy na zip • Zip u kotníků s
možností nastavení šířky nohavice • Kompatibilní s vnitřní vložkou
Clickfast™

E8046BK
Cerná

E8041
Černá

E8040
Černá

Neprůstřelné krátké kalhoty

E8046TL
Zelenomodrá

XS, S, M, L

CZK 1399

Neprůstřelné 3/4 kalhoty

XS, S, M, L

Neprůstřelné kalhoty

CZK 1599

XS, S, M, L

CZK 1899

Singletrack Lite kraťasy
Lehký a pružný Enduro styl

Lehký a pružný materiál ideální pro technické výjezdy a sjezdy •
Úzký střih • Vysoce pružný zadní panel pro dokonalé padnutí •
Odolný panel v rozkroku • Postranní suché zipy v pase pro optimální
nastavení • Poklopec na zip • Ventilační otvory na stehnech na
zip • Dvě postranní kapsy na zip • Zadní malá media kapsička •
Clickfast™ kompatibilní

E8054BK
Cerná

E8054PU
Fialová

E8054RD
Cervená

XS, S, M, L

CZK 1699

Pro dámy Kalhoty Singletrack 73

Hummvee kraťasy dámské

Hummvee 3/4 kalhoty dámské

Vyrobené z odolného nylonu • Dvě přední kapsy na zip, velká kapsa
a kapsa na mobil se zipem • Panel bez švů v oblasti rozkroku •
Včetně dámských vnitřních Clickfast™ šortek - stačí jen připnout nebo
odepnout vnitřní šortky s vložkou • Nastavitelný pásek

Vyrobené z odolného nylonu • Dvě přední kapsy na zip, velká kapsa
a kapsa na mobil na zip • Panel bez švů v oblasti rozkroku • Včetně
dámských vnitřních Clickfast™ kraťasů s vložkou - stačí jen připnout
nebo odepnout • Možnost nastavení velikosti pasu
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Clickfast™ Mesh
Liner obsahují
kraťasy a 3/4
Hummvee.

M

(K dostání zvlášť
pod kódem E0063)

E8004
Černá

E8004GY
Šedá

E8006
Černá

XXS, XS, S, M, L, XL

74 Pro dámy Kalhoty Hummvee

CZK 1399

XS, S, M, L, XL

CZK 1449

Hummvee LITE kraťasy dámské

Hummvee Lite 3/4 kalhoty

Lehký nylon elastický do všech stran s DWR zakončením •
Standardně dodávané s lehkou Clickfast™ vložkou • Síťovaná zadní
část kalhot pro zvýšení prodyšnosti • Přední kapsy • Boční kapsy
na zip • Vnitřní panel bez švů z odolného Cordura® materiálu •
Elastický pas • Možnost nastavení šířky spodního okraje nohavic •
Reflexní logo • V sedací oblasti dvojitá vrstva z odolného Cordura®
materiálu

Lehký nylon elastický do všech stran s DWR zakončením •
Standardně dodávané s lehkou Clickfast™ vložkou • Síťovaná zadní
část kalhot pro zvýšení prodyšnosti • Přední kapsy • Boční kapsy
na zip • Vnitřní panel bez švů z odolného Cordura® materiálu •
Elastický pas • Možnost nastavení šířky spodního okraje nohavic •
Reflexní logo • V sedací oblasti dvojitá vrstva z odolného Cordura®
materiálu

E8036BK
Cerná

E8035BK
Cerná

Superlehké víceúčelové kraťasy

E8036GY
Šedá

E8036ST
Kámen

XS, S, M, L, XL

CZK 1549

Superlehké víceúčelové

XS, S, M, L, XL

CZK 1739

75

Thermolite® elastické kalhoty

Luminite elastické kalhoty

Meryl® ¾ elastické kalhoty

Materiály Thermolite® a Repel TEFLON® chrání proti nepříznivému
počasí, zaručují dlouhou životnost a částečnou voděodolnost • Zip v
oblasti kotníků pro snadné oblékání • Dodává se dámskou vložkou
400 Series gel (E6020P) • Ergonomické panely kopírují tvar těla •
Reflexní loga na nohavicích a zadním díle • Vybrané švy ploché pro
vyšší komfort při nošení • Dvojitý materiál na kolenou • Silikonový
lem v pase

Xtract tkanina pro rychlý odvod potu a rychlé schnutí • Maximální
viditelnost a reflexní prvky v rozsahu 360° • Reflexní proužek
na vnějšku nohavic • Malá kapsička na zip na mince • Snadné
oblékání přes kotníky • Ideální střih pro cyklistiku a běhání

Materiál Meryl odolný a příjemný na dotek • Střih pro nižší postavy
s pružnými yoga koleny • Samostatný opasek bez gumy pro
optimální pohodlí • Zadní kapsa na zip s pružným stahováním •
Reflexní logo a lemování na stehnech • Síťový panel na kolenech •
300 Series antibakteriální strečová vložka

E2010BK
Cerná

E6049BK
Cerná

Nezbytné na zimu

Nezbytné do městského provozu

Středně silné komfortní provedení

GEL

E6020P
S vložkou

E6020
Bez vložky

CZK 1999

CZK 1799

XS, S, M, L

XS, S, M, L

CZK 1449

XS, S, M, L

CZK 1299

®

MT500 kraťasy dámské

Supplex kraťasy dámské

Xtract® kraťasy dámské

Super odolný vnější materiál Lycra® a polypropylen zevnitř (pro
rychlý odvod potu) • Použití plochých švů a materiálu Kevlar® •
Lycra® boční panely jsou velice pružné a přizpůsobivé i v případě
pádu • Antibakteriální pružná vložka 600-series • Více panelová
anatomická konstrukce beze švů na vnitřních částech nohavic •
Stahování v pase

Středně silný materiál Supplex® nylon • Lichotivý nízký středně
dlouhý střih • Dodávají se s vložkou 400 Series gel • Skrytá zadní
bezpečnostní kapsa na zip s pružným stahováním • Pružná šňůrka
na stažení v oblasti pasu • Nenápadné logo • Nesvíravé lemy

Ultra rychle pot odvádějící 280g Xtract materiál,který udrží tělo v
suchu • Vybrané švy plochý a uzamčené pro jejich větší tuhost a
vaše pohodlí • Vnější silikonové pásky s potiskem na spodním okraji
nohavic • Dodávají se s vložkou 400 Series gel

E2009
Černá

E6028
Černá

Vysoká odolnost

Pohodlí pro výkon

Pohodlí pro výkon

76 Pro dámy Kalhoty Lycra

CZK 1879

GEL

GEL

XS, S, M, L

E6037
Černá

XS, S, M, L, XL

CZK 949

XS, S, M, L, XL

CZK 949

Hyperon Kraťasy s laclem

Hyperon kraťasy

Hyperon Kraťasy bez laclu

Lehká a podpůrná lycra • Speciálně střižené dámské šle ze
síťovaného a rychle schnoucího materiálu • Rychle schnoucí materiál
s UPF50+ ideální pro vyjížďky v horku • Vložka série 500 • Dvojitá
vrstva materiálu na lemu nohavic s vnitřním silikonovým potiskem
• Reflexní loga • Všechny ploché švy pro odolnost a komfort •
Bezešvá vnitřní konstrukce nohavic • Srdečné Vás vítáme do světa
úžasných kraťasů

Lehká a podpůrná Lycra • Rychle schnoucí materiál s UPF50+ vhodný
do horkých klimatických podmínek • Vložka série 500 • Silikonové
proužky na vnitří straně nohavic • Dvouvrstvý měkký opasek •
Reflexní logo • Odolné švy • Bezešvá konstrukce z vnitřní strany
nohavic

Lehká a podpůrná lycra • Speciálně střižené dámské šle ze
síťovaného a rychle schnoucího materiálu • Extra krátké nohavice
pro eliminaci opalovací linky • Vložka série 500 • Dvojitá vrstva
materiálu na lemu nohavic s vnitřním silikonovým potiskem •
Dvojitý materiál v pase pro větší komfort • Reflexní loga • Všechny
ploché švy pro odolnost a komfort • Bezešvá vnitřní konstrukce
nohavic • Ušetřete peníze za falešné doopalování nohou

E6084BK
Cerná

E4018BK
Cerná

E6085BK
Cerná

Výkon a lehkost

XS, S, M, L

Lehkost a výkon

CZK 1589

Letní kraťasy

XS, S, M, L, XL

CZK 1299

XS, S, M, L

CZK 1299

Clickfast™ spodní kraťasy

Síťové boxerky dámské

Spodní kraťasy s vložkou

Strečový pot odvádějící materiál pro vyšší komfort • Strečová
antibakteriální 200 Series vložka • Měkký elastický pas a spodní
okraj

Strečový pot odvádějící materiál pro vyšší komfort • Strečová
antibakteriální 200 Series vložka • Měkký elastický pás a spodní
okraj • Balené v krabičce

Bezešvé cyklistické kraťasy pro bezkonkurenční pohodlí •
Strategicky umístěné žebrování pro optimánlí ergonomický střih •
Strategicky umístěné žebrování pro optimánlí ergonomický střih •
Specifická vysoce pružná tenká vložka série 450C vhodná pro kratší
trasy (např. jízda po městě) • Krátká délka nohavic zabraňuje jejich
vysouvání

E0063
Černá

E0061
Černá

E1024BK
Cerná

Spodní výměnné kraťasy s vložkou

Spodní kalhoty s vložkou

Tělu vlastní pohodlí

GEL

XXS, XS, S, M, L, XL

CZK 499

XS, S, M, L

CZK 499

XS, S, M, L, XL

CZK 649

Pro dámy Kalhoty Lycra 77

Dámské Windchill rukavice

Strike rukavice dámské

MT500 rukavice dámské

Vodě i větru odolný materiál na horním díle • Gelové zóny na dlani
v klíčových místech otlaku tlumí vibrace • Silikonový potisk dlaně
a prstů pro lepší úchop • Vnitřní materiál na dlani z měkkého
mikrovlákna • Reflexní prvky na horní části • Lycra na zápěstí pro
snadnější oblékání • Froté měkký díl pro utírání

Voděodolná prodyšná membrána včetně utěsněných švů • Strečový,
větru odolný materiál udržující teplo • Rychleschnoucí vnitřní fleece
materiál • Oblast mezi palcem a dlaní překryta odolným materiálem
• Gelové vycpávky na dlaních • Reflexní prvky a logo • Hadřík na
ukazováku pro utírání potu • Vysoké neoprénové zápěstí s Velcro®
stahováním • Silikonový potisk na prstech dlani pro lepší úchop

4-stranný prodyšný strečový materiál • Odolné semišové dlaně s
dvojitým přešitím pro větší odolnost • Silikonový potisk na prstech
pro lepší uchopení • Protiskluzové Velcro nastavení na zápěstí •
Ochranné tvarované panely na hřbetu a prstech • Mikrovlákno na
utírání potu

Celoprstové rukavice s krátkými manžetami

Zimní vodotěsné rukavice

Ochrana na Free Ride

E605

0W
ms M
T500

glove

E605

0W
ms M
T

500

E605

0W
ms M
T

500

E6065BK
Cerná

E6065UM
Azurová

E6036
Černá

XS, S, M, L

E6050BU
Modrá

CZK 699

XS, S, M, L

E6050PU
Fialová

CZK 899

glove

glove

E6050UM
Azurová

XS, S, M, L

CZK 899

Singletrack Lite rukavice

Dámské Luminite rukavice

Dámské Luminite ponožky

Vrchní část z pružné síťoviny • Pružné manžety • Perforovaná
odolná dlaň • Bez výstelek pro maximální cit v ruce • Silikonový
potisk na prstech • Froté materiál na utírání potu

Vnitřní vodotěsná a vzdušná membrána s uzavřenými švy •
Strečový větruodolný venkovní materiál pro větší odolnost a teplo •
Vnitřní fleece rychle odvádí pot • Zesílená část dlaně mezi palcem
a ukazováčkem • Gelové polštářky na semišových dlaních •
Reflexní potisk • Jemný materiál na ukazováku na utírání potu •
Neoprenová venkovní část zápěstí s velcro zipem • Silikonový potisk
pro jistý úchop

Materiál Meryl® s antibakteriální úpravou • Jemné a prodyšné
vlákno • Podpůrná zóna v oblasti klenby • Vysoce reflexní vlákno
• Ploché švy na špičce pro větší komfort • Tvarovaná oblast kotníku
pro větší komfort a zabraňování protáčení • 2-balení

Lehké celoprsté rukavice

Doplněk pro bezpečnost po městě

Ponožky do města

LUMINITE

LUMINITE

E6073BK
Cerná

E6073WH
Bílá

E6067BK
Cerná

XS, S, M, L
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CZK 599

E6067PV
Svítive ružová

E0113BK
Cerná

XS, S, M, L

CZK 869

E0113PV
Svítive ružová

One size

CZK 579

Rukavice FS260 Pro Aerogel

Dámské rukavice Hyperon

Xtract rukavice

Elastická a rychle schnoucí vrchní část • Gelové výstelky a
perforovaná dlaň • Silikonový potisk na prstech a dlani • Poutka
na snadn stahování • Nenápadné stahování na suchý Velcro® zip •
Froté materiál na utírání potu

Pružná síťovaná vrchní část • Gelové výstelky • Poutka na snadné
stahování • Silikonový potisk na dlani • Síťovaná ventilace • Bez
zapínání • Froté materiál na utírání potu

Silniční vypolstrované rukavice s nízkou manžetou • Vrchní část ze
síťoviny a Lycry • Gelové zóny na dlaních • Silikonový potisk na
dlani • Síťovaná ventilace • Zapínání na suchý zip • Froté materiál
na utírání potu • Poutka pro snadné stahování

E6071RD
Cervená

E6070PK
Ružová

E6069BK
Cerná

Silniční rukavice

E6071WH
Bílá

XS, S, M, L

Lehké rukavice

E6070TL
E6070WH
Zelenomodrá Bílá

CZK 799

XS, S, M, L

®

Letní rukavice

E6069PU
Fialová

E6069PV
E6069UM
Svítive ružová Azurová

CZK 649

XS, S, M, L

CZK 449

®

CoolMax® ponožky dámské

Retro ponožky dámské

Dámské zimní Merino ponožky

Anatomicky tvarované na cyklistiku • Pružné zpevnění nártu •
Pleteno zpětnými smyčkami • Síťovinová část • Rychlý odvod potu
• Rychleschnoucí

Rychleschnoucí materiál Coolmax® pro rychlý odvod vlhkosti •
Nylonem zesílená pata a špička • Pružný materiál s bezešvou patou
• Lycra v oblasti klenby • 2-balení

Velmi husté Merino vlákno • Tenčí materiál na nártu pro optimální
prodyšnost • Ponožky hřejí, ikdyž jsou mokré • Froté podešev pro
maximální komfort • Pružná podpora klenby • Možno prát v pračce
• 1-balení

E1020BK
Cerná

E0116PK
Ružová

Pro sportovní výkon

Přírodní materiál, který zahřeje

CO

M

AX

Rychlý odvod potu, trojbalení

One size

CZK 329

One size

CZK 359

ino

er

m

o-

m

er

Th

E0002WMX
3-balení Mix

One size

CZK 299
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Doplňky
Nezbytné pro požitek z jízdy.

Nikdy nepodceňujte důležitost doplňků ve vašem šatníku. Rukavice, návleky, či základní vrstva oblečení jsou nezbytné pro komfort a ochranu
proti nepříznivému počasí. Náš široký výběr brýlí se může pochlubit celou řadou funkcí, jako je například Light Reactive plus, umožňující
přizpůsobit se intenzitě světla. Dále pak úprava čoček anti-fog proti zamlžování, či nastavitelné nosníky a nožičky.
Naše přilby, chrániče a kufr pak uzavírají široký výběr z našich doplňků.

Návleky		

Návleky na boty		

86

102

Brýle

Zavazadla		

90

104

Rukavice		

96

PŘILBy

88
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ENDURA SYSTÉM VRSTEV
Jako dobrý team. Každý se svým speciálním talentem. Tři
integrované časti systému vrstev Endura. Skvěle fungují v
jakýchkoliv povětrnostních podmínkách.

Vrchní vrstva – Ochrana proti živlům.
Endura voděodolný/prodyšný hardshell nebo softshell materiál ochrání
před špatným počasím a odvádí výpary ze střední a spodní vrstvy,
které neustále odvádí směrem ven, takže se neuvaříte ve vlastním
potu. Harshellové větrovky jako Mt500, Venturi, Helium a softshellová
Stealth fungují jako ventil, neustále odvádí pot směrem ven, přičemž
na povrchu zabraňují pronikání deště, mrholení a sněhu. Mnohé otvory
Vám umožní vypustit pot ven během dlouhých a namáhavých výšlapů
nebo během teplejších dnů, nebo se naopak zabalit do vlastního
mikroklima během sjezdů nebo chladného rána.

Náv leky plus střední vrstva - Teplo.
Použijte návleky (kolena, ramena nebo nohy) při pocitu chladu. Střední
vrstva Vám dodá teplo, které potřebujete, a zároveň odvádí pot směrem
ven. Návleky jako např. FS260 Pro, Vám umožní zůstat v teple během
chladného rána, studených večerů a dlouhých sjezdů. Když se oteplí,
sundejte je a schovejte si je do zadních kapes dresu. Endura střední
vrstva, např. MT500 Full Zip, Rapido dres s dlouhými rukávy a nový
Roubaix dres jsou perfektními společníky, když se potřebujete pořádně
obléct pro chladnější dny. Rovněž mohou sloužit jako svrchní vrstva
během suchých dní s mírným počasím.
Spodní vrstva – Transport potu.
Základní kamen systému. Speciální materiály od Endura odvádí z Vaší
kůže pot, aby Vás udržely v suchu a teple během chladného počasí a
během dlouhých výšlapů. Endura Merino Baselayer je materiál vysoce
odvádějící pot, extrémně prodyšný, příjemný na dotek, drží teplotu
dokonce, i když je nasátý potem. Je bez zápachu a nejlepší je to,
že pochází přímo z přírody od ovcí a není vyroben z oleje jako jiné
syntetické látky. Bez něj neodcházejte z domu.
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Déšť, Mrholení,
Bouřky, Sníh

Vítr

Transport potu směrem od kůže ven
přes 3 vrstvy oblečení

Přírodní izolace

Merino spodní vrstva-dlouhý rukáv
Přírodní izolace

Anatomický cyklistický střih • Oblíbené pro jemný komfort bez
svědění • Přirozené odolné proti pachu • Vysoký poměr tepla/
váhy i ve vlkhkém počasí • Všechny švy jsou hladké uzamčené pro
komfort nošení • Jednoduchá údržba v pračce • Baleno v kartonové
krabičce

Anatomický cyklistický střih • Oblíbené pro jemný komfort bez
svědění • Přirozené odolné proti pachu • Vysoký poměr tepla/
váhy i ve vlkhkém počasí • Všechny švy jsou hladké uzamčené pro
komfort nošení • Jednoduchá údržba v pračce • Baleno v kartonové
krabičce

E3032
Černá

E3029
Černá

Merino spodní vrstva-krátký rukáv

E3032G
Green

S, M, L, XL, XXL

E3029OR
Oranžová

E3029UM
Azurová

CZK 1099

S, M, L, XL, XXL

CZK 1159

Merino Skip čepice

Merino čepice

Merino Tech šátek

Střih vhodný pod helmu • Měkký neštiplavý komfort • Přirozeně
odolná proti pachu • Vysoký poměr tepla/váhy i ve vlkhkém počasí

Střih vhodný pod helmu • Měkký neštiplavý komfort • Přirozeně
odolný proti pachu • Vysoký poměr tepla/váhy i ve vlkhkém počasí

Universální šátek z Merino vlny • Použitelný jako šátek na krk,
kukla, čelenka, čepice pod helmu a další • Měkký neštiplavý
komfort, přirozeně odolný proti pachu • Vysoký poměr tepla/váhy i
ve vlkhkém počasí • Těsný střih vhodný pod helmu

Doplněk z přírodního materiálu

Doplněk z přírodního materiálu

BA
AB
AA

E0053
Černá
BA
AB
AA

BA
AB
AA

E0053BC
Cerný maskác
BA

AB
AA

BA

BA

Přírodní izolace

AB
AA

E0052
Černá

AB
AA

One size

Již od CZK 599

E0110BK
Cerná

One size

CZK 439

E0110PK
Ružová

E0110UM
Azurová

One size

CZK 459

Doplňky Baabaa Spodní vrstva & Doplňky 83

®

Frontline první vrstva

Transrib spodní vrstva-dlouhý rukáv

Zateplený a kompresní

Celoroční výkon

Super strečový, pot odvádějící materiál Polytex™/Lycra spojený s
venkovním Nylon/Lycra materiálem pro odolnost • Vynikající volnost
pohybu, svalová podpora a komfort • Ploché uzamčené švy pro
odolnost a pohodlí • Anatomický střih

CoolMax ® žebrová pletenina zajišťuje dobrou tepelnou izolaci v
zimě v kombinaci s vynikajícím odvodem vlhkosti v létě pro celoroční
výkon • Antibakteriální úprava • Vysoce pružný, podpůrný střih
lichotí všem tvarům těla • Atletický střih

Polypropylénové vlákno poskytuje dokonalé odvádění vlhkosti a
rychlé schnutí • Síťované zóny na základě technologie Body Mapping
pro optimální kontrolu teploty • Antibakteriální úprava • Všechny
švy ploché pro komfort nošení • Atletický střih

E3025
Černá

E3072BK
Cerná

E3078BK
Cerná

S, M, L, XL, XXL
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CZK 749

Transmission II dlouhý rukáv
Cyklistický střih a rychlý odvod potu

E3072WH
Bílá

S, M, L, XL, XXL

CZK 869

E3078WH
Bílá

S, M, L, XL, XXL

CZK 739

®

Transmission II krátký rukáv

Translite první vrstva-krátký rukáv
Velmi lehounká spodní vrstva

CoolMax ® žebrová pletenina zajišťuje dobrou tepelnou izolaci
v zimě v kombinaci s vynikající odvod vlhkosti v létě pro celoroční
výkon • Antibakteriální úprava • Vysoce pružný, podpůrný střih
lichotí všem tvarům těla • Atletický střih

Polypropylénové vlákno poskytuje dokonalé odvádění vlhkosti a
rychlé schnutí • Síťované zóny na základě technologie Body Mapping
pro optimální kontrolu teploty • Antibakteriální úprava • Všechny
švy ploché pro komfort nošení • Atletický střih

Extra jemný síťovinový materiál s rychlým odvodem potu •
Antibakteriální úprava • Velmi měkká látka na dotek • Všechny švy
jsou hladké pro pohodlí • Atletický střih • UPF 25+

E3071BK
Cerná

E3079BK
Cerná

E3063W
Bílá

Transrib spodní vrstva-krátký rukáv

Celoroční výkon

Cyklistický střih a rychlý odvod potu

E3071WH
Bílá

S, M, L, XL, XXL

E3079WH
Bílá

CZK 699

S, M, L, XL, XXL

CZK 649

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 649

Translite první vrstva - tílko

Fishnet spodní vrstva - tílko

Extra jemný síťovinový materiál s rychlým odvodem potu •
Antibakteriální úprava • Velmi měkká látka na dotek • Všechny švy
jsou hladké pro pohodlí • Atletický střih • UPF 25+

Materiál s rychlým odovodem potu • “Fishnet” (síťovaná) struktura
pro optimální prodyšnost • 3D šití minimalizuje kontakt dresu s kůží
• Bezešvá technologie proti tření • Atletický střih na tělo

E3061W
Bílá

E3070WH
Bílá

Velmi lehounká spodní vrstva

XS, S, M, L, XL, XXL

Bezešvá technologie

CZK 579

S-M, L-XL

CZK 599
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Thermolite® Čepice/Čelenka

Windchill čepice

Retro čepice

Materiály Thermolite® a Repel TEFLON® chrání proti nepříznivému
počasí, zaručují dlouhou životnost a voděodolnost • Rychle odvádí
pot • Ideální pro nošení pod helmou

Materiál Thermolite® s velmi účinnou TEFLON® repel vrchní
úpravou pro dokonalou ochranu proti vodě a odolnost • Úzký střih
pro nošení pod helmu • Ploché uzavřené švy pro pohodlné nošení •
Reflexní prvky a logo

3 panelová bavlněná čepice • Vnitřní lem pro rychlý odvod potu •
Zadní pružná část drží čepici na místě

E0006
Černá

E0006
Černá

E1005BK
Černá

E1004BK
Cerná

E0097BK
Cerná

CZK 299

CZK 259

CZK 439

CZK 349

Zimní doplňky

S-M, L-XL / One Size

Doplněk pro výkon

Retro klasika

S-M, L-XL

S-M, L-XL

CZK 359

Thermolite® návleky

Celorozepínací návleky na nohy

Windchill návleky

Materiály Thermolite® a Repel TEFLON® chrání proti nepříznivému
počasí, zaručují dlouhou životnost a voděodolnost • Silikonový lem
v oblasti bicepsů (návleky na ruce) • Silikonový lem v oblasti stehen
(návleky na kolena a nohy)

Materiál Thermolite s TEFLONEM zaručují komfort a odpuzování
vody • Silikonové vnitřní proužky v oblasti stehen a kotníků •
Celorozepínací konstrukce nevyžaduje sundavání bot

Materiál Thermolite® s velmi účinnou TEFLON® repel vrchní
úpravou pro dokonalou ochranu proti vodě a odolnost • Ergonomický
cyklistický střih • Reflexní prvky/logo • Silikonové pruhy
zabraňující shrnutí (navleky na ruce) • Pletený materiál s
voděodolnou/prodyšnou membránou na přední části / Silikonové
pruhy zabraňující shrnutí (navleky na nohy a kolena) • Zip u kotníků
pro snadné oblékání (navleky na nohy)

E0003
Černá

E0004
Černá

E0005
Černá

E1111BK
Cerná

E1001BK
Cerná

E1002BK
Cerná

E1003BK
Cerná

CZK 429

CZK 649

CZK 429

CZK 579

CZK 579

CZK 869

Zimní doplňky
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Zimní doplněk

S-M, (M-L,) L-XL

S-M, L-XL

CZK 869

Doplněk pro výkon

S-M, (M-L,) L-XL

Endura Multitube šátky
Multitube
UniverzálníPerformance
- nejen pokrývka
hlavy
Versatile
Headwear

FS260-Pro Multitube

FS260-Pro Roubaix čelenka

Univerzální
potištěný
Rychlýtoodvod
potu •
Použitelný
Versatile
printed
tube •šátek
Fast•wicking
draw away
sweat
• Wearjako
as
šátektube,
na krk,
maska
na obličej,
pirátský
čepice for
podwearing
helmu a
neck
mask,
bandana,
skullcap
etc. •šátek,
Snug fitting
další
možnosti
•
Těsný
střih
umožňující
nošení
pod
helmu
under helmet •

Univerzální tuba s potiskem • Rychle schnoucí a rychlý odvod potu
• Použitelné jako návlek na krk, šátek, čepice atd. • Vhodné i pro
nošení pod helmu

Sublimační italský materiál Roubaix s potiskem, velmi pružné
zateplení • Pružný měkký zadní panel • Rychlý odvod potu •
Přiléhavý střih pro nošení pod helmu • Pohodlné ploché švy

E0111WH
Bílá Stripe

E0101BK
Cerná

E1028BK
Cerná

E1028PU
Fialová

E0043RP
Red Paisley

Potištěný doplněk

E1028UM
Azurová

One size

E0043BP
E0111WH
Blue Paisley
White
Stripe

Univerzální doplněk

E0043WC
White Camo

E0043BC
Black Camo

E0043
Anthracite

One size

CZK 229

E0043BS
Black Stripe

CZK
229
One size

One size

CZK 229

S-M, L-XL

CZK 349

FS260 Pro Print návleky na ruce

FS260-Pro čepice

FS260-Pro letní čelenka

Pot odvádějící pružná lycra s Coldblack technologií výrazně snižuje
přehřívání • Plně sublimační potisk • Silikonový proužek proti
shrnování návleku • Minimalistické švy pro pohodlí

3 panelová bavlněná čepice • Vnitřní lem pro rychlý odvod potu •
Zadní pružná část drží čepici na místě

Velmi pružný materiál na čele • Rychle odvádějící pot • Průžný
síťovaný zadní panel • Tenký materiál pro nošení pod helmu •
Uzamčené švy a zavazování v Y-stylu pro pohodlí

E1022WH
Bílá

E0096BK
Cerná

E0109BK
Cerná

Letní výbava s potiskem

S-M, M-L, L-XL

CZK 679

Silniční klasika

Letní doplněk

S-M, L-XL

CZK 359

S-M, L-XL

CZK 299
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Singletrack přilba

Obal na přilbu

Lehká cyklistická přilba se štítkem

Lehký obal na přilbu

Super lehká in-mold přilba s odnímatelným štítkem (230g ve velikosti
S/M bez štítku) • Certifikát CE dle normy EN1078:2012 • Hlubší
zadní část pro zvýšenou ochranu hlavy • ClearThru™ventilační
otvory maximalizují průchod vzduchu • Internal HeadStream™
otvory pro přímé proudění vzduchu • Nastavovací kolečko se ovládá
jednou rukou; 3 plohové nastavení vnitřní kostry • Kompaktní
zapínací pásky • Antibakteriální, rychle schnoucí a odnímatelné
polstrování (náhradní sada součástí balení) • Kryto Endura
výměnným havarijním programem a zárukou Endura

Obal na přepravu a skladování přilby • Lehká a odolná konstrukce
• Vnitřní pružný materiál drží přilbu na místě • Síťovina pro lepší
ventilaci • Univerzální velikost

Obal na přilbu
Lehký obal na přilbu

Obal na přepravu a skladování přilby • Lehká a odolná konstrukce
• Vnitřní pružný materiál drží přilbu na místě • Síťovina pro lepší
ventilaci • Univerzální velikost

E1502BK
Cerná

E1502KG
E1502OR
Zelená (Kelly) Oranžová

E1502UM
Azurová

E1599BK
Cerná

S-M, M-L, L-XL

CZK 2200

One size

CZK 499

One size

CZK 499

Airshell přilba
Lehká cyklistická přilba

Super lehká in-mold přilba (230g ve velikosti S/M) • Skelné
vlákno/carbonové vlákno a mostky (v závislosti na barvě) •
Certifikát CE dle normy EN1078:2012 • Reflexní prvky na zadní
části • ClearThru™ventilační otvory maximalizují průchod vzduchu
• Internal HeadStream™ otvory pro přímé proudění vzduchu •
Nastavovací kolečko se ovládá jednou rukou; 3 plohové nastavení
vnitřní kostry • Kompaktní zapínací pásky • Antibakteriální, rychle
schnoucí a odnímatelné polstrování (náhradní sada součástí balení)
• Kryto Endura výměnným havarijním programem a zárukou Endura
E1599BK
Cerná

E1501BK
Cerná

E1501GV
E1501RD
Svítive zelená Cervená

E1501SL
Stríbrná

E1501WH
Bílá

S-M, M-L, L-XL

88 Doplňky PŘILBY

CZK 3000

Singletrack chrániče loktů

Singletrack Chrániče na kolena

Chrániče holení Singletrack

Vysoce flexibilní podložení pro optimální pohodlí • Vložky z
paměťové pěny zaručují ochranu, která kopíruje tělo a přesně sedí
• Vysoce abrazivní odolné Kevlar dopadové panely s grafickým
designem • Elastické popruhy z materiálu Jacquard na suchý zip
Velcro® pro dobré držení s koncovkami pro jednoduchou manipulaci
• Froté vnitřní materiál pro větší komfort a odvod potu • Dodává se
v síťovaném sáčku

Vysoce flexibilní podložení pro optimální pohodlí • Vložky z
paměťové pěny zaručují ochranu, která kopíruje tělo a přesně sedí •
Plně rozepínací, bez nutnosti sundat boty • Vysoce abrazivní odolné
Kevlar dopadové panely s grafickým designem • Elastické popruhy
z materiálu Jacquard na suchý zip Velcro® pro dobré držení s
koncovkami pro jednoduchou manipulaci • Froté vnitřní materiál pro
větší komfort a odvod potu • Dodává se v síťovaném sáčku

Vysoce flexibilní výstelky pro maximální komfort • Paměťová pěna
zaručuje vysokou ochranu díky přizpůsobení se vašemu tělu •
Vysoce odolné nárazové panely z Kevlaru® s grafikou • Pružné
Jacquard Velcro® zapínání zajišťuje, že chrániče zůstanou na svém
místě • Froté látka uvnitř chráničů pro maximální komfort • Baleno
v síťovaném sáčku

Lehké a dobře padnoucí chrániče

Lehké a dobře padnoucí chrániče

Lehké a dobře padnoucí chrániče

TIP

ACK
SINGLETR

E1108BK
Cerná

S-M, M-L, L-XL

E1112BK
Cerná

CZK 1159

Endura Chamois krém

SIN G LETR A CK

E1109BK
Cerná

S-M, L-XL

CZK 1159

S-M, L-XL

CZK 1499

vnitřní kraťasy s polstrováním

Ochrana před odřeninami

Vnitřní kraťasy se zónami proti nárazu

Nylon a lycra zaručují perfektní střih • Ochranné všité panely v
oblasti boků • 400 Series strečová antibakteriální vložka s gelem •
Všechny švy ploché pro zajištění většího pohodlí • Přední panel beze
švů • Oblast pasu z jemného materiálu • Silikonové okraje nohavic

E1102

E0074BK
Cerná

G EL

Endura Chamois krém je vyroben ve Velké Británii z přírodních látek.
Má antibakteriální vlastnosti a zabraňuje odřeninám a následným
bolestem při jízdě na kole v sedacích partiích. Může být používán i k
regeneraci a léčbě postižených míst.

One size

CZK 299

S, M, L, XL, XXL

CZK 1399

Doplňky Chrániče 89

Brigg brýle

Benita brýle

Fotochromatické sklo s úpravou proti zamlžování
1 kus fotochromatického skla, které reaguje na změnu světelných
podmínek • Úprava proti zamlžování na vnitřní straně skla •
Nastavitelné nožičky • Odvětraný nosník pro maximální pohodlí •
Dodáváno včetně tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku z mikrovlákna
• 100% ochrana proti UV záření podle standardů EN1836

E1011BK
Cerná

Fotochromatická skla s vysokým rozlišením
2 kusy fotochromatických skel, které reagují na změnu světelných
podmínek • Úprava proti zamlžování na vnitřní straně skel • Lehký
rámeček TR90 • Nastavitelný pogumovaný rámeček pro individuální
nastavení • Dodáváno včetně tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku
z mikrovlákna • 100% ochrana proti UV záření podle standardů
EN1836

E1011W
Bílá

One size

CZK 1999

Crossbow brýle

Bezrámečkové,
fotochromatické sklo s úpravou proti zamlžování
Brigg
brýle
1 kus fotochromatického
které reaguje
na změnu světelných
Fotochromatická
sklaskla,
s vysokým
rozlišením

podmínek • Úprava proti zamlžování na vnitřní straně skla • Super
2lehká
kusybezrámečková
fotochromatických
skel, které
reagují nanosník
změnupro
světelných
konstrukce
• Odvětraný
maximální
podmínek
Úprava proti
zamlžování
na vnitřní
straně
skel •pouzdra
Lehký
pohodlí ••Nastavitelné
nožičky
• Dodáváno
včetně
tvrdého
rámeček
TR90
• Nastavitelný
pogumovaný
pro individuální
a měkkého
pytlíčku
z mikrovlákna
• 100% rámeček
ochrana proti
UV záření
nastavení
• Dodáváno
podle standardů
EN1836včetně tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku
z mikrovlákna • 100% ochrana proti UV záření podle standardů
EN1836

E1011BK
Cerná

E1101GM
E1101W
Matne kovová Bílá

E1011W
Bílá

One size
One size

CZK 1759

CZK 1999

Gabbro brýle

Dvoudílná fotochromatická skla s úpravou proti zamlžování
2 kusy fotochromatických skel, která reagují na změnu světelných
podmínek • Úprava proti zamlžování na vnitřní straně skel •
Měkké pogumované podložky na spáncích • Odvětraný nosník pro
maximální komfort • Lehký rámeček TR90 • Dodáváno včetně
tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku z mikrovlákna • 100% ochrana
proti UV záření podle standardů EN1836

Crossbow brýle

Bezrámečkové, fotochromatické sklo s úpravou proti zamlžování
1 kus fotochromatického skla, které reaguje na změnu světelných
podmínek • Úprava proti zamlžování na vnitřní straně skla • Super
lehká bezrámečková konstrukce • Odvětraný nosník pro maximální
pohodlí • Nastavitelné nožičky • Dodáváno včetně tvrdého pouzdra
a měkkého pytlíčku z mikrovlákna • 100% ochrana proti UV záření
podle standardů EN1836

E1016BK
Cerná

E1016BU
Modrá
E1101GM
E1101W
Matne kovová Bílá

E1016W
Bílá

One size

CZK 1999

One size

CZK 1759

One size

CZK 1999

Gabbro brýle

Dvoudílná fotochromatická skla s úpravou proti zamlžování
2 kusy fotochromatických skel, která reagují na změnu světelných
podmínek • Úprava proti zamlžování na vnitřní straně skel •
Měkké pogumované podložky na spáncích • Odvětraný nosník pro
maximální komfort • Lehký rámeček TR90 • Dodáváno včetně
tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku z mikrovlákna • 100% ochrana
proti UV záření podle standardů EN1836

E1012BK
Cerná

E1012W
Bílá

E1016BK
Cerná

One size

CZK 1759

90 Doplňky Light Reactive PLUS Brýle

E1016BU
Modrá

E1016W
Bílá

Garoupa brýle

Funkční odvětraná skla s úpravou proti zamlžování
2 kusy fotochromatických skel, které reagují na změnu světelných
podmínek • Odvětraná skla s úpravou proti zamlžování • Lehký
rámeček TR90 • Měkký gumový tvarovaný nosník • Dodáváno
včetně tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku z mikrovlákna • 100%
Ochrana proti UV záření podle standardů EN1836

Shumba brýle

Lehká dvoudílná skla, odvětraná, s úpravou proti zamlžování
2 kusy fotochromatických skel, které se přizpůsobují změně
světelných podmínek • Odvětraná skla s úpravou proti zamlžování
• Lehký rámeček TR90 • Nastavitelný pogumovaný nosník pro
individuální nastavení • Nastavitelné nožičky • Dodáváno včetně
tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku z mikrovlákna • 100% ochrana
proti UV záření podle standardů EN1836

E1013BK
Cerná

E1013W
Bílá

One size

CZK 1999

One size

CZK 1999

Pacu brýle

Lehké
fotochromatické
sklo s úpravou proti zamlžování
Garoupa
brýle
1Funkční
kus fotochromatického
skla,skteré
reagujeproti
na změnu
světelných
odvětraná skla
úpravou
zamlžování
podmínek • Odvětrané sklo s úpravou proti zamlžování • Lehký
2rámeček
kusy fotochromatických
skel, které
reagujínosník
na změnu
světelných
TR90 • Měkký gumový
tvarovaný
• Nastavitelné
podmínek
Odvětraná
skla tvrdého
s úpravou
proti zamlžování
Lehký
nožičky ••Dodáváno
včetně
pouzdra
a měkkého•pytlíčku
rámeček
TR90 • Měkký
gumovýproti
tvarovaný
nosník
• Dodáváno
z mikrovlákna
100% ochrana
UV záření
podle
standardů
včetně
EN1836tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku z mikrovlákna • 100%
Ochrana proti UV záření podle standardů EN1836

E1100GM
Matne kovová

One size

CZK 1759

E1013BK
Cerná

E1013W
Bílá

Pacu brýle

Masai brýle

Lehké fotochromatické sklo s úpravou proti zamlžování

Odvětraná a fotochromatická skla s úpravou proti zamlžování

1 kus fotochromatického skla, které reaguje na změnu světelných
podmínek • Odvětrané sklo s úpravou proti zamlžování • Lehký
rámeček TR90 • Měkký gumový tvarovaný nosník • Nastavitelné
nožičky • Dodáváno včetně tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku
z mikrovlákna • 100% ochrana proti UV záření podle standardů
EN1836

2 kusy fotochromatických skel, které reagují na změnu světelných
podmínek • Odvětraná skla s úpravou proti zamlžování • Lehký
rámeček TR90 • Pogumované podložky spánků pro větší komfort a
lepší držení • Měkký gumový tvarovaný nosník • Dodáváno včetně
tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku z mikrovlákna • 100% ochrana
proti UV záření podle standardů EN1836

E1014BU
Modrá
E1100GM
Matne kovová

E1014LG
Limetkove
zelená

E1014R
Cervená

One size

CZK 1999

One size

CZK 1759

Masai brýle

Odvětraná a fotochromatická skla s úpravou proti zamlžování
2 kusy fotochromatických skel, které reagují na změnu světelných
podmínek • Odvětraná skla s úpravou proti zamlžování • Lehký
rámeček TR90 • Pogumované podložky spánků pro větší komfort a
lepší držení • Měkký gumový tvarovaný nosník • Dodáváno včetně
tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku z mikrovlákna • 100% ochrana
proti UV záření podle standardů EN1836

E1014BU
Modrá

E1014LG
Limetkove
zelená

E1015BK
Cerná

E1014R
Cervená

One size

CZK 1999

E1015GM
E1015SL
Matne kovová Stríbrná

One size

CZK 1999

Možno nosit s vložkou na
dioptrické čočky (kód JLENS01)
Doplňky Light Reactive PLUS Brýle 91

Piranha brýle

Univerzální, lehké, fotochromatické
2 kusy lehkých fotochromatických skel, které reagují na změnu
světelných podmínek • Lehký polykarbonátový rámeček • Gumové
podložení spánků pro lepší držení • Měkký gumový tvarovaný
nosník • Dodáváno včetně tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku
z mikrovlákna • 100% ochrana proti UV záření podle standardů
EN1836

Manta brýle

Univerzální, fotochromatické
2 kusy fotochromatických skel, které reagují na změnu světelných
podmínek • Lehký rámeček TR90 • Pružné nožičky • Nastavitelný
gumový nosník pro individuální nastavení • Dodáváno včetně
tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku z mikrovlákna • 100% ochrana
proti UV záření podle standardů EN1836

E0046TS
CuttleŽelvovitá
brýle

E0046BK
Cerná

Pro lepší rozlišení

One size

CZK 1249

2 kusy lehkých fotochromatických skel, které reagují na změnu
světelných podmínek • Černý pogumovaný rámeček • Měkký
gumový tvarovaný nosník • Pružné nožičky • Dodáváno včetně
tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku z mikrovlákna • Také model s
čistými skly bez zabarvení a ne fotochromatickými • 100% ochrana
proti UV záření podle standardů EN1836

Piranha brýle

Univerzální, lehké, fotochromatické
2 kusy lehkých fotochromatických skel, které reagují na změnu
světelných podmínek • Lehký polykarbonátový rámeček • Gumové
podložení spánků pro lepší držení • Měkký gumový tvarovaný
nosník • Dodáváno včetně tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku
z mikrovlákna • 100% ochrana proti UV záření podle standardů
EN1836

Angel brýle

E0051
Černá

Lehké fotochromatické
CZK 1399
One size
1 kus fotochromatického skla, které reaguje na změnu
světelných
podmínek • Dodávané s náhradním průhledným sklem • Měkké
gumové podložky na spáncích pro větší komfort a lepší držení •
Odvětraný nosník pro maximální pohodlí • Dodáváno včetně tvrdého
pouzdra a měkkého pytlíčku z mikrovlákna

CuttleE0046TS
brýle

E0046BK
Cerná

Pro lepší Želvovitá
rozlišení

CZK 1249
Onena
sizezměnu
2 kusy lehkých fotochromatických skel, které reagují
světelných podmínek • Černý pogumovaný rámeček • Měkký
gumový tvarovaný nosník • Pružné nožičky • Dodáváno včetně
tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku z mikrovlákna • Také model s
čistými skly bez zabarvení a ne fotochromatickými • 100% ochrana
proti UV záření podle standardů EN1836

Marlin brýle

Bez rámečku, léhké, fotochromatické
1 kus fotochromatického skla, které reaguje na změnu světelných
podmínek • Super lehká bezrámečková konstrukce • Gumové
E0077
podložení naE0077C
spáncích pro lepší držení • Odvětraný nosník pro
Černá
Cirá
maximální komfort
• Dodáváno včetně tvrdého pouzdra a měkkého
pytlíčku z mikrovlákna • 100% ochrana proti UV záření
CZK 1150
One sizepodle
standardů EN1836

Angel brýle

Lehké fotochromatické

E0051
Černá

1 kus fotochromatického skla, které reaguje na změnu světelných
CZK 1399
One size• Měkké
podmínek • Dodávané s náhradním průhledným sklem
gumové podložky na spáncích pro větší komfort a lepší držení •
Odvětraný nosník pro maximální pohodlí • Dodáváno včetně tvrdého
pouzdra a měkkého pytlíčku z mikrovlákna

E0048
Černá

Marlin brýle

One size

CZK 1249

One size

CZK 1249

Bez rámečku, léhké, fotochromatické
1 kus fotochromatického skla, které reaguje na změnu světelných

E0077
podmínek •E0077C
Černá
CiráSuper lehká bezrámečková konstrukce • Gumové

podložení na spáncích pro lepší držení • Odvětraný nosník pro
CZK 1150
One size a měkkého
maximální komfort • Dodáváno včetně tvrdého pouzdra
pytlíčku z mikrovlákna • 100% ochrana proti UV záření podle
standardů EN1836

E0047
Černá

One size

92 Doplňky Light Reactive Brýle

CZK 1499

E0048
Černá

Snapper brýle

Mullet brýle

Všestranné lehké fotochromatické

Víceúčelové, zaoblený tvar proti větru

2 kusy lehkých fotochromatických skel, které reagují na změnu
světelných podmínek • Lehký rámeček TR90 • Gumové podlažky na
spáncích pro bezpečné držení • Měkký tvarovaný gumový nosník •
Dodáváno včetně tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku z mikrovlákna
• 100% ochrana proti UV záření podle standardů EN1836

2 kusy lehkých fotochromatických skel, které reagují na změnu
světelných podmínek • Polo zrcadlová vrchní úprava skel • Gumové
podložky na spáncích pro lepší držení • Lehký rámeček TR90 •
Měkký gumový tvarovaný nosník • Dodáváno včetně tvrdého
pouzdra a měkkého pytlíčku z mikrovlákna • Zelený a bílo/stříbrný
model má také odvětraná skla • 100% ochrana proti UV záření podle
standardů EN1836

E0066
Bílá

E0066BK
Cerná

E0066LG
Limetkove
zelená

E0066SL
Stríbrná

One size

CZK 1399

One size

CZK 1399

Stella dámské brýle
Snapper
Dámské
stylové brýle
brýle reagující na světlo
Všestranné lehké fotochromatické

1 kus dámských fotochromatických skel, které reagují na změnu
2 kusy lehkých
fotochromatických
které
reagují•naMěkce
změnu
světelných
podmínek
• Velmi lehkéskel,
TR90
obroučky
světelných podmínek
• Lehký
• Gumové
podlažky na
pogumované
patky nožiček
prorámeček
komfort TR90
a stabilitu
• Nastavitelný
spáncích pro bezpečné
• Měkký
tvarovaný
gumový nosník
pogumovaný
nosník prodržení
individuální
nastavení
• Dodáváno
včetně•
Dodávánopouzdra
včetněatvrdého
pouzdra
a měkkého
pytlíčku
mikrovlákna
tvrdého
měkkého
pytlíčku
z mikrovlákna
• z100%
ochrana
• 100%
ochrana
protistandardů
UV zářeníEN1836
podle standardů EN1836
proti
UV záření
podle

E0066
Bílá

E0067BK
Cerná

One size

E0066BK
Cerná

E0066LG
Limetkove
zelená

E0066SL
Stríbrná

CZK 1249

Stella dámské brýle

Dámské stylové brýle reagující na světlo
1 kus dámských fotochromatických skel, které reagují na změnu
světelných podmínek • Velmi lehké TR90 obroučky • Měkce
pogumované patky nožiček pro komfort a stabilitu • Nastavitelný
pogumovaný nosník pro individuální nastavení • Dodáváno včetně
tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku z mikrovlákna • 100% ochrana
proti UV záření podle standardů EN1836

E0086BK
Cerná
E0067BK
Cerná

Trigger brýle

Ergonomický cyklistický tvar
2 kusy lehkých fotochromatických skel, které se přizpůsobují
změně světelných podmínek • Lehký polykarbonátový rámeček
• Měkké gumové podložky na spáncích pro větší komfort a držení
• Odvětraný nosník pro maximální komfort • Dodávané s tvrdým
pouzdrem a měkkým hadříkem z mikrovlákna, který slouží na utírání
a zároveň jako transportní sáček • 100% ochrana proti UV záření
podle standardů EN1836

E0086W
Bílá

One size
One size

CZK 1249
CZK 1249

Trigger brýle

Ergonomický cyklistický tvar
2 kusy lehkých fotochromatických skel, které se přizpůsobují
změně světelných podmínek • Lehký polykarbonátový rámeček
• Měkké gumové podložky na spáncích pro větší komfort a držení
• Odvětraný nosník pro maximální komfort • Dodávané s tvrdým
pouzdrem a měkkým hadříkem z mikrovlákna, který slouží na utírání
a zároveň jako transportní sáček • 100% ochrana proti UV záření
podle standardů EN1836
E0086BK
Cerná

E0086W
Bílá

One size

CZK 1249

E0050
Černá

One size

CZK 1249
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Guppy brýle

Výměnná skla proti zamlžování
3 druhy výměnných polykarbonátových skel s vysokým rozlišením,
úpravou proti mlze a vodě • 100% ochrana proti UV záření podle
standardů EN1836 • Dobře padnoucí tvar rámečků z materiálu TR90
• Pogumované nožičky a odvětraný nosník • Dodáváno včetně
tvrdého pouzdra a měkkého pytlíčku z mikrovlákna • 100% ochrana
proti UV záření v souladu s EN1836

E0091BK
Cerná

E0091LG
Limetkove
zelená

Flint brýle
Lehký set 3 skel

Polykarbonátová skla s nízkým zkreslením a vysokým rozlišením •
Vnitřní úprava proti zamlžování • Hydrofobní úprava odpuzující vodu
na vnější straně skel • Odvětraný nosník pro maximální komfort
• Pogumované konce nožiček pro bezpečné držení • Dodává se v
pevném pouzdře s měkkým čistícím hadříkem z mikrovlákna • 100%
UV ochrana díky filtru slňujícího standard EN1836

E0091W
Bílá

One size

CZK 1399

Flint brýle
Lehký set 3 skel

Chukar
Polykarbonátová brýle
skla s nízkým zkreslením a vysokým rozlišením •

Vnitřní úprava
proti zamlžování skla
• Hydrofobní úprava odpuzující vodu
Výměnná
voduodpuzující
na vnější straně skel • Odvětraný nosník pro maximální komfort
3•sety
skel, polykarbonátová
nízkým zkreslením
a vysokým
Pogumované
konce nožičekskla
prosbezpečné
držení • Dodává
se v
rozlišením
• Vnitřní
úpravačistícím
proti zamlžování
Hydrofobní úprava
pevném pouzdře
s měkkým
hadříkem •
z mikrovlákna
• 100%
odpuzující
vodu
na
vnější
straně
skel
•
Nastavitelný
gumový
nosník
UV ochrana díky filtru slňujícího standard EN1836
pro individuální nastavení • Pružné nožičky • Dodáváno v pevném
pouzdře s měkkým čistícím hadříkem z mikrovlákna • 100% UV
ochrana díky filtru splňujícímu standard EN 1836

E0091BK
Cerná

E0091LG
Limetkove
zelená

E0091W
Bílá

One size

CZK 1399

E1007MS
Kovove stríbrná

One size

Stingray brýle

CZK 869

Chukar brýle

MTB set 4 skel

Výměnná voduodpuzující skla

Polykarbonátová skla s nízkým zkreslením a vysokým rozlišením •
Dodává se v pevném pouzdře s měkkým hadříkem z mikrovlákna •
Ergonomický zaoblený tvar pro lepší ochranu před větrem • Lehký
pogumovaný rámeček s ohebnými nožičkami a měkkým nosníkem
pro maximální komfort • Set 4 skel včetně polarizačního tmavého
kouřového skla • 100% UV ochrana díky filtru splňujícího standard
EN 1836

3 sety skel, polykarbonátová skla s nízkým zkreslením a vysokým
rozlišením • Vnitřní úprava proti zamlžování • Hydrofobní úprava
odpuzující vodu na vnější straně skel • Nastavitelný gumový nosník
pro individuální nastavení • Pružné nožičky • Dodáváno v pevném
pouzdře s měkkým čistícím hadříkem z mikrovlákna • 100% UV
ochrana díky filtru splňujícímu standard EN 1836

E1007MS
Kovove stríbrná
E1010R
Cervená

E1010SL
Stríbrná

E1010W
Bílá

One size

CZK 869

One size

CZK 869

One size

CZK 869

Stingray brýle
MTB set 4 skel

Polykarbonátová skla s nízkým zkreslením a vysokým rozlišením •
Dodává se v pevném pouzdře s měkkým hadříkem z mikrovlákna •
Ergonomický zaoblený tvar pro lepší ochranu před větrem • Lehký
pogumovaný rámeček s ohebnými nožičkami a měkkým nosníkem
pro maximální komfort • Set 4 skel včetně polarizačního tmavého
kouřového skla • 100% UV ochrana díky filtru splňujícího standard
EN 1836

E0041
Černá

E1010R
Cervená

One size
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CZK 999

E1010SL
Stríbrná

E1010W
Bílá

Rainbow brýle

Brýle proti mlze pro drobné obličeje
Polykarbonátové čočky s vysokým rozlišením (high definition) a
protimlhovou úpravou • 100% UV ochrana díky filtru splňujícího
standard EN1836 v závislosti na barvě skla • Lehký ergonomický
rámeček zaobleného stylu pro lepší ochranu před větrem • Dodává
se v tvrdém pouzdře s měkkým hadříkem z mikrovlákna

Spectral brýle

Jednoduchá skla proti zamlžení
Polykarbonátová skla s nízkým zkreslením a vysokým rozlišením,
úprava skel proti zamlžování • 100% UV ochrana díky filtru
splňujícího standard EN 1836, v závislosti na barvě skel •
Ergonomický kulatý tvar pro větší větruvzdornost • Nízká hmotnost,
ohebné konce, měkký odvětraný nosník pro maximální pohodlí •
Dodává se v tvrdém pouzdře s měkkým hadříkem z mikrovlákna •
100% ochrana proti UV záření v souladu s EN1836

Dorado brýle

Funkční voduodpuzující ochrana
Polykarbonátová
nízkým zkreslením
E0040BL
E0040CLskla s E0040OR
E0040SM a vysokým
E0040ST rozlišením
E0040YL •
Hydrofobní Lehký
úprava
odpuzující
Vnitřní úprava
Blue
Cirá proti zamlžování
Oranžová • Kourová
odstín
Žlutá vodu
na vnější straně skel • Nastavitelný gumový nosník pro individuální
One size • CZK 439
nastavení • Ohebné nožičky • Nastavitelný úhel nožiček
Dodávané v tvrdém pouzdře s měkkým hadříkem z mikrovlákna

Rainbow brýle

Brýle proti mlze pro drobné obličeje
Polykarbonátové čočky s vysokým rozlišením (high definition) a
protimlhovou úpravou • 100% UV ochrana díky filtru splňujícího
standard EN1836 v závislosti na barvě skla • Lehký ergonomický
rámeček zaobleného stylu pro lepší ochranu před větrem • Dodává
se v tvrdém pouzdře s měkkým hadříkem z mikrovlákna

Snoek brýle

Dvojitá skla účinná proti mlze a odpuzující vodu

E0078BL
E0078CL
E0078OR
E0078PK
E0078SM
E0078ST
Blue
Cirá skla sOranžová
Ružová a vysokým
Kourová rozlišením
Lehký odstín
Polykarbonátová
nízkým zkreslením

• Vnitřní úprava proti zamlžování • Hydrofobní úprava
odpuzující
CZK 439
One size
vodu na vnější straně skel • Měkká lisovaná pryž na nosníku •
Nastavitelné postranice • Dodávány v tvrdém pouzdře s měkkým
hadříkem z mikrovlákna

Dorado brýle

Funkční voduodpuzující ochrana
E0040BL
E0040CLskla s E0040OR
E0040SM a vysokým
E0040ST rozlišením
E0040YL •
Polykarbonátová
nízkým zkreslením
Blue
Cirá proti zamlžování
Oranžová • Kourová
odstín
Žlutá vodu
Hydrofobní Lehký
úprava
odpuzující
Vnitřní úprava

na vnější straně skel • Nastavitelný gumový nosníkOnepro
individuální
CZK 439
size
nastavení • Ohebné nožičky • Nastavitelný úhel nožiček •
Dodávané v tvrdém pouzdře s měkkým hadříkem z mikrovlákna

Shark brýle

Funkční brýle
E1008S s 3 sety
E1008Wskel

E1008BK
Cerná

Snoek brýle

Dvojitá skla
účinnáE0078OR
proti mlze
a odpuzující
E0078CL
E0078PK
E0078SM vodu
E0078ST

E0078BL
Blue

Cirá

Oranžová

Ružová

Kourová

Lehký odstín

Polykarbonátová skla s nízkým zkreslením a vysokým rozlišením
CZK 439
One size odpuzující
• Vnitřní úprava proti zamlžování • Hydrofobní úprava
vodu na vnější straně skel • Měkká lisovaná pryž na nosníku •
Nastavitelné postranice • Dodávány v tvrdém pouzdře s měkkým
hadříkem z mikrovlákna

E1009GM
E1009W
Matne kovová Bílá

One size

Silver

Bílá

S vysokým rozlišením, nízké zkreslení, vyměnitelná polykarbonátová
skla • Lehký Polycarbonate materiál obroučků • One
Nastavitelné
CZK 869
size
postranice • Odvětraný nosník pro maximální pohodlí • Dodáváno
v tvrdém pouzdře s měkkým hadříkem z mikrovlákna • 100% UV
ochrana díky filtru splňujícím standard EN 1836 • Kompatibilní
s držákem dioptrických čoček • Splňuje požadavky dle normy
EN166-2001 o osobní ochraně očí, ochraně proti vysoké rychlosti a
nízkoenergetickým částicím

Shark brýle

CZK 719

Funkční brýle s 3 sety skel
S vysokým rozlišením,
nízké
E1008BK
E1008S
E1008Wzkreslení, vyměnitelná polykarbonátová
Cerná
Silver
Bílá materiál obroučků • Nastavitelné
skla • Lehký
Polycarbonate

postranice • Odvětraný nosník pro maximální pohodlí • Dodáváno
One size
v tvrdém pouzdře s měkkým hadříkem z mikrovlákna
• 100%CZK
UV869
ochrana díky filtru splňujícím standard EN 1836 • Kompatibilní
s držákem dioptrických čoček • Splňuje požadavky dle normy
EN166-2001 o osobní ochraně očí, ochraně proti vysoké rychlosti a
nízkoenergetickým částicím

Možno nosit s vložkou na
dioptrické čočky (kód JLENS02
E1009GM
E1009W
Matne kovová Bílá

E0045
Černá

One size

CZK 899
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One size

CZK 719

Deluge rukavice

Luminite rukavice

Strike rukavice

Voděodolná a prodyšná vnitřní membrána s uzavřenými švy •
Cordura®/Suplex® strečový vrchní materiál • Rychleschnoucí
fleece vnitřek • Voděodolná pružná dvojitá manžeta zápěstí •
Gelové podložení dlaně • Silikonový potisk prstů a dlaně pro lepší
úchop • Odolný vrchní vnější materiál okolo palce • Reflexní potisk
• Froté měkký materiál přes celý prst pro utírání potu

Vnitřní vodotěsná a vzdušná membrána s uzavřenými švy •
Strečový větruodolný venkovní materiál pro větší odolnost a teplo •
Vnitřní fleece rychle odvádí pot • Zesílená část dlaně mezi palcem
a ukazováčkem • Gelové polštářky na semišových dlaních •
Reflexní potisk • Jemný materiál na ukazováku na utírání potu •
Neoprenová venkovní část zápěstí s velcro zipem • Silikonový potisk
pro jistý úchop

Vnitřní prodyšná a voděodolná membrána s uzavřenými švy •
Pružný a větruodolný materiál pro obratnost a tepelný komfort •
Rychleschnoucí fleece vnitřek • Odolný horní materiál kolem palce
• Gelové podložení dlaně • Reflexní potisk a logo • Měkký froté
materiál pro utírání potu přes celý prst • Tvarované neoprene zápěstí
s nastavitelným suchým zipem • Silikonový potisk na prstech a dlani
pro lepší úchop

Absolutně vodotěsná rukavice

Doplněk pro bezpečnost po městě

Zimní vodotěsné rukavice

LUMINITE

LUMINITE

E0039
Černá

E0068BK
Cerná

XS, S, M, L, XL, XXL

LUMINITE

E0068Y
Žlutá

E0014
Černá

LUMINITE

CZK 999

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 899

Luminite Thermal rukavice

Nemo rukavice

Vysoceodolná tkanina s DWR úpravou • Izolační vrstva •
Nepromokavá membrána s plně utěsněnými švy • Vnitřní materiál
rychle odvádí vlhkost od pokožky • Silikonový potisk na prstech pro
jistý úchop • Dlaň lehce polstrovaná gelem • Panel na utírání potu
• Elastická manžeta na suchý zip • Anatomický střih • Vysoce
reflexní úprava

Velice pružný Neoprene® vnější materiál • Pot odvádějící froté
vnitřní materiál • Voděodolný materiál a svařované švy • Dlaň se
silikonovým potiskem • Reflexní pruhy • Dlouhé manžety

E0100BK
Cerná

E0095
Černá

Nezbytné do městského provozu

XS, S, M, L, XL, XXL
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Zimní neoprénové rukavice

CZK 1249

E0095GV
Svítive zelená

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 779

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 899

Dexter rukavice

Fleece Liner rukavice

Gripper Fleece rukavice

Větru odolný/prodyšný softshell materiál • Gelové podložení dlaně
• Měkké podložení kloubů • Silikonový potisk na prstech a dlani
• Odolná úprava v oblasti palce • Tvarované neoprenové manžety
se zapínání na suchý zip • Měkký froté materiál přes celý prst pro
utírání potu • Reflexní potisk

Lehký izolační zpětně česaný fleece • Přiléhavý střih a dlouhé
zápěstí • Ideální pro systém vnitřních a vnějších rukavic • Může se
použít i samostatně • Diskrétní logo na pravé horní části rukavice

Lehký izolační zpětně česaný fleece • Přiléhavý střih a dlouhé
zápěstí • Silikonový potisk prstů a dlaně pro optimální úchop •
Reflexní potisk • Víceúčelový doplněk

E0042
Černá

E0084BK
Cerná

E0088BK
Cerná

Zimní větru odolné rukavice

Víceúčelové rukavice na 3 roční období

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 779

Víceúčelové rukavice na 3 roční období

S-M, L-XL

CZK 459

S-M, L-XL

CZK 539

Windchill rukavice

Thermo Roubaix rukavice

Vodě i větru odolný materiál na horním díle • Gelové zóny na dlani
v klíčových místech otlaku tlumí vibrace • Silikonový potisk dlaně
a prstů pro lepší úchop • Vnitřní materiál na dlani z měkkého
mikrovlákna • Reflexní prvky na horní části • Lycra na zápěstí pro
snadnější oblékání • Froté měkký díl pro utírání

Thermolite® s vysoce výkonným voděodpudivým TEFLON®
materiálem na povrchu pro nekompromisní odolnost proti vodě •
Froté měkký díl pro utírání • Silikonový potisk dlaně a prstů pro
lepší úchop • Vysoké bezešvé manžety padnou pod rukávy bundy

E0075BK
Cerná

E0076BK
Cerná

Celoprstové rukavice s krátkými manžetami

E0075BU
Modrá

Prodyšné teplo pro Vaše ruce

E0075R
Cervená

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 749

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 579

Doplňky Rukavice 97

FS260 Pro Aerogel II rukavice

FS260 Pro potištěné rukavice

FS260-Pro Lite rukavice

Pot odvádějící velmi pružný materiál na hřbetu ruky pro optimální
komfort • Špičkově tvarované gelové polstrování s radiálními otvory
• Silikonový potisk prstů a dlaně pro dobrý úchop • Poutka pro
snadné svlékání • Nastavitelný pásek na suchý zip • Velký froté
pot sající panel

Pružný a pot odvádějící materiál na hřbetu rukavic • Ergonomické
gelové zóny na dlaních tlumící vibrace • Silikonový potisk dlaně pro
optimální úchop • Síťové odvětrání na dlaních • Jednoduchý design
s bezešvými manžetami • Poutka pro snadné svlékání

Vrchní pružná čáast se sublimačním potiskem • UPF50+ • Gelové
výstelky na dlaních pro pohlcování vibrací • Silikonový potisk
na dlaních pro perfektní úchop • Superlehký a odolný materiál
na dlaních s jemnou perforací pro optimální ventilaci • Síťovaná
ventilace na dlaních • Delší manžeta chrání zápěstí

E1018RD
Cervená

E0112WH
Bílá

Profesionální silniční rukavice

Letní rukavice s potiskem

Lehké potištěné rukavice pro tři roční období

9
10

E1019BK
Cerná

E1019RD
Cervená

E1019WH
Bílá

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 799

E1018WH
Bílá

S, M, L, XL, XXL

CZK 799

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 799

Hyperon rukavice

Xtract rukavice

Pružný horní materiál se síťovinou pro optimální prodyšnost •
Děrované gelové podložky na dlani pro optimální úchop • Poutka
pro jednoduché sundavání • Silikonový povrch dlaně pro dobré
držení • Síťové odvětrání dlaně • Bezešvá manžeta • Velký froté
díl pro utírání potu

Lycra na vrchní části a síťovina mezi prsty pro lepší odvětrání •
Gelové zóny na dlani v klíčových místech otlaku tlumí vibrace •
Poutka mezi prsty pro snadné sundavání • Silikonový potisk dlaně
pro lepší úchop • Síťovinová ventilace dlaně • Zapínání na suchý zip
pro bezpečné upevnění • Velký froté měkký díl pro utírání

E1017BK
Cerná

E0038BK
Cerná

Lehké a lehce podložené

E1017RD
Cervená

Letní rukavice

E1017WH
Bílá

XS, S, M, L, XL, XXL
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CZK 649

E0038R
Cervená

E0038Y
Žlutá

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 449

MT500 Rukavice

MTR Rukavice

Singletrack Lite rukavice

Prodyšná a elastická síťovina • Odolná semišová dlaňová čast •
Silikonový potisk na prstech pro jistý úchop • Velcro® zapínání na
zápěstí • Ochranné plastové části • Část ukazováčku určena na
utírání potu

Lehká, prodyšná a pružná síťovina • Lehce polstrovaná dlaň s
kevlarem • Elastická manžeta bez suchého zipu • Silikonový potisk
na dlani a prstech pro jistý úchop • Anatomicky tvarované prsty •
Froté část na utírání potu • Decentní reflexní prvky

Pružný, prodyšný a lehký materiál na hřbetu • Navlékací pružná
manžeta • Odolný semiš na dlani s laserem řezanými větracími
otvory • Dlaň bez polstrování pro maximální cit • Silikonový potisk
dlaně a prstů pro lepší úchop • Velký měkký froté panel na palci
pro utírání potu

EM0046
Černá

E1025BK
Cerná

MTB výkon bez kompromisů

Ochrana na Freeride

MT500

glove
E0031
MT500

glove

E0031BK
Cerná

E0031

E0031G
Green

MT500

glove

E0031OR
Oranžová

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 899

S, M, L, XL, XXL

E1025UM
Azurová

CZK 869

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 599

Singletrack Plus rukavice

Full Monty rukavice

Extra vypolstrované

Letní rukavice

Pružný a prodyšný síťovaný materiál • Houževnatá gelová výstelka
na dlani pro vyšší komfort • Rukavice umožňují ovládání dotykových
obrazovek • Silikonový gelový potisk pro bezpečný úchop •
Zesílený palec pro dlouhou životnost • Materiál na otírání potu •
Zapínání na suchý zip na zápěstí

Velmi pružný horní díl se strukturovaným panelem z neoprenu na
kloubech • Síťovina mezi prsty pro lepší odvětrání • Konstrukce
“řetězu” na konečcích prstů (žádné švy na konečcích) • Gelová
výstelka dlaně • Silikonový potisk na dlani a prstech pro lepší úchop
• Froté měkký díl přes celý prst • Přesně padnoucí manžeta na
zápěstí se suchým zipem

Velmi pružný horní díl se strukturovaným panelem z neoprenu na
kloubech • Gelové podložení dlaně • Silikonový potisk dlaně pro
lepší úchop • Froté měkký díl na utírání • Poutky mezi prsty pro
snadné sundavání • Přesně padnoucí manžeta na zápěstí se suchým
zipem

E0011
Černá

E0010
Černá

Letní MTB rukavice

H UM
H UM

MV

MV

MV

EE

EE
HUM

EE

HUM

MVE
E

MVE
E

H UMM

E1026KG
E1026RD
Zelená (Kelly) Cervená
HUM

MVE
E

H UMM

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 869

E0011G
Green

E0011R
Cervená

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 579

E0010R
Cervená

XS, S, M, L, XL, XXL

CZK 449

H UMM

VEE

VEE

VEE

E1026BK
Cerná

Mighty rukavice

H UM

E0031

Lehké dlouhoprsté rukavice

Doplňky Rukavice MTB 99

®

Merino ponožky

Merino zimní ponožky

CoolMax® dlouhé ponožky

Anatomicky navržené pro cyklistiku • Jemný, neštiplavý komfort •
Přirozeně odolné proti zápachu • Pružná podpora klenby • Zesílení
na patě a špičce • Vysoký poměr tepla a váhy I když je materiál
mokrý • Plně módní a bezešvé • Jednoduché čištění v pračce •
2-balení

Vysoce hustá tkanina z Merino vlny • Mřížkování v horní části pro
lepší prodyšnost • Vysoký poměr tepla a váhy ikdyž je materiál
mokrý • Froté chodidlo • Pružná podpora klenby • Jednoduchá
údržba v pračce • 1-balení

Velmi pružný CoolMax®/Lycra materiál • Rychlý odvod potu pro
maximální komfort při cyklistice • Delší střih • Podpora v oblasti
klenby z Lycry • 2-balení

E0035
Černá

E0070
Černá

E0105BK
Cerná

Přírodní materiál, dvojbalení

Přírodní materiál, nezbytné na zimu

S-M, L-XL

CZK 459

Nezbytný sportovní doplněk

S-M, L-XL

E0105W
Bílá

CZK 299

S-M, L-XL

®

CZK 349

®

Thermolite® ponožky

CoolMax® Stripe ponožky

CoolMax® Race ponožky

Extra teplá Thermolite® izolace • Anatomicky navržené pro
cyklistiku • Pružná podpora klenby • Rychleschnoucí •
Jednoduché na údržbu • 2-balení

Anatomicky navržené pro cyklistiku • Pružná podpora klenby •
Konstrukce se zpětnými smyčkami • Síťovaná čast • Rychlý odvod
potu • Rychleschnoucí • 3-balení Mix

Anatomicky navržené pro cyklistiku • Pružná podpora klenby •
Rychleschnoucí, rychlý odvod potu • Jednoduché na údržbu •
Nízký střih

Rychlý odvod potu, trojbalení

Rychleschnoucí ponožky

C

CO

O

LM

AX

Zimní, dvojbalení

E0013TH
Black

E0002MX
Černá

S-M, L-XL

100 Doplňky Ponožky

CZK 329

E0002
3-balení

S-M, L-XL

CZK 329

E0002W
3-balení

E0002SC
1-balení

E0002STG
1-balení

S-M, L-XL / One size

CZK 159 / 329

®

Argyll ponožky

Ponožky FS260-Pro

Kompresní podkolenky

Rychleschnoucí materiál Coolmax® pro rychlý odvod vlhkosti •
Nylonem zesílená pata a špička • Pružný materiál s bezešvou patou
• Lycra v oblasti klenby • 2-balení

Materiál Meryl® s antibakteriální úpravou • Vysoká hustota vláken
v prostřední části nohy pro maximální stabilitu • Tvarovaná oblast
kotníku pro větší komfort a zabraňování protáčení • Ploché švy na
špičce pro větší komfort • Síťovaný materiál na nártu pro maximální
prodyšnost • 2-balení

Velmi pružná směs vláken • Těsný kompresní střih pro podporu
svalů a lepší cirkulaci • Oblast klenby podpořená Lycrou • Bezešvá
špička • 2-balení

Stylové sportovní ponožky

Výkonnostní doplněk

FS

2

6

Rychlá rekonvalescence

0

-P

R
O

L

FS

2

6

0

-P

R
O

L

E0087BY
Vínová

E0087UM
Azurová

E0115BK
Cerná

S-M, L-XL

E0115WH
Bílá

CZK 359

E0089BK
Cerná

S-M, L-XL

®

E0089W
Bílá

CZK 539

S, M, L, XL

CZK 499

®

Retro ponožky

Houndstooth ponožky

Luminite ponožky

Rychleschnoucí materiál Coolmax® pro rychlý odvod vlhkosti •
Nylonem zesílená pata a špička • Pružný materiál s bezešvou patou
• Lycra v oblasti klenby • 2-balení

Rychleschnoucí materiál Coolmax® pro rychlý odvod vlhkosti •
Nylonem zesílená pata a špička • Pružný materiál s bezešvou patou
• Lycra v oblasti klenby • 2-balení

Materiál Meryl® s antibakteriální úpravou • jemné a prodyšné
vlákno • Podpůrná zóna v oblasti klenby • Vysoce reflexní vlákno
• Ploché švy na špičce pro větší komfort • Tvarovaná oblast kotníku
pro větší komfort a zabraňování protáčení • 2-balení

E0104BK
Cerná

E0103BK
Cerná

E0114BK
Cerná

Pro sportovní výkon

Pro sportovní výkon

S-M, L-XL

CZK 359

Ponožky do města

S-M, L-XL

CZK 359

E0114GV
E0114YV
Svítive zelená Svítive žlutá

S-M, L-XL

CZK 579
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Návleky na silniční obuv

MT500 návleky na boty

Hladký Neoprene® a vařený centrální šev zaručuje skvělou
voděodolnost a pohodlný střih • Díky zadnímu zipu se stahováním
na suchý zip dokonale padnou • Neopren v oblasti zipu zaručuje
lepší voděoodlnost • Vrchní materiál z odolného Kevlar® a Kevlar®
šití • Reflexní logo a zip na zadní části

Pevný Nylon a Neoprene® povrch • Zadní zip s úchytkou a
Velcro® zapínáním na patě • Tvarovaná gumová špička návleků
a vroubkovaná spodní část • Neoprene® těsně se dotýkající zipu
podporuje vodotěsnost návleku • Přelepený hlavní šev • Odolný
Kevlar® na podrážce a Kevlarové® švy • Reflexní logo a lemování
na zipech • Určeno pro MTB

Nezbytná ochrana proti vodě

9

E0015
Černá

Vysoce odolná ochrana

10

E0015MS
Kovove stríbrná

E0028
Černá

S, M, L, XL, XXL Již od CZK 679

S, M, L, XL, XXL

CZK 789

Luminite II návleky na boty

Dexter návleky na boty

Pružná voděodolná látka s podlepeným předním středovým švem •
Rozsáhlé 360 reflexní panely zepředu, z boku a v zadu • Ploché švy
pro větší odolnost • Plně otevřenána podrážka a zadní zapínání na
suchý zip pro přizpůsobení široké škále obuvi • Pružný Kevlar®
materiál podrážky na patě odolný proti oděru • Vhodné pro všechny
druhy obuvi včetně nášlapných

Pružné voděodolné a sbalitelné návleky • Odolná podrážka z nylonu
a otvory na kufry • Zadní zip • Zadní zapínání překryté klopou na
suchý zip s reflexním potiskem • Reflexní proužek na přední části •
Reflexní prvky na bocích • Pružný neoprenový horní lem

E0107BK
Cerná

E0069BK
Cerná

Voděodolná ochrana pro jízdu po městě

Ochrana proti větru

E0107GV
Svítive zelená

S, M, L, XL, XXL
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CZK 789

S, M, L, XL, XXL

CZK 699

FS260-Pro pletené návleky

Deluge návleky na boty bez zipu

Ochrana proti prachu, blátu a větru • Aerodinamický střih padne
přesně na vaši botu • Nylonový úplet pro lepší odolnost •
Jednodílná úpletová konstrukce se zesílenou částí v místě navlékání

Vysoká elasticita umožňuje navlečení i bez zipu • Voděodolný
strečový termo neopren nad kotníky • Pevný nylonový neopren
zepředu • Reflexní loga v oblasti kotníku a palce • Reflexní poutko
nad patou pro lepší přístup • Kompatibilní s MTB a silniční obuví •
Strečová podrážka/podpatek odolné vůči prodření

E0001BK
Cerná

E0083BK
Cerná

Pletená prodyšná ohrana bot

Navlékací, voděodolné

E0001W
Bílá

S-M, L-XL

CZK 379

S, M, L, XL, XXL

CZK 789

Slick návleky na boty

Slick návleky na špičku

Lycra návleky na boty

Kompaktní návleky na boty, vejdou se do zadní kapsy dresu • Vysoce
elastický voděodolný PU materiál • Zadní panel z lycry pro zvýšenou
elasticitu • Silikonový pás na okraji v oblasti kotníku • YKK zip na
zadní časti návleku • Reflexní potisk

Super kompaktní návleky na špičku,které se vejdou do kapsy dresu
• Vysoko elastický vodotěsný PU materiál • Reflexní potisk na
přední částil • Elastický okraj zabraňující smekání • Podrážka
kompatibilní s SPD pedály

Aerodynamický střih z prodyšné lycry • Otvor na kufry a na patu
• Vysoká manžeta se zapínáním pro zaručený komfort • Reflexní
prvky pro viditelnost v noci

E0072BK
Cerná

E0073
Černá

E1021BK
Cerná

Lehká a výkonná ochrana na silnici

Minimalistické silniční náleky

E0072MS
E0072W
Kovove stríbrnáBílá

S, M, L, XL

CZK 649

Silniční návleky

E0073W
Bílá

One size

CZK 359

S, M, L, XL, XXL

CZK 579
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cestovní taška na kolečkách
Multyfunkční prostor specifický pro cyklistiku

Prostorná a speciálně navržená taška pro potřeby cyklistů • Vysoce
odolný vnější materiál • Vnitřní přihrádky na helmu, cyklistické
boty, rukavice a brýle • Vnější boční kapsa s rozkládací podložkou
• Odnímatelný vak na špinavé prádlo a boty • Výsuvné držadlo
a stahovací popruhy • Neoprénová madla shora a na boku pro
pohodlný úchop • Taška stojí vzpřímeně, i když je prázdná • Skrytá
kapsa na zip pro uložení malých cenností s měkkým vypodložením •
Průhledné okénko na jmenovku

B
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S
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e
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E1103BK
Cerná

One size

CZK 3499

H76cm x W 39cm x D34cm
Approx. 100L

Brašnička pod sedlo (s blikačkou)

Brašnička pod sedlo

Objem 430cm3 • Dovnitř se vejde duše, montpáky, C02 bombička a
multiklíč, který má speciální kapsičku. • Široký neoprénový pás se
suchým zipem pro bezpečné připevnění • Tvarovaný profil • Včetně
světla Luminite LED • Odolný vnější materiál • Vodotěsné zipy

Objem 220cm3 • Dovnitř se vejde duše, montpáky, C02 bombička
a multiklíč, který má speciální kapsičku. • Široký neoprénový pás
se suchým zipem pro bezpečné připevnění • Tvarovaný profil •
Vodotěsné zipy • Odolný vnější materiál

Aerodynamický tvar

Aerodynamický tvar

1INCLUDED
LED

E1114BK
Cerná

E1113BK
Cerná

One size
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CZK 499

One size

CZK 399

Batoh 18L

Batoh 25L

Batoh navržený speciálně pro cyklistiku • Polstrovaná záda se
systémem proudění vzduchu a dobré ventilace • Hrudní a bederní
pás s kapsičkami na zip • Unikátní Single-handed systém umožňující
zapínání a rozepínání hrudního pásu jednou rukou • Integrovaná
oddělitelná pláštěnka • Kapsy obsahující vnitřní organizéry včetně
fleecové přihrádky na cennosti • Stahovací popruhy • Vyhrazený
prostor na 3L hydratační systém • Neoprenový držák na helmu;
Síťované postranní kapsy • Včetně Luminite LED světla; Měkká
kapsička na telefon/media

Batoh navržený speciálně pro cyklistiku • Polstrovaná záda se
systémem proudění vzduchu a dobré ventilace • Hrudní a bederní
pás s kapsičkami na zip • Unikátní Single-handed systém umožňující
zapínání a rozepínání hrudního pásu jednou rukou • Integrovaná
oddělitelná pláštěnka • Kapsy obsahující vnitřní organizéry včetně
fleecové přihrádky na cennosti • Stahovací popruhy • Vyhrazený
prostor na 3L hydratační systém • Neoprenový držák na helmu;
Síťované postranní kapsy • Včetně Luminite LED světla; Měkká
kapsička na telefon/media

Multifunkční prostor speciálně pro cyklistiku

Multifunkční prostor speciálně pro cyklistiku

1INCLUDED
LED

1INCLUDED
LED

E1115BK
Cerná

One size

CZK 1399

H46cm x W27cm x D14cm
Approx. 18L

H49cm x W30cm x18cm
Approx. 25L

E1107BK
Cerná

One size

CZK 1739

Peněženka do dresu
Skladná a bezpečná

Peněženka na zip pro bezpečné uložení osobních věcí během jízdy •
Průhledné okénko umožňující používání dotykového smartphonu •
Neoprénová vnitřní kapsička drží telefon na místě • Přihrádka na
kreditní kartu a kapsička na klíč • Malá vnější karabina na klíče •
Ideální velikost pro uložení do zadní kapsy dresu • Voděodolné zipy

E1105BK
Cerná

H13.5cm x W9.2cm x D1.8cm
One size

CZK 359
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Košile pro mechaniky Endura

Reklamní triko Endura

Stylová, lehká a odolná košile • Náprsní kapsa a kapsa na tužky •
Autentické černé knoflíky • Zadní yoke panel • Endura vyšívané
logo na rukávu a cedulka ve švu

Prémiová karbonizovaná bavlna • Dobře padnoucí rukávy • Úzký
střih

Do servisu i na prodejnu

Luxusní přírodní materiál

S
S

E3056BK
Cerná

EP0055
Černá

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

Mikina Endura

Dárkový balíček

Bavlněná mikina s kapucou pro volný čas • Žebrovaný lem a
manžety • Velká přední kapsa • Šňůrky a vyšívané logo na kapuci v
kontrastní barvě • Potisk na přední části

Balíček je ideální jako dárek k Vánocům • Balíček obsahuje
Multitube, čepičku pod helmu a zimní ponožky

Pro volný čas

Ideální cyklistický dárek

VYPRODÁNO
Pouze na Předobjednávku
Podzim/zima 2015

EP0063BK
Cerná

E8900BK
E8903PK
E8901BK
Baabaa Black (Men’s) Baabaa Pink (Women’s) Retro Black/Lime

S, M, L, XL, XXL

106 Dodatek Propagační předměty

S-M, L-XL / One size

E8902BK
FS260-Pro Black/Red

Již od CZK 999

Přehled mužských velikostí

Péče o materiály

Pánské

XS

S

M

L

XL

XXL

Hruď (v palcích)

35 - 37”

37 - 39”

39 - 41”

41 - 43”

43 - 45”

45 - 47”

Hruď (v centimetrech)

89 - 94cm

94 - 99cm

99 - 104cm

104 - 109cm

109 - 114cm

114 - 119cm

Pas (v palcích)

29 - 31”

31 - 33”

33 - 35”

35 - 37”

37 - 39”

39 - 41”

1. Nenechávejte oblečení zmuchlané v mokrém stavu. Zabráníte tak tvorbě bakterií a
plísní. Zamezí se také ztrátě vlastností membrány a vyblednutí barev.

Pas (v centimetrech)

74 - 79cm

79 - 84cm

84 - 89cm

89 - 94cm

94 - 99cm

99 - 104cm

Pánsk é rukavice

XS

S

M

L

XL

XXL

2. Vždy dodržujte pokyny k praní oblečení. Pokud tyto informace nenaleznete na
cedulce, kontaktujte nás prosím na CS@endura.co.uk

Rozměry přes kotník (cm)

7cm

8cm

9cm

10cm

11cm

12cm

Je několik jednoduchých pravidel při udržbě Vašeho oblečení Endura. Když je budete
dodržovat, zajistíte si tak jejich dlouhou životnost bez ztráty specifických vlastností.

3. Všechno oblečení, které lze prát v pračce je testováno na teplotu 30/40ºC.
Doporučujeme však praní na 30ºC kvůli zmenšení negativního dopadu na životní
prostředí.
4. Vždy perte tmavé oblečení zvláš’t.

Přehled dámských velikostí

5. Nepoužívejte aviváž, jelikož by mohla poškodit voděodolné materiály a jejich
impregnaci.

Dámské

XS

S

M

L

XL

Hruď (v palcích)

32 - 33”

34 - 35”

36 - 37”

38 - 39”

40 - 41”

6. Nepoužívejte sušičku a nevystavujte oblečení silnému slunečnímu záření. Nechte
oblečení přirozeně okapat

Hruď (v centimetrech)

81 - 86cm

87 - 90cm

91 - 95cm

96 - 100cm

101 - 105cm

7. Nečistěte chemicky.

Pas (v palcích)

27 - 28”

29 - 30”

31 - 32”

33 - 34”

35 - 36”

Pas (v centimetrech)

68 - 72cm

73 - 78cm

79 - 83cm

84 - 87cm

88 - 92cm

Další označení velikostí (UK)

8/10

10/12

12/14

14/16

16/18

Abyste prodloužili voděodpudivou vlastnost materiálu, žehlete na minimální teplotu
(pouze jestli je zmíněno na visačce.). Materiál lze také znovu naimpregnovat např.
přípravkem Nikwax nebo Granger’s. Oděv musí být před aplikací suchý a čistý. Vyhněte
se oblastem jako jsou knoflíky, či zipy. Dbejte teké na to, abyste nevdechly chemikálie.
Pozor na hořlavost impregnačních látek!

Dámské rukavice

XS

S

M

L

XL

Rozměry přes kotník (cm)

7cm

7.5cm

8cm

8.5cm

9cm

Velikost

122 - 133cm

134 - 145cm

146 - 157cm

Věk

7 - 8yrs

9 - 10yrs

11 - 12yrs

Velikost nohou

S

M

L

XL

XXL

Britské

5 - 6.5

7 - 8.5

9 - 10.5

11 - 12.5

13 - 14.5

Evropské

37 - 39.5

40 - 42

42.5 - 44.5

45 - 47

47.5 - 49.5

Americké

5.5 - 7

7.5 - 9

9.5 - 11

11.5 - 13

13.5 - 15

VELIKOSTI PŘILBY

S-M

M-L

L - XL

Rozměr (v palcích)

20 - 22”

21.5 - 23.25”

22.75 - 24.75”

Rozměr (v centimetrech)

51 – 56cm

55 – 59cm

58 – 63cm

Dětské velikosti

Přehled velikostí nohou

Přilby

Pad Size Guide (700-Series only)
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Technologie

PTFE Protection™
PTFE je v současnosti nejprodávanější membránová součást vodotěsných
materiálů na trhu, používaná ve sportovních produktech. Výsledky testů
potvrdily, že PTFE Protection TM si zachovávají impresivní prodyšnost, která
dosahuje více než 28,000gms/m2/24hodin a vodní sloupec 12,000mm i po
vícenásobném vyprání.

ColdBlack® Technology
Technology Tmavé barvy se zahřejí na vyšší teplotu než barvy světlé při
vystavení stejné intenzitě přímého slunečního světla. Úprava textilu s ColdBlack
® technologií sníží tento efekt tím, že zvýší množství infračerveného a
ultrafialového UV záření, které se odráží od povrchu tkaniny, čímž se výrazně
snižuje sluneční topný účinek. ColdBlack ® také poskytuje spolehlivou ochranu
před UV zářením (minimální UPF 30).

Thermolite®
Ideální materiál na cyklistiku v chladném počasí, Thermolite® používá technologii dutého vlákna, které vytváří izolační vrstvu teplého vzduchu. Výsledek
je lehký a teplý materiál s vynikajícím odvodem vlhkosti, který nezůstane
těžký, i když je vlhký. Firma Endura navíc zdokonalila tento materiál o vysoce
výkonnou vrchní ochrannou vrstvu Repel TEFLON ® (od DuPont™).

®

Clickfast™
Všechny Endura volné kraťasy s logem “Clickfast™ compatible” jsou
kompatibilní s tímto systémem. Tyto kraťasy můžete nosit s jakýmikoliv Endura
Clickfast™ spodními kraťasy. Některé kraťasy Endura jsou již dodávány se
spodními kraťasy Clickfast™ a tyto jsou označeny logem “Comes with liner”.

CoolMax®
Coolmax umožňuje absorbaci vlhkosti, takže oblečení nezůstává vlhké na
dotyk. Excelentní prodyšnost a transport vlhkosti směrem od pokožky.

Antislip
MTR protiskluzový systém obsahuje jednosměrnou látku, která je použita
na vnitřním pásu MTR volných kraťasů a na bederní části MTR elastických
kraťasů se šlemi. Jednosměrná vlastnost tohoto materiálu vytváří rezistenci v
protilehlých směrech, uzamyká oba povrchy k sobě a zajištuje tak volné kraťasy
na místě. Tento systém významně snižuje možnost svlékání kraťasů o sedlo.

Entrant DT®
Je inovativní, vysoce vodotěsný a vlhkost odvádějící materiál s nízkou hmotností. Jeho unikátní vnitřní povrch je příjemný a suchý na dotyk.

Mig

Mig

Meryl®
Meryl® neuvěřitelně odolný a komfortní zároveň, díky výjimečné schopnosti
umožnit odvod potu a vlhkosti směrem od těla do atmosféry.

Light Reactive
Light reactive samozabarvovací skla využívají technologii pro rychlou reakci
na měnící se světelné podmínky (do 7 sekund). Nabízejí rovněž plnou ochranu
proti UV záření dle standardu EN1836.

Lycra®
Lycra® neuvěřitelně odolný a komfortní zároveň, díky výjimečné schopnosti
umožnit odvod potu a vlhkosti směrem od těla do atmosféry. se používá jako
přídavný materiál do všech Endura elastických kalhot na zvýšení elasticity a
paměťových vlastností materiálu.

Light Reactive Plus
Skla Light Reactive Plus umožňují obsáhnout, díky použité technologii, široké
spektrum světelné filtrace. Jsou tak ideální do prostředí, kde se často mění
světelné podmínky. Nabízejí i úplnou ochranu proti UV záření dle normy
EN1836.

Cordura®
Cordura materiál spojující neskutečnou odolnost, pevnost a nízkou hmotnost.
Materiál je odolný vůči prodření, protržení a žmolkovatění.

Antifog Finish
Úprava proti zamlžování Funkční úprava uvnitř skel zabraňuje jejich zamlžování
potem (u některých brýlí je tento efekt podpořen větracími otvory skel). Vysoce
praktické zejména při zastavování a opětovném rozjíždění na kole.

TEFLON®
Vysoce vývinutý ochranný materiál Repel TEFLON® chrání materiál od vnější
vlhkosti. TEFLON® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont, která
je používána firmou Endura na základě licence.

Hydrophobic Finish
Úprava odpuzující vodu Úprava odpuzující vodu umožňuje dopadajícím kapkám
jejich sklouzávání. Tím je zaručena jasná viditelnost.
Luminite II LED Unit
Endura Luminate LED blikačka nyní produkuje 8 krát více lumenů, než dříve.
Nabízí 3 módy frekvence blikání a vydrží až 50 hodin na jednu baterii. Díky
svému systému upevnění lze Luminate LED blikačku připevnit i na jiné Luminate
oblečení. Snadné je rovněž odmontování světla před praním oblečení.U
některých výrobků je blikačka schovaná za průhledným silikonovým okénkem,
to zabraňuje poškození, či ztrátu světla.

YKK®
Všechny zipy použité ve výrobcích Endura jsou průmyslové zipy YKK® nejvyšší
kvality, charakteristické svou spolehlivostí.
MIG
MIG Mig softshell je vysoce elastický, funkční, voděodolný a prodyšný materiál.
Nejen že je elastický do všech stran, má rovněž nízkou hmotnost, a tak kdykoliv
zajišťuje vysoké pohodlí jezdce.

1INCLUDED
LED

Baabaa Merino
Naší Baabaa Merino vlnu používáme ve své nejčistší podobě pro výrobu
spodního prádla. Rovněž je součástí tkanin u vybraných ponožek a návleků.
Kevlar
Kevlar je vysoce odolná příze s obrovskou pevností v tahu a velkou pružností.
Kevlar se používá například na chráničích, podešvích návleků na boty, či na
dlaních rukavic. Tedy tam, kde jsou výrobky nejvíce náchylné vůči oděru.

Vodotěsnost
Měřeno v mm vody, kterou materiál dokáže udržet bez toho, aby protékal.
Minimální hranice na to, aby se materiál mohl označit jako vodotěsný je
1000mm. Všechny Endura produkty označené jako vodotěsné jsou do 5000
mm a více.
Prodyšnost
Měřená v gramech vlhkosti, která pronikne skrz 1 m2 materiálu po dobu 24
hodin (g/ m2/24hod), použitím metody B1- metoda převrácených nádob.
Všechny Endura vodotěsné produkty jsou plně prodyšné.
Uzavřené švy
Na to, aby byl produkt plně nepromokavý, musí mít plně uzavřené švy (jako
dodatek k nepromokavému materiálu). Všechny Endura nepromokavé produkty
mají plně uzavřené švy.

Uvedení nových produktů

Jaro/léto 2015
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Podzim/zima 2014

Poslední uvedené

Pánské vložky

Dámské vložky

Pánské vložky 1000 Series CVP
Italská pružná vložka série 1000 má Plynulý variabilní profil (CVP) a je tvarovaná
z jednoho kusu pěny. Na rozdíl od tradičních vrstvených vložek se tímto zabrání
neohebnosti. TRS perforovaná pěna zlepšuje průtok krve a urychluje schnutí při
dlouhých jízdách. BioCeramic(r) materiál rychle odvádí pot a má permanentní
antibakteriální úpravu. Je to jedna z nejmodernějších cyklistických vložek.

Dámské vložky 600 Series
Speciálně tvarovaná dámská italská 3D vložka s povrchem, který rychle odvádí
vlhkost a Silver Dry® technologií pro lepší hygienu. Hustá pěna poskytuje
vynikající komfort a vložka je ideální pro vytrvalostní jízdy (4 hodiny a delší).
Dámské vložky 500 Series
Pružná Italská vložka ze série 500 je vybavena “Plynulým variabilním profilem”
(CVP). Je tvarovaná z jednoho kusu vzdušné buněčné pěny pro maximální
proudění vzduchu, lehkost a prodyšnost. Proto je vhodná do horkého počasí. A TRS
perforovaná pěna je tvarovaná tak, aby napomáhala krevnímu oběhu v sedací části.
Proto je vhodná na delší jízdu (4h a více). Super lehká tkanina rychle odvádějící
pot má trvalou antibakteriální úpravu. 3D Přední síťovaný panel výrazně zlepšuje
proudění vzduchu.

Pánské vložky 800 Series Criterium
Vyvinuto společně s jezdci Endura Racing Teamu. Italská vložka vyrobená z husté,
avšak porézní a prodyšné pěny. 8mm vrstva s masážním děrováním pro zlepšení
krevního oběhu. Antibakteriální a rychle schnoucí úprava.
Pánské vložky 700 Series
Tato vložka je exkluzivně v našich kraťasech FS260=Pro SL. S Plynulým variabilním
profilem (CVP) byla tato vložka vyvinuta s cílem, aby poskytla pohodlí pro různě
široké sedací kosti. Je nabízena ve dvou velikostech při třech různých šířkách. Tím
by se mělo docílit dokonalému přizpůsobení tělu a pozici na kole. Pěna je shodná s
vložkou ze série 800. Je pružná, vysoce prodyšná a má antibakteriální úpravu. Díky
různým velikostem a šířkám bylo umožněno odstranit “zbytečné” kousky pěny. Tím se
zvýší komfort i prodyšnost. Ideální pro jezdce, kteří se chtějí cítit perfektně na kole a
vědí svou optimální šířku sedla.

GEL

Dámské vložky 400 Series gel
Speciálně tvarovaná a lisovaná dámská vložka s mikrovláknem a gelem nabízející
luxusní pohodlí. Maximální tloušťka je 15 mm a má antibakteriální úpravu. Ideální
pro střední a delší vyjížďky (2-4 hodiny).

Pánské vložky 600 Series Gel
Italská 3D vložka s povrchem, který rychle odvádí vlhkost a Silver Dry® technologií
pro lepší hygienu. Hustá pěna a ergonomická konstrukce mapující tlakové body
poskytují vynikající komfort. Tato vložka je ideální pro vytrvalostní jízdy (4 hodiny a
delší). Super-jemný a rychleschnoucí materíál z mikrovlákna se stálou antibakteriální
úpravou. Přední síťovaný panel napomáhá ventilaci; anatomický 3D tvar.

Dámské vložky 300 Series
Speciálně tvarovaná a lisovaná dámská vložka s mikrovláknem nabízející velké
pohodlí. Je silná maximálně 12 mm a má antibakteriální úpravu. Vložka je vhodná
pro středně dlouhé vyjížďky (1-3 hodiny).

G EL

Pánské vložky 500 Series
Pružná Italská vložka ze série 500 je vybavena “Plynulým variabilním profilem”
(CVP). Je tvarovaná z jednoho kusu vzdušné buněčné pěny pro maximální proudění
vzduchu, lehkost a prodyšnost. Proto je vhodná do horkého počasí. A TRS perforovaná
pěna je tvarovaná tak, aby napomáhala krevnímu oběhu v sedací části. Proto je
vhodná na delší jízdu (4h a více). Super lehká tkanina rychle odvádějící pot má trvalou
antibakteriální úpravu. 3D Přední síťovaný panel výrazně zlepšuje proudění vzduchu.

GEL

Dámské vložky 450C Series
Vložka série 450C je velice pružná a je speciálně navržena pro výkon. Zároveň je
dostatečně kompaktní, aby se dala nosit celý den i mimo kolo. Měkké mikrovlákno,
maximální tloušťka 12mm, antibakteriální úprava a rychlý odvod potu předurčují
tuto vložku pro krátké až středně dlouhé jízdy (1-2 hodiny).

Dámské vložky 200 Series
Speciálně tvarovaná a pohodlná dámská vložka rychle odvádějící vlhkost od
pokožky. Tato kompaktní vložka je maximálně 8 mm silná a má antibakteriální
úpravu. Je ideální na kratší a středně dlouhé vyjížďky (1-2 hodiny).

Pánské vložky 450C Series
Vložka série 450C je velice pružná a je speciálně navržena pro výkon. Zároveň je
dostatečně kompaktní, aby se dala nosit celý den i mimo kolo. Měkké mikrovlákno,
maximální tloušťka 12mm, antibakteriální úprava a rychlý odvod potu předurčují tuto
vložku pro krátké až středně dlouhé jízdy (1-2 hodiny).

Dětské vložky
Dětské vložky 400 Series Gel
Tvarovaná pružná vložka s jemným mikrovláknovým materiálem na povrchu pro
maximální komfort. Strategicky umístěné gelové výstelky a antibakteriální úprava.
Ideální pro středně dlouhé jízdy (1-2 hodiny).

K
IDS GEL

G EL

Pánské vložky 300 Series
Lisovaná a pružná vložka s mikrovláknem nabízející velké pohodlí. Je silná maximálně
12 mm a má antibakteriální úpravu. Její důlkovaná struktura zlepšuje komfort a
vložka je vhodná pro středně dlouhé vyjížďky (1-3 hodiny).

G EL

Pánské vložky 400 Series Gel
Lisovaná a pružná vložka s mikrovláknem a gelem nabízející luxusní pohodlí.
Maximální tloušťka je 15 mm, má antibakteriální úpravu a speciální strukturu pro
zlepšení pohodlí na tlakových bodech. Ideální na střední a delší vyjížďky (2-4 hodiny).

Pánské vložky 200 Series
Tvarovaná a pohodlná vložka rychle odvádějící vlhkost od pokožky. Tato kompaktní
vložka je maximálně 9 mm silná. Má antibakteriální úpravu a důlkatou strukturu pro
lepší komfort. Je ideální na kratší a středně dlouhé vyjížďky (1-2 hodiny).
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Endura Ltd Head Office
3 Starlaw Park
Livingston, West Lothian
EH54 8SF
Tel:
Fax:
Email:

+44 (0) 1506 497 749
+44 (0) 1506 497 750
enquiry@endura.co.uk

Endura kontakt v České Republice
a na Slovensku: Vladimír Červíček

Tel:
Email:
Email:

+42 (0) 607 193 018
vladimir@endura.co.uk
marcela@endura.co.uk

www.endurasport.com

Argentina, Bolivia, Chile,
Paraguay, Peru, Uruguay
Tel: +56 (0)2 7195969
cristian.eing@sportxperts.cl
Australia
Tel: +61 (0) 418-379502
desf@oxman-group.com
Austria & Switzerland
Tel: 00800 45678910
AT@endura.co.uk / CH@endura.co.uk
Bahrain, KSA, Kuwait, Oman, Qatar, UAE
Tel: +971 (0) 4 8829361
info@globalclimbing.com
Belgium & Netherlands
Tel: +31 (0) 46 82 00 296
jaap@endura.co.uk
Bosnia and Herzegovina, Serbia
Tel: 387 (0) 33625243
bikebosnia@gmail.com
Canada
Tel: 1-800-663-8916
seanb@livetoplaysports.com
China
Tel: +86-21-51012466
endura@vip.126.com
Colombia
Tel: (57) 2 3711018 /(57) 2 6837819
zonaoutdoor@gmail.com
Costa Rica
Tel: +(507) 6070 0012
federicoafiorentino@gmail.com
Cyprus
Tel: +357 22 106 367
awolcy@gmail.com
Croatia
marko-projekt@zg.t-com.hr

Czech Republic
Tel: +42 (0) 607 193 018
CZ@endura.co.uk

Republic of Ireland
Tel: +353 (0) 404 69166
IE@endura.co.uk

Denmark, & Sweden
Tel: +45 (0) 3555 6060
erik@chalmer-cph.com

Korea
Tel: +82 (2) 865 79 76
guandki@gmail.com

Finland
Tel: +358 (0) 40 5208788
kimmo.jalli@foxcomp.fi

Latvia, Lithuania & Estonia
Tel: +44 (0) 7877 099182
marcela@endura.co.uk

France
Tel: 00800 45678910
FR@endura.co.uk

Macedonia, Montenegro
Tel: +387 (0) 33625243
bikebosnia@gmail.com

France (Overseas Territories)
Tel: +262 692 64 41 86
thierry@endura.co.uk

Malaysia & Singapore
Tel. +60 3 6038 3703
info@ginhuat.com.my

Germany
Tel: 00800 45678910
DE@endura.co.uk

New Zealand
Tel: +64 (0) 9 570 4243
sales@endurasport.co.nz

Greece
Tel: +30 (0) 210 6139275
GR@endura.co.uk

Poland
Tel: +48 (0) 792 420 316
PL@endura.co.uk

Hong Kong
Tel: +852 3564 8980
sales@chronic.com.hk

Portugal
Tel: +351 919 369 466
PT@endura.co.uk

Hungary & Romania
Tel: +36 (0) 99 523294
info@serpentine.hu

Russia & Ukraine
Tel: +7 495 789 4297
marketing@psport.ru

India
Tel: +91 96507 73220
sumeet@freewheel.in

Slovenia & Slovenia
Tel: +44 (0) 7877 099182
SI@endura.co.uk

Italy
Tel: 00800 45678910
IT@endura.co.uk

Spain & Canary Islands
Tel: 00800 45678910
ES@endura.co.uk

Kazakhstan
Tel: +7 (727) 261 70 61
limpopo-kz@mail.ru

USA
Tel: 317-839-1400
info@endurasport.com
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