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2007521
černá|růžová

2226012
černá|růžová

DÁMSKÁ ZIMNÍ BUNDA

DÁMSKÁ ZIMNÍ BUNDA

FUTURA WS

CRISTY WS

· elastický materiál SoftShell s membránou
Air Plus Membrane
· materiál ThermoFit na zádech, bocích
a rukávech pro efektivní ventilaci
· dlouhý přední zip s krytkou
· 2 přední kapsy na zip
· taháčky zipů pro snadnější manipulaci
· prodloužené elastické zakončení rukávů
· výrazné reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S – XL

· materiál SoftShell s membránou
Air Plus Membrane
· elastický materiál ThermoFit na zádech
a rukávech pro efektivní ventilaci
· dlouhý přední zip s krytkou
· 2 přední kapsy na zip
· taháčky zipů pro snadnější manipulaci
· výrazné reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: XS – XL
-15 o&DçoC

-15 o&DçoC

L A D Y

A C T I V E |3

reﬂexní zip

2110419
černá|bílá
2229610
černá

2229622
magenta

DÁMSKÁ BUNDA|MIKINA

SIERRA PRO 2.0

DÁMSKÁ VESTA

· materiál NanoLoft s tepelnou izolací
vpředu, na ramenech a vzadu
· elastický materiál SuperDryntex
se zateplením
· zateplená kapuce pro větší pohodlí
· dlouhý přední zip s krytkou
· 2 přední kapsy na zip
· taháčky zipů pro snadnější manipulaci
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S – XL
&Dç&

4| L A D Y

ARTEMIS
· materiál NanoLoft s tepelnou izolací
vpředu a na ramenech
· elastický materiál SuperDryntex
se zateplením
· dlouhý přední zip s krytkou
· 2 přední kapsy na zip
· taháčky zipů pro snadnější manipulaci
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: XS – L
&Dç&

A C T I V E

2229781
mint|černá

1914162
žlutá fluo

2229721
růžová|černá
ůž á|č á

DÁMSKÁ BUNDA|MIKINA

DÁMSKÁ VĚTROVKA

SIERRA 2.0

GLORIA

· materiál NanoLoft s tepelnou izolací
vpředu a vzadu
· elastický materiál SuperDryntex
se zateplením
· dlouhý přední zip s krytkou
· 2 přední kapsy na zip
· taháčky zipů pro snadnější manipulaci
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S – XL (2229781)
XS – XXL (2229721)

·
·
·
·

&Dç&

vodě i větru odolný materiál WindShell
elastické panely pro větší komfort
síťovina pro efektivní ventilaci
elastické zakončení na rukávech a v pase
pro větší pohodlí
· krytka zipu
· zadní kapsa na zip
· reﬂexní bezpečnostní prvky
· možnost sbalení do zadní kapsy
velikosti: S – XXL
5 o&DçoC

L A D Y

A C T I V E |5

2128812
magenta|černá

2128912
černá|růžová
č á| ůž á

2222612
antracit|růžová

DÁMSKÝ DRES|MIKINA

DÁMSKÝ DRES

DÁMSKÝ DRES

GAIA

KELLY

VANESSA

· elastický materiál SuperDryntex
se zateplením
· dlouhý přední zip s krytkou
· zadní kapsa na zip
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S – XL

· elastický materiál SuperDryntex
se zateplením
· dlouhý přední zip s krytkou
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: XS – XXL

· elastický materiál MicroCool
se zateplením
· dlouhý přední zip s krytkou
· zadní kapsa na zip
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S – XL

&Dç&
&Dç&

6| L A D Y

A C T I V E

&Dç&

2012710
černá

2212718
černá|mint

2112712
černá|růžová

DÁMSKÁ SUKNĚ

ALASKA
·
·
·
·

materiál NanoLoft s tepelnou izolací vpředu a vzadu
elastický materiál ThermoFit na obou bocích
pohodlný široký elastický pas
oboustranný zip na boku pro snadné oblékání
a komfortní pohyb
velikosti: XS – XL (2112712)
S – XL (2012710, 2212718)
&Dç&

vhodné
dné
ňky
doplňky

L A D Y

A C T I V E |7

2024910
černá

2011810
černá

DÁMSKÉ VOLNÉ KALHOTY

DÁMSKÉ VOLNÉ KALHOTY

VICTORIA

VERENA WS

· materiál NanoLoft s tepelnou izolací vpředu a vzadu
· materiál SoftShell s membránou a zateplením
· pohodlný volný střih
· elastický pas s tkanicí na stažení
· 2 kapsy na zip
· zipy na nohavicích pro pohodlné oblékání
· protiskluzový silikonový pásek na nohavicích
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S – XL

·
·
·
·
·
·
·
·

&Dç&

&Dç&

8| L A D Y

materiál SoftShell s membránou a zateplením
materiál ThermoFit se zateplením
pohodlný volný střih
elastický pas s tkanicí na stažení
2 kapsy na zip
zipy na nohavicích pro pohodlné oblékání
protiskluzový silikonový pásek na nohavicích
reﬂexní bezpečnostní prvky

A C T I V E

2224918
černá|mint

velikosti: S – XL (2024910)
XS – XL (2224918)
XS – XXL (2024912)

2024912
černá|růžová

2207712
černá|růžová

2107717
černá|reflex

2127511
černá|reflex

2229912
černá|růžová

DÁMSKÉ KALHOTY

BRAVA WS
· materiál SoftShell s membránou
a zateplením
· materiál ThermoFit se zateplením
· elastický pas
· anatomické provedení kolen
· protiskluzové zakončení nohavic
· zipy na nohavicích pro pohodlné oblékání
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S – XL

DÁMSKÉ KALHOTY

DÁMSKÉ KALHOTY

REBECCA

REBECCA 2.0

· materiál ThermoFit
se zateplením
· elastický pas
· otevřená kapsa na boku
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: XS –XL

· materiál ThermoFit
se zateplením
· elastický pas
· kapsa na zip
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: XS – XXL

-5 o&DçoC

&Dç&

-15 o&DçoC

L A D Y
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2020710
černá

2020721
černá|růžová

2011410
černá

2111418
černá|mint

DÁMSKÉ RUKAVICE

DÁMSKÉ RUKAVICE

DIANA WS+

JASMINE WS+

· materiál SoftShell s membránou a zateplením
· termoizolační vrstva Thinsulate 3M
· ovládání dotykového displeje SmartTouch
· anatomicky tvarovaná dlaň
· silikonová protiskluzová úprava na dlani i na prstech
· ﬂeece na palci pro otírání potu
· zesílení mezi palcem a ukazovákem
· prodloužené elastické zápěstí
· reﬂexní bezpečnostní prvky (2020710)
velikosti: S – L

· materiály SoftShell s membránou a zateplením
· termoizolační vrstva Thinsulate 3M
· ovládání dotykového displeje SmartTouch
· anatomicky tvarovaná dlaň
· silikonová protiskluzová úprava na dlani i na prstech
· ﬂeece na palci pro otírání potu
· zesílení mezi palcem a ukazovákem
· prodloužené elastické zápěstí
· reﬂexní bezpečnostní prvky (2011410)
velikosti: S – XL (2011410)
S – L (2011412, 2111418)

&Dç&
&Dç&

10 | L A D Y

A C T I V E

2011412
černá|růžová

2206912
černá|růžová

2206212
černá|růžová

2230317
černá|reflex

2004721
černá|růžová
2006220
růžová

2006920
růžová

DÁMSKÉ RUKAVICE

DÁMSKÉ RUKAVICE

DÁMSKÁ ČEPICE

DÁMSKÁ ČELENKA

IRIS WS+

SKIN WS+

FIZZ

STIX

· materiál SoftShell s membránou a zateplením
· termoizolační vrstva Thinsulate 3M na dlani i na
hřbetu rukavice
· ovládání dotykového displeje SmartTouch
· anatomicky tvarovaná dlaň
· silikonová protiskluzová úprava na dlani i na prstech
· ﬂeece na palci pro otírání potu
· zesílení mezi palcem a ukazovákem
· prodloužené elastické zápěstí
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S – L

· materiál SoftShell s membránou a zateplením
· materiál ThermoFit se zateplením (dlaň)
· ovládání dotykového displeje SmartTouch
· protiskluzový silikon na dlani
· ﬂeece na palci pro otírání potu
· prodloužené elastické zápěstí
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: XS – L

· materiál ThermoFit
se zateplením
· anatomický střih
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S/M, L/XL

· materiál ThermoFit
se zateplením
· anatomický střih
· šířka 100 mm
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikost: S/M

&Dç&

&Dç&

L A D Y
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DĚTSKÉ VOLNÉ KALHOTY

FIRN WS
· materiál SoftShell s membránou
a zateplením
· materiál ThermoFit se zateplením
· odepínací šle s nastavitelnou délkou
· pohodlný volný střih
· elastický pas
· zipy na nohavicích pro pohodlné oblékání
· protiskluzový silikonový pásek na nohavicích
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: 128/134, 140/146,
152/158, 164/170
&Dç&

12 | K I D

A C T I V E

2009010
černá
DĚTSKÉ VOLNÉ KALHOTY
2212910
černá

SNOW WS
· materiál SoftShell s membránou a zateplením
· materiál ThermoFit se zateplením
· pohodlný volný střih
· elastický pas s tkanicí na stažení
· protiskluzový silikonový pásek na nohavicích
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: 128/134, 140/146
152/158, 164/170
-15 o&DçoC

2020983
černá|zelená

2020929
černá|růžová

DĚTSKÉ RUKAVICE

PUZZLE WS
· materiál SoftShell s membránou a zateplením
· termoizolační vrstva Thinsulate 3M
· anatomicky tvarovaná dlaň
· silikonová protiskluzová úprava na dlani i na prstech
· zesílení mezi palcem a ukazovákem
· prodloužené elastické zápěstí
velikosti: 7-8, 9-10, 11-12, 13-14

&Dç&

vhodné
doplňky

K I D

A C T I V E | 13

2102714
černá|žlutá fluo

2214016
černá|žlutá fluo

PÁNSKÁ ZIMNÍ BUNDA

PÁNSKÁ ZIMNÍ BUNDA

STRONG WS

BALANCE WS

· elastický materiál SoftShell s membránou
Air Plus Membrane
· materiál ThermoFit pro efektivní ventilaci
· dlouhý přední zip s krytkou
· komfortní zvýšený stojáček na ohrnutí
· elastické zakončení rukávů
· 3 kapsy na zip + 2 otevřené kapsy
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: M – 3XL

· materiál SoftShell s membránou
Air Plus Membrane
· elastický materiál ThermoFit na zádech
a rukávech pro efektivní ventilaci
· dlouhý přední zip s krytkou
· 2 přední kapsy na zip
· taháčky zipů pro snadnější manipulaci
· výrazné reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S – 3XL

-15 o&DçoC

14 | M A N

&Dç&

A C T I V E

2230138
modrá

2230161
černá|žlutá fluo

2230216
černá|žlutá fluo

PÁNSKÁ BUNDA|MIKINA

PÁNSKÁ BUNDA|MIKINA

CRUX PRO 2.0

CRUX 2.0

· materiál NanoLoft s tepelnou izolací vpředu,
na ramenech a vzadu
· elastický materiál SuperDryntex se zateplením
· zateplená kapuce pro větší pohodlí
· dlouhý přední zip s krytkou
· 2 přední kapsy na zip
· taháčky zipů pro snadnější manipulaci
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: M – XXL

· materiál NanoLoft s tepelnou izolací
vpředu a vzadu
· elastický materiál SuperDryntex
se zateplením
· dlouhý přední zip s krytkou
· 2 přední kapsy na zip
· taháčky zipů pro snadnější manipulaci
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S – 3XL

&Dç&

&Dç&

M A N
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1924561
žlutá fluo

2100816
černá|žlutá fluo

VĚTROVKA

PÁNSKÝ DRES

BORA

COMFORT

· vodě i větru odolný materiál WindShell
· elastické panely pro větší komfort
· síťovina pro efektivní ventilaci
· elastické zakončení na rukávech a v pase
· dlouhý přední zip s krytkou
· zadní kapsa na zip
· reﬂexní bezpečnostní prvky
· možnost sbalení do zadní kapsy
velikosti: M – 4XL

· materiál MicroCool se zateplením
· dlouhý přední zip s krytkou
· zadní kapsa na zip
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: M – 3XL

&Dç&

5 o&DçoC

16 | M A N

A C T I V E

2100961
černá|žlutá fluo

2230416
antracit|žlutá fluo

PÁNSKÝ DRES

PÁNSKÝ DRES|MIKINA

CORE

SOLID

· elastický materiál SuperDryntex se zateplením
· dlouhý přední zip s krytkou
· kapsa na zip
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: L – 3XL

· elastický materiál SuperDryntex
se zateplením
· dlouhý přední zip s krytkou
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S – 3XL

&Dç&

&Dç&

M A N
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2230810
černá

2011710
černá
PÁNSKÉ VOLNÉ KALHOTY

PÁNSKÉ KRÁTKÉ KALHOTY

YUKON

BORMIO

· materiál NanoLoft s tepelnou izolací vpředu a vzadu
· materiál SoftShell s membránou a zateplením
· pohodlný volný střih
· elastický pas s tkanicí na stažení
· 2 kapsy na zip
· zipy na nohavicích pro pohodlné oblékání
· protiskluzový silikonový pásek na nohavicích
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S – XXL

· materiál NanoLoft s tepelnou izolací vpředu a vzadu
· elastický materiál ThermoFit na obou bocích
· elastický pas s tkanicí na stažení
· zip na obou bocích pro snadné oblékání
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S – XXL

&Dç&

18 | M A N

A C T I V E

&Dç&

2025510
černá

2025516
6
černá|žlutá fluoo

PÁNSKÉ VOLNÉ KALHOTY

DOLOMITE WS
· materiál SoftShell s membránou a zateplením
· materiál ThermoFit se zateplením
· pohodlný volný střih
· elastický pas s tkanicí na stažení
· 2 kapsy na zip
· zipy na nohavicích pro pohodlné oblékání
· protiskluzový silikonový pásek na nohavicích
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S – XXL (2025510)
S – 3XL (2025516)
-15 o&DçoC

M A N
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2101710
černá

PÁNSKÉ KALHOTY

2101817
černá|reflex
PÁNSKÉ KALHOTY

SPRINTER WS LACL + VL

· materiál SoftShell s membránou a zateplením
· materiál ThermoFit se zateplením
· lacl z elastické síťoviny
· anatomické provedení kolen
· zipy na nohavicích pro snadné oblékání
· protiskluzový silikonový pásek na nohavicích
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: M – XXL

· materiál SoftShell s membránou a zateplením
· materiál ThermoFit se zateplením
· lacl z elastické síťoviny
· anatomické provedení kolen
· zipy na nohavicích pro snadné oblékání
· protiskluzový silikonový pásek na nohavicích
· výrazné reﬂexní bezpečnostní prvky
· cyklistická vložka Stretch Man
velikosti: M – XXL
man

SPRINTER WS LACL

-15 o&DçoC
-15 o&DçoC

20 | M A N

A C T I V E

2102417
černá|reflex

2102416
černá|žlutá fluo

2127810
černá

PÁNSKÉ KALHOTY

PÁNSKÉ KALHOTY

SPRINTER WS

SVEN

· materiál SoftShell s membránou a zateplením
· materiál ThermoFit se zateplením
· elastický pas
· anatomické provedení kolen
· zipy na nohavicích pro snadné oblékání
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: M – XXL (2102417)
S – XXL (2102416)

· materiál ThermoFit se zateplením
· elastický pas
· kapsa na zip
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S – 3XL
-5 o&DçoC

-15 o&DçoC

M A N
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2220410
černá

2204610
černá

2220416
černá|žlutá fluo

RUKAVICE

RUKAVICE

POLAR WS+

PEAK 2.0 WS+

· materiál SoftShell s membránou a zateplením
· termoizolační vrstva Thinsulate 3M na dlani i na
hřbetu rukavice
· ovládání dotykového displeje SmartTouch
· anatomicky tvarovaná dlaň
· silikonová protiskluzová úprava na dlani i na prstech
· ﬂeece na palci pro otírání potu
· zesílení mezi palcem a ukazovákem
· prodloužené elastické zápěstí
· reﬂexní bezpečnostní prvky REFLECTIVTM
velikosti: S – XXL

· materiál SoftShell s membránou a zateplením
· termoizolační vrstva Thinsulate 3M
· ovládání dotykového displeje SmartTouch
· anatomicky tvarovaná dlaň
· silikonová protiskluzová úprava na dlani i na prstech
· ﬂeece na palci pro otírání potu
· zesílení mezi palcem a ukazovákem
· prodloužené elastické zápěstí
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S – XXL

-15 o&DçoC
&Dç&

22 | M A N

A C T I V E

2026210
černá

2026216
černá|žlutá fluo

2203817
černá|reflex

2203816
černá|žlutá fluo

RUKAVICE

RUKAVICE

EVEREST WS+

LAKE 2.0 WS+

·
·
·
·
·
·

· materiál SoftShell s membránou a zateplením
· ovládání dotykového displeje SmartTouch
· anatomicky tvarovaná protiskluzová dlaň
· ﬂeece na palci pro otírání potu
· zesílení mezi ukazovákem a palcem
· extra prodloužené elastické zápěstí
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: M – XXL

materiál SoftShell s membránou a zateplením
termoizolační vrstva Thinsulate 3M
ovládání dotykového displeje SmartTouch
anatomicky tvarovaná dlaň
ﬂeece na palci pro otírání potu
silikonová protiskluzová úprava na dlani
i na prstech
· zesílení mezi palcem a ukazovákem
· prodloužené elastické zápěstí
· reﬂexní bezpečnostní prvky (2026210)
velikosti: S – XL

&Dç&

&Dç&

M A N
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2115810
černá
2004710
černá

2004761
černá|žlutá fluo

RUKAVICE

SKIN WS+
· materiál SoftShell s membránou
a zateplením
· materiál ThermoFit se zateplením (dlaň)
· ovládání dotykového displeje SmartTouch
· protiskluzový silikon na dlani
· ﬂeece na palci pro otírání potu
· prodloužené elastické zápěstí
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: XS – XL

&Dç&

24 | M A N

A C T I V E

ČEPICE

FIZZ WS
· materiál SoftShell s membránou
a zateplením
· materiál ThermoFit se zateplením
· anatomický střih
· reﬂexní bezpečnostní prvky
· perfektní i pod cyklistickou přilbu
velikosti: S/M, L/XL

2006211
antracit

2006911
antracit

2006960
žlutá fluo

2006260
žlutá fluo

2106810
černá
ČEPICE

ČELENKA

FIZZ

STIX

· materiál ThermoFit se zateplením
· anatomický střih
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S/M, L/XL

· materiál ThermoFit se zateplením
· anatomický střih
· šířka 95 mm
· reﬂexní bezpečnostní prvky
velikosti: S/M, L/XL

KUKLA

COOL
· materiál ThermoFit se zateplením
· anatomický střih
velikosti: KID, UNI

M A N
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2106010
210601
čern
černá

2006410
černá

2110710
černá

2110610
černá

NÁVLEKY NA TRETRY

NEO
NÁVLEKY NA

RUCE | KOLENA | NOHY
· materiál ThermoFit se zateplením
· anatomický střih
· protiskluzové zakončení
· zipy na nohavicích pro pohodlné oblékání
· reﬂexní bezpečnostní prvky REFLECTIVTM
velikosti: S – XL

· materiál NeoProof
· vhodné pro MTB, gravel i silniční tretry
· podlepené švy – 100% ochrana proti větru a vodě
· univerzální podrážka se suchým zipem
· vyztužená špička
· zapínání na zip+suchý zip
· reﬂexní bezpečnostní prvky REFLECTIVTM
velikosti: M (38-40), L (41-43),
XL (43-45), XXL (46-48)
o&DçoC

26 | A C T I V E

L I F E

1816419
černá mat|bílá

1816370
titan mat

PŘILBA

PŘILBA

MONTANA VIP

MONTANA PRO+

visor: ﬁltr kategorie S1-2
fotochromatický FlexVision
polarizační ﬁltr PolarVision (1816390)
zrcadlový efekt
100% ochrana proti UV záření
odolný proti poškrábání
úprava proti zamlžení ZeroFog
ochranný molitan
včetně přepravního obalu
velikosti: 55-57 cm, 58-60 cm, 60-62 cm (1816390)
55-57 cm, 58-60 cm, 60-62 cm, 61-64 cm (1816370)
hmotnost 550 g

1816390
bílá mat

S3

S2

S1

visor: ﬁltr kategorie S1
multi zrcadlový efekt
100% ochrana proti UV záření
odolný proti poškrábání
úprava proti zamlžení ZeroFog
ochranný molitan
včetně přepravního obalu
velikosti: 55-57, 58-60, 60-62, 61-64 cm
hmotnost 550 g

1816410
černá mat

S0

přizpůsobení visoru FlexVision
světelným podmínkám
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PŘILBA

CUSNA VIP
visor: ﬁltr kategorie S1-2
fotochromatický FlexVision
polarizační ﬁltr PolarVision (1919390)
zrcadlový efekt
100% ochrana proti UV záření
odolný proti poškrábání
úprava proti zamlžení ZeroFog
ochranný molitan
včetně přepravního obalu
velikosti: 55-57 cm, 58-60 cm, 60-62 cm (1919394, 2019397)
55-57 cm, 58-60 cm, 60-62 cm, 61-64 cm (ostatní)
hmotnost 530 g

1619319
černá mat|bílá

S3

S2

S1

přizpůsobení visoru FlexVision
světelným podmínkám
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S0

1919394
bílá|prosecco mat

2019397
bílá|stříbrná mat

1919390
bílá mat

1919316
černá|žlutá ﬂuo mat

2019370
titan mat

1719310
černá mat
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PŘILBA

CUSNA PRO+
visor: ﬁltr kategorie S1
multi zrcadlový efekt
100% ochrana proti UV záření
odolný proti poškrábání
úprava proti zamlžení ZeroFog
ochranný molitan
včetně přepravního obalu
velikosti: 55-57 cm, 58-60 cm, 60-62 cm (1916294)
55-57 cm, 58-60 cm, 60-62 cm, 61-64 cm (1816210)
hmotnost 530 g

1916294
bílá|prosecco mat

1816210
černá mat
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1917219
černá|bílá mat

1517210
černá mat

1917270
titan mat

PŘILBA

CUSNA PRO
visor: ﬁltr kategorie S1
100% ochrana proti UV záření
odolný proti poškrábání
úprava proti zamlžení ZeroFog
ochranný molitan
včetně přepravního obalu
velikosti: 55-57 cm, 58-60 cm, 60-62 cm (1517290,1917294)
55-57 cm, 58-60 cm, 60-62 cm, 61-64 cm (ostatní)
hmotnost 530 g

1917294
bílá|prosecco ma
mat

1517290
bílá mat
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1619410
černá mat

1619810
černá mat

2019470
titan mat

PŘILBA

VOLCANO VIP

PŘILBA

visor: ﬁltr kategorie S1-2
fotochromatický FlexVision
zrcadlový efekt
100% ochrana proti UV záření
odolný proti poškrábání
úprava proti zamlžení ZeroFog
ochranný molitan
včetně přepravního obalu
velikosti: 53-55, 56-58, 59-61 cm
hmotnost 530 g

VOLCANO PRO
visor: ﬁltr kategorie S1
100% ochrana proti UV záření
odolný proti poškrábání
úprava proti zamlžení ZeroFog
ochranný molitan
včetně přepravního obalu
velikosti: 53-55, 56-58, 59-61 cm
hmotnost 530 g
S3

S2

S1

přizpůsobení visoru FlexVision
světelným podmínkám

32 |

S0

1619490
bílá perleť mat

1517710
černá mat

1717780
limeta mat

PŘILBA

WIND
možnost doplnění visorem
velikosti: 53-55 cm, 56-58 cm (1817720)
53-55 cm, 56-58 cm, 59-61 cm (ostatní)
hmotnost 470 g

1517790
bílá mat

1817720
růžová mat
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1517960
žlutá ﬂuo
1819620
růžová mat

DĚTSKÁ PŘILBA

ROCKY PRO
visor: ﬁltr kategorie S1
100% ochrana proti UV záření
odolný proti poškrábání
úprava proti zamlžení ZeroFog
ochranný molitan
včetně přepravního obalu
velikosti: 48-52 cm, 53-55 cm (1819620)
53-55 cm (ostatní)
hmotnost 510 g

1719660
žlutá ﬂuo

DĚTSKÁ PŘILBA

ROCKY
velikosti: 48-52, 53-55 cm
hmotnost 440 g
1817980
limeta mat
1819640
oranžová mat
1819680
limeta mat
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VISORY PRO MODELY

VISORY PRO MODELY

MONTANA, CUSNA, VOLCANO

ROCKY PRO (53-55 cm), WIND

1716720
růžový zorník
filtr kategorie S1-2

1619730
modrý zorník
filtr kategorie S1-2

1718510
kouřový zorník
filtr kategorie S2

1919720
růžový zorník
filtr kategorie S1-2

1718560
oranžový zorník
filtr kategorie S1

1718590
čirý zorník
filtr kategorie S0

PŘEPRAVNÍ OBAL

PRO VŠECHNY MODELY
1816165
zorník iridium
filtr kategorie S1

1718410
kouřový zorník
filtr kategorie S3

1518490
čirý zorník
filtr kategorie S1

1518310
kouřový zorník
filtr kategorie S2

1918370
šedý zorník
filtr kategorie S1

1518360
oranžový zorník
filtr kategorie S1

1518390
čirý zorník
filtr kategorie S0

1915910
černá

1915990
bílá
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PŘILBA

COMP VIP
visor: ﬁltr kategorie S1-3
fotochromatický FlexVision
zrcadlový efekt
100% ochrana proti UV záření
odolný proti poškrábání
úprava proti zamlžení ZeroFog
ochranný molitan
včetně přepravního obalu
velikosti: 55-58, 58-61, 61-63 cm
hmotnost 515 g

2011917
černá mat

S3

S2

S1

přizpůsobení visoru FlexVision
světelným podmínkám

36 |

S0

PŘILBA

PHOENIX PRO
visor: ﬁltr kategorie S2
zrcadlový efekt
100% ochrana proti UV záření
odolný proti poškrábání
úprava proti zamlžení ZeroFog
ochranný molitan
luxusní povrchová úprava Soft Touch
včetně přepravního obalu
velikosti: 53-55, 55-58, 58-61 cm
hmotnost pouze 400 g (vel. 53-55 cm)

1927317
černá mat

VELMI
LEHKÁ

PŘILBA

CORTINA PRO

1927497
bílá mat

VELMI
LEHKÁ

visor: ﬁltr kategorie S2
zrcadlový efekt
100% ochrana proti UV záření
odolný proti poškrábání
úprava proti zamlžení ZeroFog
ochranný molitan
luxusní povrchová úprava Soft Touch
včetně přepravního obalu
velikosti: 53-55, 55-58, 58-61 cm
hmotnost pouze 400 g (vel. 53-55 cm)
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1809590
bílá|růžová mat

DĚTSKÁ PŘILBA

RIDER PRO

1809583
limeta|modrá mat

visor: ﬁltr kategorie S2
zrcadlový efekt
100% ochrana proti UV záření
odolný proti poškrábání
úprava proti zamlžení ZeroFog
ochranný molitan
včetně přepravního obalu
velikost 53-55 cm
hmotnost 490 g

1909538
modrá|zelená mat
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2012409
bílá|růžová mat

2012480
zelená mat
JUNIORSKÁ, DĚTSKÁ PŘILBA
LBA

SPEEDY PRO
visor: ﬁltr kategorie S2
zrcadlový efekt
100% ochrana proti UV záření
odolný proti poškrábání
úprava proti zamlžení ZeroFog
ochranný molitan
včetně přepravního obalu
velikosti: 53-55 cm (2012490)
53-55 cm, 55-58 cm (2012409, 2012480)
hmotnost pouze 370 g (vel. 53-55 cm)

2012490
bílá mat

| 39

1916971
černá|karbon mat

1916890
bílá mat

PŘILBA

PŘILBA

COMP

GRACE

velikosti: 55-58, 58-61, 61-63 cm
hmotnost 450 g (vel. 55-58 cm)

velikosti: 55-58, 58-61 cm
hmotnost 450 g (vel. 55-58 cm)
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1928417
černá mat

1928592
bílá|růžová mat

PŘILBA

PŘILBA

PHOENIX

CORTINA

luxusní povrchová úprava Soft Touch
velikosti: 55-58 cm, 58-61 cm
hmotnost pouze 355 g (vel. 55-58 cm)

luxusní povrchová úprava Soft Touch
velikosti: 53-55, 55-58, 58-61 cm
hmotnost pouze 310 g (vel. 53-55 cm)
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2110383
limeta|modrá mat

2012303
modrá mat

VELMI
LEHKÁ

DĚTSKÁ PŘILBA

SCAMP

DĚTSKÁ PŘILBA

GEMINI

velikosti: 48-52, 53-55 cm
hmotnost pouze 325 g (vel. 48-52 cm)

velikosti: 48-52 cm
hmotnost 485 g

6
1810320
růžová mat
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VISORY PRO MODELY

COMP VIP, COMP PRO, GRACE PRO, RIDER PRO

2010970
šedý zorník
filtr kategorie S1-3

1710060
oranžový zorník
filtr kategorie S2

1810020
růžový zorník
filtr kategorie S2

1810030
modrý zorník
filtr kategorie S2

KUKLA

COOL
1910860
oranžový zorník
filtr kategorie S1

1910820
růžový zorník
filtr kategorie S1

1910890
čirý zorník
filtr kategorie S1

· materiál ThermoFit
se zateplením
· anatomický střih
velikosti: KID, UNI
2106810
černá

VISORY PRO MODELY

PŘEPRAVNÍ OBAL

PHOENIX PRO, CORTINA PRO, SPEEDY PRO

PRO VŠECHNY MODELY

2014960
oranžový zorník
filtr kategorie S1

2014920
růžový zorník
filtr kategorie S1

2014990
čirý zorník
filtr kategorie S1

1814510
černá

1814590
bílá
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TECHNOLOGIE

IN–MOLD – moderní technologie výroby lyžařských a snowboardových přileb. Vrchní
skelet přilby je pomocí speciální technologie při vysoké teplotě nalisován přímo na
polystyrenovou skořepinu. Přilba může mít menší hmotnost a získá luxusní vzhled.

POLARVISION – visor s polarizačním ﬁltrem PolarVision ﬁltruje odražené světelné
záření a umožňuje tak ostrý a nezkreslený výhled i při slunečném počasí. Významně to
přispívá nejen k pohodlí, ale také k bezpečnosti při lyžování.

HARDSHELL – kombinací velmi tvrdé vnější skořepiny z materiálu ABS nebo
polykarbonátu a vnitřního polystyrenu, který ideálně absorbuje nárazy, vznikne
konstrukce zajišťující výbornou bezpečnost a ochranu.

VENTILAČNÍ OTVORY – umožňují výměnu vzduchu pod přilbou a odvod vlhkosti.
Všechny modely přileb Mango a některé modely přileb Etape jsou opatřeny ventilačními
otvory s plynulou regulací. Podstatně to zvyšuje komfort při lyžování, zvláště při teplém
a slunečném počasí.

MĚKKÉ KRYTY UŠÍ – všechny modely přileb Mango i Etape mají kryty uší vyrobeny
z měkkého materiálu, který navazuje na skořepinu přilby. Ochrana hlavy není v podstatě
nijak snížena, ale významně to zvyšuje pohodlí při lyžování.

bez PolarVision

s PolarVision

FLEXVISION – díky této moderní technologii se visor automaticky přizpůsobí reálným
světelným podmínkám. Při intenzivním světle se zorník automaticky zatmaví, při šeru
se naopak rozjasní. Výsledkem je dokonalý komfort při lyžování za jakýchkoli podmínek!

ODNÍMATELNÉ KRYTY UŠÍ – u některých modelů přileb je možné velmi jednoduše
a snadno odstranit kryty uší. To je velmi praktické, zvláště při teplém a slunečném
počasí.
S3

S2

S1

S0

RUN SYSTEM – univerzální upínací systém, pomocí regulačního kolečka je možné
během několika sekund přizpůsobit přilbu přesně Vaší hlavě. Výsledkem je maximální
pohodlí a zvýšená bezpečnost.
přizpůsobení visoru FlexVision světelným podmínkám
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QFS (Quick Fit System) – upínací systém, který umožňuje plynulou regulaci velikosti
přilby podle obvodu hlavy a zajišťuje tak bezpečné a pohodlné usazení na hlavě.
Maximálního komfortu je dosaženo použitím velmi přesného upínacího mechanismu
s anatomicky tvarovaným kolečkem.

ZEROFOG – všechny visory Mango i Etape jsou doplněny technologií, která významně
snižuje možnost mlžení visoru. Přes visor budete tedy mít nezkreslený a ostrý výhled.

Všechny lyžařské přilby Mango i Etape jsou schváleny podle evropské normy EN 1077
(ČSN EN 1077). Všechny visory u lyžařských přileb Mango i Etape jsou schváleny podle
evropské normy EN 174 (ČSN EN 174).

DIOPTRICKÉ BRÝLE – velikou výhodou všech modelů přileb s visorem Mango i Etape
je možnost použít dioptrické brýle a můžete tedy lyžovat bez omezení a s plným
komfortem.

2214680
zelená
NEW

2014609
černá|bílá

2014692
bílá|růžová

2014621
růžová|černá

2014619
černá|bílá

2014627
růžová|šedá

2014688
zelená ﬂuo

2014622
růžová ﬂuo

2014650
červená

DEKORACE NA PŘILBU

FUNNY KIT
vhodné na všechny typy přileb
rychlá montáž na přilbu samolepícím Velcro
náhradní samolepící Velcro součástí balení
(kromě 2214680)
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ERGO

FLEX

4

™
BEZPEČNOST
Nový materiál ERGOFLEX při nárazu absorbuje téměř veškerou
nárazovou energii. Sendvičová konstrukce 4X zajistí více jak
4-násobnou účinnost ve srovnání s jednovrstvým uspořádáním.
Výsledkem je revoluční pěna ERGOFLEX 4XTM, která poskytuje zcela
unikátní úroveň ochrany.

POHODLÍ
Díky své elasticitě se pěna ERGOFLEX 4XTM dokonale přizpůsobí tělu.
Tuto vlastnost si zachová díky funkci FrostFlexTM i při velmi nízkých
teplotách a poskytuje tak skvělý komfort za všech podmínek.
Kombinací bezpečnosti a pohodlí je funkce MemoryFlexTM –
po jakékoli deformaci se pěna okamžitě vrátí do původního tvaru,
aby mohla 100% plnit svoji ochrannou funkci.

VENTILACE
Porézní struktura pěny ERGOFLEX 4XTM umožňuje mikroventilaci
a zajistí tedy optimální cirkulaci vzduchu. Výsledkem je pocit sucha
i při dlouhodobé aktivitě nebo vyšších teplotách.

2095110
černá

2095118
černá|zelená

2095219
černá|bílá

CHRÁNIČ PÁTEŘE

SPINE

CHRÁNIČ PÁTEŘE

· schválení podle normy ČSN EN 1621-2, třída 1
· 4-vrstvá absorpční pěna ERGOFLEX 4XTM
· 3D ventilační materiál na zádech pro ideální komfort
· anatomický tvar a nastavitelné elastické popruhy
· nastavitelné elastické stažení v pase s Velcro SafeTM
· hmotnost pouze 450 g (vel. S)
velikosti: S (150-175 cm), M (170-180 cm)
L (175-185 cm), XL (185-195 cm)

· schválení podle normy ČSN EN 1621-2, třída 1
· 4-vrstvá absorpční pěna ERGOFLEX 4XTM
· 3D ventilační materiál na zádech pro ideální komfort
· anatomický tvar a nastavitelné elastické popruhy
· nastavitelné elastické stažení v pase s Velcro SafeTM
· hmotnost pouze 400 g (vel. S)
velikosti: S (140-160 cm), M (155-175 cm), L (170-185 cm)

ERGO

ERGO

FLEX

4

PURE

FLEX
FLEX

AIR

4

FLEX

AIR
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2095313
černá|modrá

DĚTSKÝ CHRÁNIČ PÁTEŘE

BACKBONE
· schválení podle normy ČSN EN 1621-2, třída 1
· 4-vrstvá absorpční pěna ERGOFLEX 4XTM
· 3D ventilační materiál na zádech pro ideální komfort
· anatomický tvar a nastavitelné elastické popruhy
· nastavitelné elastické stažení v pase s Velcro SafeTM
· hmotnost pouze 300 g (vel. 116-134)
velikosti: 116-134, 128-146, 140-158 cm
ERGO

FLEX

4
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FLEX

AIR

2095318
černá|limeta

2095312
černá|růžová

2095330
modrá

2095320
růžová

DĚTSKÝ CHRÁNIČ PÁTEŘE

BACKBONE
· schválení podle normy ČSN EN 1621-2, třída 1
· 4-vrstvá absorpční pěna ERGOFLEX 4XTM
pro maximální ochranu
· 3D ventilační materiál na zádech pro ideální komfort
· anatomický tvar a nastavitelné anatomické popruhy
z elastického materiálu pro dokonalé pohodlí
· nastavitelné elastické stažení v pase se suchým
zipem Velcro SafeTM = 100% ochrana oděvu
· hmotnost pouze 300 g (vel. 116-134)
velikosti: 116-134, 128-146 cm
ERGO

FLEX

4

FLEX

AIR
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2195583
limeta|modrá
NEW

DĚTSKÝ CHRÁNIČ PÁTEŘE

JUNIOR FIT
· schválení podle normy ČSN EN 1621-2, třída 1
· velmi lehký materiál UltraCORETM
pro maximální ochranu
· nastavitelné popruhy a hrudní přezka
pro dokonalé pohodlí
· nastavitelné elastické stažení v pase se suchým
zipem Velcro SafeTM = 100% ochrana oděvu
· hmotnost pouze 315 g (vel. 116-128 cm)
velikosti: 128-140, 140-152 cm (1895534)
116-128, 128-140, 140-152 cm (ostatní)

FLEX

50 |

1895534
černá|modrá

1895592
bílá|růžová

OBLEČENÍ MATERIÁLY
SoftShell Funkční elastický materiál odolný větru a vodě s vynikajícími
termoizolačními a transpiračními vlastnostmi. Díky třívrstvé struktuře nabízí
maximální komfort a ochranu. Vnitřní vrstva je tvořena funkční membránou odolnou
proti větru a vodě (vodní sloupec 10 000 mm, index prodyšnosti 10 000 g/m2/24 h).
Vnější vrstvu tvoří vodoodpudivý materiál s elastickými vlákny, který rychle schne.

ThermoFit Elastický materiál s výbornými termoizolačními vlastnostmi. Díky jemné
struktuře a vysokému podílu Lycra vláken se dokonale přizpůsobí tělu. Je měkký
a příjemný na dotek. Má vysokou odolnosti proti opotřebení a antibakteriální úpravu.
Thinsulate 3M Materiál s vynikajícími termoizolačními vlastnostmi. Je tvořen velkým
množstvím mikrovláken, která společně se vzduchem tvoří velmi účinnou termoizolační
vrstvu.

NanoLoft Skvěle tepelně izolující materiál, který je velmi lehký a prodyšný. Tyto
vlastnosti si díky vysoké vodoodpudivosti mikrovláken uchovává i ve vlhkém
prostředí. Proto je NanoLoft ideálním materiálem pro sportovní oblečení do chladných
a mrazivých dnů.

SmartTouch Rukavicemi, které jsou vybaveny technologií SmartTouch, je možné
ovládat displeje mobilních telefonů, tabletů, MP3 přehrávačů, kamer, fotoaparátů nebo
navigací.

WindShell Funkční materiál z polyesterových vláken je vodoodpudivý a odolný proti
větru. Vnitřní ochranná vrstva zvyšuje odolnost proti vnějším vlivům a zajišťuje
maximální ochranu proti nepříznivému počasí.

Neo Proof Materiál Neo Proof je funkční materiál, který výborně udržuje teplo, je
voděodolný a odolává všem povětrnostním vlivům. Je navíc dostatečně elastický a
velmi dobře omyvatelný.

SuperDryntex Funkční elastický materiál z polyesterových mikrovláken, který velice
rychle schne, odvádí pot a vlhkost od pokožky. Pro svoji antibakteriální úpravu
a odolnost proti skvrnám se velice lehce udržuje. Odlišné gramáže tohoto materiálu
nabízejí různé termoizolační vlastnosti.

Reﬂectiv Tento velmi kvalitní reﬂexní materiál významně zvyšuje viditelnost za šera
na silnici a přispívá tak k Vaší větší bezpečnosti. Motorista Vás vidí dříve a má tak více
času na reakci.

MicroCool Funkční materiál z jemných polyesterových vláken, jehož vnější 3-D
struktura zvyšuje efektivní odvod potu od pokožky o více než 36 %. Výsledkem je
velmi příjemný pocit i při dlouhodobé intenzivní sportovní zátěži.

Stretch Ve všech směrech pružná a bezešvá cyklistická vložka se díky proměnné
tloušťce a prolisům výborně anatomicky přizpůsobí tělu cyklisty. Její vrchní
antibakteriální vrstva má vynikající transpirační vlastnosti. Provedení Stretch Woman
je určené pro dámské výrobky a Stretch Man pro pánské výrobky.

OBLEČENÍ VELIKOSTI
PÁNSKÉ OBLEČENÍ (UNISEX)

S

M

L

XL

XXL

3XL

S

M

L

XL

XXL

výška (cm)

160-175

170-180

175-185

180-190

185-195

190-200

výška (cm)

160-168

165-172

168-176

172-180

172-180

obvod hrudníku (cm)

88-94

94-100

100-106

106-112

112-118

118-124

obvod pasu (cm)

76-82

82-88

88-94

94-100

100-106

106-112

obvod hrudníku (cm)

82-88

88-94

94-100

100-106

106-110

obvod pasu (cm)

66-72

72-78

78-84

84-90

90-94

obvod boků (cm)

90-96

96-102

102-108

108-114

114-120

120-126

obvod boků (cm)

88-94

94-100

100-106

106-110

110-114

DĚTSKÉ

7-8

9-10

11-12

13-14

DÁMSKÉ OBLEČENÍ

RUKAVICE VELIKOSTI
PÁNSKÉ
o
d

S

M

L

XL

XXL

DÁMSKÉ

S

M

L

XL

obvod (cm)

18,5-20

20-21

21-22

22-23

23-24

obvod (cm)

17-18

18-19

19-20

20-21

obvod (cm)

15-16,5

16-17

16,5-17,5

17-18

délka (cm)

18-19,5

19-20,5

20-21

20,5-21,5

21-22

délka (cm)

17-18

17,5-18,5

18-19

18,5-19,5

délka (cm)

15-16

16-17

16,5-17,5

17-18

Upozornění: Uvedené velikosti jsou orientační a s ohledem na konkrétní postavu se může vhodná velikost lišit.
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Deutschland
Cheyenne-Sport active wear
phone: +49 7256 202 4577
e-mail: info@cheyenne-sport.de
www.cheyenne-sport.de

Latvija
Aktiva turisma centrs EZI
phone: +371 64226223
e-mail: veikals@ezi.lv
www.veikals.ezi.lv

Magyarország
FXC Plusz Bt.
phone: +36 30 9714975
e-mail: balazs@protektorok.hu
www.protektorok.hu

Polska
Alpin Bike
phone: +48 77 4036823
e-mail: info@alpinbike.pl
www.alpinbike.pl

VIVA Lanškroun spol. s r.o. • Opletalova 92, 563 01 Lanškroun, Czech Republic • tel.: +420 776 172 000 • e-mail: info@viva-sport.cz

www.viva-sport.cz

Slovenija
INTEGRA SPORT d.o.o.
phone: +386-3-700-11-20
e-mail: bikeshop@siol.net
www.bike-shop.si

