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PRO
KOLEKCE

Jsem cyklista tělem i duší. 
Upřednostňuji vysoce kvalitní látky 

a propracované střihy. Sleduji nejnovější 
trendy na trhu a chci oblečení, 

ve kterém jezdí závodníci na Tour de France 
nebo britská reprezentace. 

Dávám přednost kompresnímu střihu kalhot, 
kratšímu přednímu dílu a delším rukávům 

u krátkého dresu. 
Sedlo v kraťasech preferuji na delší 

vzdálenosti nad tři hodiny.
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Razor
CYKLISTICKÝ DRES

POZNÁMKA
PÁNSKÉ 
n50076-MS70 
n50076-MS71 (s kapsičkou)

DÁMSKÉ 
n50076-LS70 
n50076-LS71 (s kapsičkou)

 ∙ Velice lehká a prodyšná látka Razor, vyvinuta především pro závodní oblečení.

 ∙ Síťované panely na bocích pro lepší odvod potu.

 ∙ Aktivní švy poskytují lepší elasticitu dresu a umožní dokonalé padnutí.

 ∙ Spodní okraj dresu zakončený gumou se silikonovým proužkem zabraňující posunu.

 ∙ Překrytý kostěný zip, který usnadní rozepínání a zapínání dresu jednou rukou.

 ∙ Prodloužené rukávy se skrytým elastickým zakončením snižují odpor vzduchu.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu dresu v pyramidovém tvaru pro snadnější přístup.
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POZNÁMKA
PÁNSKÉ 

n51075-MS73 
n51075-MS74 (s kapsičkou)

DÁMSKÉ 
n51075-LS73 

n51075-LS74 (s kapsičkou)

Carbon X
CYKLISTICKÝ DRES

 ∙ Velice jemný materiál Carbon X7 s příměsí karbonového vlákna.

 ∙ Aktivní švy poskytují lepší elasticitu dresu a umožní dokonalé padnutí.

 ∙ Překrytý kostěný zip, který usnadní rozepínání a zapínání dresu jednou rukou.

 ∙ Rukávy zakončené širokou a prodyšnou páskou.

 ∙ Spodní okraj dresu zakončený gumou se silikonovým proužkem zabraňující posunu.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu dresu v pyramidovém tvaru pro snadnější přístup.
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Vector
CYKLISTICKÝ DRES

POZNÁMKA
PÁNSKÉ 
n51078-MS01 
n51078-MS02 (s kapsičkou)

DÁMSKÉ 
n51078-LS01 
n51078-LS02 (s kapsičkou)

 ∙ Rychle schnoucí materiál Vector.

 ∙ Aktivní švy poskytují lepší elasticitu dresu a umožní dokonalé padnutí.

 ∙ Překrytý kostěný zip, který usnadní rozepínání a zapínání dresu jednou rukou.

 ∙ Rukávy zakončené širokou a prodyšnou páskou.

 ∙ Spodní okraj dresu zakončený gumou se silikonovým proužkem zabraňující posunu.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu dresu v pyramidovém tvaru pro snadnější přístup. 
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POZNÁMKA
PÁNSKÉ 

n50074-MS75 
n50074-MS76 (s kapsičkou)

DÁMSKÉ 
n50074-LS75 

n50074-LS76 (s kapsičkou)

Verano Ultra
CYKLISTICKÝ DRES

 ∙ Kombinace velice prodyšného materiálu Verano Ultra a síťovaných vsadek.

 ∙ Síťované vsadky na ramenou zajistí maximální ventilaci dresu.

 ∙ Aktivní švy poskytují lepší elasticitu dresu a umožní dokonalé padnutí.

 ∙ Překrytý kostěný zip, který usnadní rozepínání a zapínání dresu jednou rukou.

 ∙ Prodloužené rukávy se skrytým elastickým zakončením snižují odpor vzduchu.

 ∙ Spodní okraj dresu zakončený gumou se silikonovým proužkem zabraňující posunu.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu dresu v pyramidovém tvaru pro snadnější přístup. 
 
Upozornění: Pod dres doporučujeme použít opalovací krém.
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Shark
CYKLISTICKÝ DRES

POZNÁMKA
PÁNSKÉ 
n51077-MS18 

DÁMSKÉ 
n51077-LS18 

 ∙ Třívrstvá konstrukce látky Shark zajistí dokonalou voděodolnost.

 ∙ Prodloužený zadní díl pro větší ochranu páteře.

 ∙ Vysoký a přiléhavý límec ochrání krk.

 ∙ Překrytý kostěný zip, který usnadní rozepínání a zapínání dresu jednou rukou.

 ∙ Spodní okraj dresu zakončený gumou se silikonovým proužkem zabraňující posunu.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu dresu se síťovanou spodní částí pro odtok vody.

 ∙ Reflexní prvky pro zvýšení viditelnosti ve špatném počasí.
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POZNÁMKA
PÁNSKÉ 

n51077-ML18 

DÁMSKÉ 
n51077-LL18 

Shark
CYKLISTICKÝ DRES

 ∙ Třívrstvá konstrukce látky Shark zajistí dokonalou voděodolnost.

 ∙ Prodloužený zadní díl pro větší ochranu páteře.

 ∙ Vysoký a přiléhavý límec ochrání krk.

 ∙ Překrytý kostěný zip, který usnadní rozepínání a zapínání dresu jednou rukou.

 ∙ Spodní okraj dresu zakončený gumou se silikonovým proužkem zabraňující posunu.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu dresu se síťovanou spodní částí pro odtok vody.

 ∙ Reflexní prvky pro zvýšení viditelnosti ve špatném počasí.
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Elastico thermo
CYKLISTICKÝ DRES

POZNÁMKA
PÁNSKÉ 
n50054-ML79 

DÁMSKÉ 
n50054-LL79 

 ∙ Velice pružný a z rubové stany počesaný materiál Elastico Thermo.

 ∙ Vsadky pod rukávy z látky s příměsí karbonového vlákna pro lepší odvod potu.

 ∙ Překrytý kostěný zip, který usnadní rozepínání a zapínání dresu jednou rukou.

 ∙ Spodní okraj dresu zakončený gumou se silikonovým proužkem zabraňující posunu.

 ∙ Reflexní prvky pro zvýšenou viditelnost.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu dresu.



10 KOLEKCE PRO  |  2019 KALAS

POZNÁMKA
PÁNSKÉ 

n50111-MN01

DÁMSKÉ 
n50111-LN01

Stratos
CYKLISTICKÁ VESTA

 ∙ Větruodolná a nepromokavá membrána STRATOS.

 ∙ Vodní sloupec > 10.000 mm.

 ∙ Prodyšnost > 6000-8000 g/m2/24h.

 ∙ Kostěný zip zajistí snadné rozepínání a zapínání. 

 ∙ Vnitřní límec je vyroben ze síťoviny pro lepší odvod potu.

 ∙ Odlehčená reflexní silikonová páska v dolním zakončení dresu.

 ∙ Prodloužený zadní díl pro větší ochranu před deštěm.

 ∙ Reflexní prvky pro lepší viditelnost.
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Stratos
CYKLISTICKÁ BUNDA

POZNÁMKA
PÁNSKÉ 
n50211-ML01

DÁMSKÉ 
n50211-LL01

 ∙ Větruodolná a nepromokavá membrána STRATOS.

 ∙ Vodní sloupec > 10.000 mm.

 ∙ Prodyšnost > 6000-8000 g/m2/24h.

 ∙ Kostěný zip zajistí snadné rozepínání a zapínání. 

 ∙ Vnitřní límec je vyroben ze síťoviny pro lepší odvod potu.

 ∙ Odlehčená reflexní silikonová páska v dolním zakončení dresu.

 ∙ Prodloužený zadní díl pro větší ochranu před deštěm.

 ∙ Reflexní prvky pro lepší viditelnost.
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POZNÁMKA
PÁNSKÉ 

n50219-ML09

DÁMSKÉ 
n50219-LL09

Event
CYKLISTICKÁ BUNDA

 ∙ Třívrstvá nepromokavá membrána eVent.

 ∙ Vodní sloupec > 20.000 mm.

 ∙ Prodyšnost > 20.000 g/m/24h.

 ∙ Podlepené švy z vnitřní strany zabrání proniknutí vody skrz bundu.

 ∙ Zip s vnitřním podložením a horní překrytím.

 ∙ Vnitřní límec je vyroben ze síťoviny pro lepší odvod potu.

 ∙ Odlehčená reflexní silikonová páska v dolním zakončení dresu.

 ∙ Prodloužený zadní díl pro větší ochranu před deštěm.

 ∙ Reflexní prvky pro lepší viditelnost.
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Diamond
CYKLISTICKÁ BUNDA

POZNÁMKA
PÁNSKÉ 
n50072-ML78

DÁMSKÉ 
n50072-LL78

 ∙  Inovativní větruodolná a voděodolná membrána Diamond.

 ∙ Vodní sloupec > 10.000 mm.

 ∙ Prodyšnost > 11.000 g/m2/24h.

 ∙ Kostěný zip s podložením a horním překrytím.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu bundy.

 ∙ Tvarovaná kukla z hřejivého materiálu Roubaix.

 ∙ Reflexní prvky pro zvýšenou viditelnost.
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POZNÁMKA
PÁNSKÉ 

n61065-MA13 (sedlo Endurance 3D) 
n61065-MA12 (sedlo Zoom X)

DÁMSKÉ 
n61065-LA02 (sedlo Endurance 3D women) 

n61065-LA04 (sedlo Zoom X women)

Goffrato
CYKLISTICKÉ KRAŤASY

 ∙ Strukturovaný, vysoce funkční materiál Goffrato.

 ∙ Vsadka v nohavicích z vysoce elastického materiálu.

 ∙ Nové šle vyrobeny inovativní technologií lepených švů.

 ∙ Ploché švy zajišťují maximální komfort při jízdě.

 ∙ Nohavice s elastickým zakončením s reflexním prvkem v plochém švu.

 ∙ Kapsička v zadní části šlí.
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Verano Flex
CYKLISTICKÉ KRAŤASY

POZNÁMKA
PÁNSKÉ 
n61068-MA13 (sedlo Endurance 3D) 
n61068-MA12 (sedlo Zoom X)

DÁMSKÉ 
n61068-LA02 (sedlo Endurance 3D women) 
n61068-LA04 (sedlo Zoom X women)

 ∙ Lehký a prodyšný materiál Verano Flex.

 ∙ Vsadka v nohavicích z vysoce elastického materiálu.

 ∙ Nové šle vyrobeny inovativní technologií lepených švů.

 ∙ Ploché švy zajišťují maximální komfort při jízdě.

 ∙ Nohavice s elastickým zakončením s reflexním prvkem v plochém švu.

 ∙ Kapsička v zadní části šlí.
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POZNÁMKA
PÁNSKÉ 

n61067-MA18 (sedlo Endurance 3D) 
n61067-MA19 (sedlo Zoom X)

DÁMSKÉ 
n61067-LA20 (sedlo Endurance 3D women) 

n61067-LA21 (sedlo Zoom X women)

Shark
CYKLISTICKÉ KRAŤASY

 ∙ Třívrstvá konstrukce látky Shark zajistí dokonalou voděodolnost.

 ∙ Šle vyrobené ze zatepleného a prodyšného materiálu Roubaix.

 ∙ Nohavice zakončené vnitřní protiskluzovou páskou zabraňující posunu.

 ∙ Ploché švy pro pohodlnější padnutí.

 ∙ Reflexní prvky pro zvýšení viditelnosti ve špatném počasí.
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POZNÁMKY
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RainMem
KOLEKCE

Řídím se heslem: Neexistuje špatné počasí, 
pouze špatně oblečený cyklista. 

Na kole jezdím i za deště a nižších teplot, 
proto potřebuji oblečení z nepromokavé 

membrány, které je zároveň i prodyšné. 
Sedlo v kraťasech preferuji na delší 

vzdálenosti nad tři hodiny.
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RainMem
CYKLISTICKÝ DRES

POZNÁMKA
PÁNSKÉ 
n50077-MS80 

DÁMSKÉ 
n50077-LS80 

 ∙ Elastický zateplený membránový materiál.

 ∙ Prodloužený zadní díl s reflexní páskou pro lepší ochranu zad.

 ∙ Rukávy s elastickým reflexním zakončením v plochém švu.

 ∙ Spodní okraj dresu zakončený gumou se silikonovým proužkem zabraňující posunu.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu dresu.

 ∙ Vodní sloupec > 10.000 mm.

 ∙ Prodyšnost > 11.000 g/m2/24h.
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POZNÁMKA
PÁNSKÉ 

n50077-ML80 

DÁMSKÉ 
n50077-LL80 

RainMem
CYKLISTICKÝ DRES

 ∙ Elastický zateplený membránový materiál.

 ∙ Prodloužený zadní díl s reflexní páskou pro lepší ochranu zad.

 ∙ Rukávy s elastickým reflexním zakončením v plochém švu.

 ∙ Spodní okraj dresu zakončený gumou se silikonovým proužkem zabraňující posunu.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu dresu.

 ∙ Vodní sloupec > 10.000 mm.

 ∙ Prodyšnost > 11.000 g/m2/24h.
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RainMem
CYKLISTICKÉ KRAŤASY

POZNÁMKA

 ∙  Elastický zateplený membránový materiál.

 ∙ Nohavice s elastickým reflexním zakončením v plochém švu.

 ∙ Ploché švy.

 ∙ Reflexní prvky pro větší bezpečnost.

 ∙ Vodní sloupec > 10.000 mm.

 ∙ Prodyšnost > 11.000 g/m2/24h.

PÁNSKÉ 
n60063-MA05 (sedlo Endurance 3D) 
n60063-MA20 (sedlo Zoom X)

DÁMSKÉ 
n60063-LA02 (sedlo Endurance 3D women) 
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POZNÁMKA
PÁNSKÉ 

n60267-MA70 (sedlo Endurance 3D) 
n60267-MA55 (sedlo Zoom X) 

n60267-MA56 (bez sedla)

DÁMSKÉ 
n60267-LA83 (sedlo Endurance 3D women) 

n60267-LA58 (bez sedla)

RainMem
CYKLISTICKÉ ČAPÁKY

 ∙ Kombinace membránového a zatepleného materiálu.

 ∙ Ploché švy.

 ∙ Zakončení nohavic krátkým reflexním zipem.

 ∙ Vodní sloupec > 10.000 mm.

 ∙ Prodyšnost > 11.000 g/m2/24h.
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POZNÁMKY
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Elite
KOLEKCE

Na kole jezdím pravidelně a chci kvalitní 
oblečení. Dávám přednost klasickému 

upnutému střihu a spoléhám na tradiční 
materiály, jako je jemný úplet na dres nebo 

elastickou látku Lycra na kraťasy. 
Sedlo v kraťasech preferuji na středně 

dlouhé vzdálenosti do tří hodin.
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Spinn
CYKLISTICKÝ DRES

POZNÁMKA
PÁNSKÉ 
n50078-MS09 
n50078-MS08 (s kapsičkou)

DÁMSKÉ 
n50078-LS09 
n50078-LS08 (s kapsičkou)

 ∙ Vysoce funkční materiál Spinn.

 ∙ Rukávy se speciálním elastickým zakončením s reflexním prvkem v plochém švu.

 ∙ Anatomicky tvarovaná elastická vsadka pod rukávy.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu.

 ∙ Překrytý dlouhý zip.

 ∙ Odepínací a voděodolný sáček na cennosti.



26 KOLEKCE ELITE  |  2019 KALAS

POZNÁMKA
PÁNSKÉ 

n50055-ML22 
n50055-ML23 (s kapsičkou)

DÁMSKÉ 
n50055-LL22 

n50055-LL23 (s kapsičkou)

Flanders
CYKLISTICKÝ DRES

 ∙ Zateplený materiál Flanders.

 ∙ Odlehčená silikonová páska v dolním zakončení dresu.

 ∙ Překrytý dlouhý zip.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu.

 ∙ Reflexní prvky pro větší bezpečnost.

 ∙ Odepínací a voděodolný sáček na cennosti.
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MicroFibre
CYKLISTICKÁ VESTA

POZNÁMKA

 ∙ Velmi lehká, vodoodpudivá membrána.

 ∙ Boky jsou vyrobeny z elastického materiálu pro lepší padnutí.

 ∙ Tři kapsy na zádech.

 ∙ Tenká reflexní silikonová páska v dolním zakončení dresu.

 ∙ Reflexní prvky pro lepší viditelnost.

PÁNSKÉ 
n50113-MN19

DÁMSKÉ 
n50113-LN19
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POZNÁMKA
PÁNSKÉ 

n50126-MN03 (zadní díl síťovina) 
n50128-MN05 (zadní díl membrána)

DÁMSKÉ 
n50126-LN03 (zadní díl síťovina) 

n50128-LN05 (zadní díl membrána)

DĚTSKÉ 
n50126-JN03

Mission Flow
CYKLISTICKÁ VESTA

 ∙ Nová, prodyšnější membrána Mission Flow.

 ∙ Vyšší límec se zatepleným materiálem Roubaix.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu vesty.

 ∙ Elastické zakončení předního dílu.

 ∙ Vodní sloupec > 10.000 mm.

 ∙ Prodyšnost > 10.000 g/m2/24h.

 ∙ Reflexní prvky pro větší bezpečnost.
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MicroFibre
CYKLISTICKÁ BUNDA

POZNÁMKA

 ∙ Velmi lehká, vodoodpudivá membrána.

 ∙ Boky jsou vyrobeny z elastického materiálu pro lepší padnutí.

 ∙ Tři kapsy na zádech.

 ∙ Tenká reflexní silikonová páska v dolním zakončení dresu.

 ∙ Reflexní prvky pro lepší viditelnost.

PÁNSKÉ 
n50213-ML19

DÁMSKÉ 
n50213-LL19
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POZNÁMKA
PÁNSKÉ 

n50248-ML06 
n50248-MZ07 (odepínací rukávy)

DÁMSKÉ 
n50248-LL06 

n50248-LZ07 (odepínací rukávy)

DĚTSKÉ 
n50248-JL06

Mission Flow
CYKLISTICKÁ BUNDA

 ∙ Nová, prodyšnější membrána Mission Flow.

 ∙ Vyšší límec se zatepleným materiálem Roubaix.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu bundy.

 ∙ Elastické zakončení předního dílu.

 ∙ Vodní sloupec > 10.000 mm.

 ∙ Prodyšnost > 10.000 g/m2/24h.

 ∙ Reflexní prvky pro větší bezpečnost.
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Winter Flow
CYKLISTICKÁ BUNDA

POZNÁMKA

 ∙ Nová, prodyšnější membrána Winter Flow.

 ∙ Vyšší límec se zatepleným materiálem Roubaix.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu bundy.

 ∙ Elastické zakončení předního dílu.

 ∙ Vodní sloupec > 10.000 mm.

 ∙ Prodyšnost > 10.000 g/m2/24h.

 ∙ Reflexní prvky pro větší bezpečnost.

PÁNSKÉ 
n50249-ML06

DÁMSKÉ 
n50249-LL06

DĚTSKÉ 
n50249-JL06
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POZNÁMKA PÁNSKÉ 
n60069-MA89 (sedlo Endurance 3D) 

n60069-MA49 (sedlo Zoom X)

DÁMSKÉ 
n60069-LA89 (sedlo Endurance 3D Women) 

n60069-LA50 (sedlo Zoom X Women)

DĚTSKÉ 
n60069-JA09

Elite
CYKLISTICKÉ KRAŤASY

 ∙ Vysoce kvalitní látka Lycra Power, která se vyznačuje vysokou elasticitou a prodyšností.

 ∙ Ploché švy zajistí potřebný komfort.

 ∙ Šle vyrobeny v kombinací síťoviny a dvou prodyšných pásků.

 ∙ Zakončení nohavic elastickým páskem s plochým švem.
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Elite
CYKLISTICKÉ GOLFKY 

POZNÁMKA

 ∙ Ploché švy poskytnou maximální pohodlí.

 ∙ Šle vyrobeny v kombinací síťoviny a dvou prodyšných pásků.

 ∙ Reflexní prvky pro větší bezpečnost.

PÁNSKÉ 
n60169-MA07 (sedlo Endurance 3D) 
n60169-MA24 (sedlo Zoom X)

DÁMSKÉ 
n60169-LA52 (sedlo Endurance 3D women) 
n60169-LA51 (sedlo Zoom X women)
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POZNÁMKA

PÁNSKÉ 
n60266-MA25 (sedlo Endurance 3D) 

n60266-MA48 (sedlo Zoom X) 
n60266-MA90 (bez sedla)

DÁMSKÉ 
n60266-LA88 (sedlo Endurance 3D Women) 

n60266-LA53 (sedlo Zoom X Women) 
n60266-LA90 (bez sedla)

DĚTSKÉ 
n60213-JA22 (bez šlí)

Elite
CYKLISTICKÉ KALHOTY

 ∙ Zateplený materiál Roubaix.

 ∙ Ploché švy zajišťující maximální komfort během jízdy.

 ∙ Šle vyrobeny v kombinací síťoviny a dvou prodyšných pásků.

 ∙ Reflexní prvky pro větší bezpečnost.

 ∙ Dětská varianta v materiálu LycraPower.
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Elite
CYKLISTICKÉ PŘEVLEKOVÉ KALHOTY

POZNÁMKA

 ∙ Dlouhý zip po stranách nohavic.

 ∙ Zateplený materiál Roubaix.

 ∙ Širší guma v pase.

 ∙ Reflexní prvky pro větší bezpečnost.

UNI 
n70271-UP18

DĚTSKÉ 
n70271-JP18
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Active
KOLEKCE

Cyklistika mě baví, avšak pravidelně se jí tolik 
nevěnuji. Vystačím si funkčním materiálem 

bez dalších propracovaných detailů. 
Sedlo v kraťasech preferuji na kratší vzdálenost 

kolem jedné hodiny.
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Devan
CYKLISTICKÝ DRES

POZNÁMKA

 ∙ Funkční materiál Devan.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu.

 ∙ Dlouhý zip pro snadnější oblékání.

 ∙ Rukávy bez elastického zakončení.

PÁNSKÉ 
n50016-MS04 
n50016-MS07 (krátký zip)

DÁMSKÉ 
n50016-LS04 
n50016-LS07 (krátký zip)

DĚTSKÉ 
n50016-JS04
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POZNÁMKA

Primavera
CYKLISTICKÁ BUNDA

 ∙ Voděodpudivá lehká membrána Primavera.

 ∙ Vyšší límec se zatepleným materiálem Roubaix.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu bundy.

 ∙ Reflexní prvky pro větší bezpečnost.

PÁNSKÉ 
n50232-ML16

DÁMSKÉ 
n50232-LL16

DĚTSKÉ 
n50232-JL16
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Lycra
CYKLISTICKÉ KRAŤASY

POZNÁMKA

 ∙ Elastický materiál Lycra.

 ∙ Zakončení nohavic silikonovou gumou.

 ∙ Reflexní prvky pro větší bezpečnost.

 ∙ Nohavice zakončené gumou se silikonovým proužkem.

PÁNSKÉ 
n60067-MA12

DÁMSKÉ 
n60067-LA14 
n60011-LA14 (bez šlí)

DĚTSKÉ 
n60011-JA19 (bez šlí)
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Kombinézy
KOLEKCE

Cyklistiku si nejen užívám, ale i pravidelně 
měřím své síly s ostatními během závodů. 

Potřebuji aerodynamické kombinézy 
s propracovaným střihem na časové disciplíny, 

cyklokros, silniční nebo MTB závody, 
kde využiji zadní kapsy.



41KOMBINÉZY  |  2019 KALAS

Sonic
CYKLISTICKÁ KOMBINÉZA

POZNÁMKA

 ∙ Kombinace funkčních materiálů vyvinutých na snížení odporu vzduchu.

 ∙ Pevný, robustní zip se postará o dlouhou životnost kombinézy.

 ∙ Nohavice a konce rukávů zakončené vnitřní silikonovou páskou pro dokonalé přilnutí.

 ∙ Zádová kapsa na závodní číslo napomáhá lepší aerodynamice.

PÁNSKÉ 
n50544-UT14 
(sedlo Sonic 3D, dlouhý rukáv, kapsa na 1 číslo) 
50542-UT18 
(sedlo Sonic 3D, dlouhý rukáv, kapsa na 1 číslo 
+ kapsa na vysílačku) 

DÁMSKÉ 
n50544-UT15 
(sedlo Sonic 3D women, dlouhý rukáv, 
kapsa na 1 číslo) 
n50542-UT19 
(sedlo Sonic 3D women, dlouhý rukáv, 
kapsa na 1 číslo + kapsa na vysílačku)
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POZNÁMKA

Brios/Goffrato
CYKLISTICKÁ CELOROZEPÍNACÍ KOMBINÉZA

 ∙ Kombinace tří vysoce funkčních materiálů Goffrato, Brios a Speed.

 ∙ Celorozepínací přední část pro snadnější oblékání.

 ∙ Nohavice zakončené elastickou a prodyšnou páskou pro dokonalé obepnutí.

 ∙ Tři kapsy na zádech.

PÁNSKÉ 
n50519-MA09 (sedlo Endurance 3D) 

n50519-MA20 (sedlo Zoom X)

DÁMSKÉ 
n50519-UA29 (sedlo Endurance 3D women) 

n50519-UA28 (sedlo Zoom X women)
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Lycra Power
CYKLISTICKÁ KOMBINÉZA

POZNÁMKA

 ∙ Anatomicky tvarovaný střih.

 ∙ Ploché švy poskytnou maximální pohodlí.

 ∙ Zakončení nohavic elastickým lemem.

 ∙ Možnost kapsy na zadním dílu.

DÁMSKÉ 
n50518-UA35 (Kombi krátký rukáv, sedlo Endurance 3D women) 
n50518-UA34 (Kombi krátký rukáv, sedlo Zoom X women) 
n50528-LA35 (Kombi krátký rukáv, sedlo Endurance 3D women) 
n50528-LA34 (Kombi dlouhý rukáv, sedlo Zoom X women) 

PÁNSKÉ 
n50518-MA03 
(Kombi krátký rukáv, sedlo Endurance 3D) 
n50518-MA38 (Kombi krátký rukáv, sedlo Zoom X) 
n50528-MA03 (Kombi dlouhý rukáv, sedlo Endurance 3D) 
n50528-MA38 (Kombi dlouhý rukáv, sedlo Zoom X) 
DĚTSKÉ 
n50518-JA40 (Kombi krátký rukáv, sedlo Endurance Kid)
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Doplňky
KOLEKCE
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Ponožky
CYKLISTICKÉ

POZNÁMKA

 ∙ Stříbro v jádru vlákna.

 ∙ Výborný odvod potu.

 ∙ Odolné proti otěru.

UNI 
n01024-US01 (Standard 4 cm) 
n01024-UL01 (Vysoké 8 cm) 
n01024-UE01 (Extra vysoké 11 cm)
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POZNÁMKA

UNI 
n70531-UP15 (klasické) 

n70531-UP17 (aerodynamické)

 ∙ Elastický materiál.

 ∙ Pěnová výztuž na dlani.

Rukavice
CYKLISTICKÉ

KRÁTKOPRSTÉ
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POZNÁMKA

 ∙ Elastický materiál.

 ∙ Pěnová výztuž na dlani.

UNI 
n70577-UP16 (RainMem) 
n70576-UP11 (Polartec)

Rukavice
CYKLISTICKÉ

DLOUHOPRSTÉ
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POZNÁMKA

UNI 
n70012-UF04 (Roubaix) 

n70017-UF07 (RainMem X3) 
n70011-UF04 (Lycra)

 ∙ Guma se silikonovým proužkem v horní části návleku.

Návleky na ruce
CYKLISTICKÉ
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POZNÁMKA

 ∙ Silikonový proužek v horní části návleku zabraňuje shrnování.

 ∙ Možnost síťoviny na zadním díle pro důkladnější odvětrávání.

 ∙ Postranní zipy k snadnějším navlékání a svlékaní.  

UNI 
n70032-UF04 (Roubaix) 
n70039-UF19 (Roubaix - síťovina) 
n70037-UF09 (RainMem X3) 
n70031-UF04 (Lycra)

Návleky na nohy
CYKLISTICKÉ
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POZNÁMKA

UNI 
n70022-UF04 (Roubaix) 

n70029-UF18 (Roubaix - síťovina) 
n70027-UF07 (RainMem X3) 

n70021-UF04 (Lycra)

 ∙ Silikonový proužek v horní části návleku zabraňuje shrnování.

 ∙ Síťovina na zadním díle pro důkladnější odvětrávání.

Návleky na kolena
CYKLISTICKÉ
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POZNÁMKA

 ∙ Zip pro snadnější navlékání.

UNI 
n70042-UF14 (Roubaix) 
n70047-UF16 (RainMem X3) 
n70041-UF14 (Lycra)

Návleky na tretry
CYKLISTICKÉ
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POZNÁMKA

UNI 
n70114-UF01

 ∙ Zadní díl čepice ze síťoviny.

 ∙ Vyztužený kšilt.

Čepice
CYKLISTICKÁ
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POZNÁMKY



kalas.cz


