
WORK
BOOKCYKLISTICKÉ OBLEČENÍ S VLASTNÍM DESIGNEM 2022



2 REJSTŘÍK

15
DRES S DLOUHÝM 

RUKÁVEM
DRESY S KRÁTKÝM RUKÁVEM

5–9

DRESY S KRÁTKÝM RUKÁVEM

10–11
DRES S DLOUHÝM 

RUKÁVEM

16

DRES S KRÁTKÝM RUKÁVEM

12

Naše kolekce ELITE je velmi oblíbená 
u cyklistů na klubové úrovni, kteří 
chtějí odolnou a funkční řadu oblečení, 
která skvěle sedí.

V naší kolekci ACTIVE najdete 
oblečení na základní úrovni. 
Stejně skvělá kvalita, jen s tradičními 
látkami a jednoduchými střihy.

Kolekce PRO je volbou profesionálních týmů, 
se kterými spolupracujeme. Najdete v ní nejnovější 
látky na trhu a propracované detaily pro maximální 
pohodlí v sedle. Oblečení z kolekce PRO oceníte 
i při těch nejnáročnějších vyjížďkách nebo závodech 
a pomáhá vám podávat výkony na té nejvyšší úrovni.

Zkompletujte svůj jedinečný 
vzhled od hlavy až k patě 
pomocí různých doplňků, 
díky nimž váš klub nebo 
firma opravdu vynikne.
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4 DRESY S KRÁTKÝM RUKÁVEM

Dres s krátkým rukávem 
je naším nejprodávanějším produktem. 

V každé z našich kolekcí si můžete vybrat 
z několika variant z mnoha střihů a látek. 

Z těchto různých produktů jistě najdete 
ten ideální, který bude splňovat 

vaše požadavky.

DRESY 
S KRÁTKÝM 

RUKÁVEM
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Razor
PRO

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

 ∙ Vzdušný materiál na bocích a zadním dílu 
pro lepší odvod potu.

 ∙ 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 v zadní části dresu zakončený gumou se 
silikonovým proužkem zabraňující posunu.

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

PÁNSKÉ 
n50076-MS61 
n50076-MS62 (s kapsičkou)

DÁMSKÉ 
n50076-LS61 
n50076-LS62 (s kapsičkou)

POZNÁMKA



6 DRESY S KRÁTKÝM RUKÁVEM

PÁNSKÉ 
n50074-MS61 

n50074-MS62 (s kapsičkou)

DÁMSKÉ 
n50074-LS61 

n50074-LS62 (s kapsičkou)

VeranoUltra
PRO

 ∙ Nejlehčí dres v naší nabídce z velice prodyšného materiálu 
Verano Ultra ideální do teplého letního počasí.
 ∙ Rukávy a zadní díl z velice slabého a prodyšného 
materiálu 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 v zadní části 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.

POZNÁMKA
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Carbon Z1
PRO

PÁNSKÉ 
n51079-MS65 
n51079-MS66 (s kapsičkou)

DÁMSKÉ 
n51079-LS65 
n51079-LS66 (s kapsičkou)

 ∙ Velice jemný materiál Carbon Z1 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 v zadní části dresu zakončený gumou 
se silikonovým proužkem zabraňující posunu.

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

POZNÁMKA



8 DRESY S KRÁTKÝM RUKÁVEM

PÁNSKÉ 
n50077-MS56

DÁMSKÉ 
n50077-LS56

RainMem
PRO

 ∙ Elastický zateplený membránový materiál.

 ∙ Vodní sloupec > 10.000 mm.

 ∙ Prodyšnost > 11.000 g/m2/24h.

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

 ∙ Rukávy s elastickým reflexním zakončením v plochém švu.

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

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu dresu.

POZNÁMKA
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Shark
PRO

PÁNSKÉ 
n51077-MS42

DÁMSKÉ 
n51077-LS42

 ∙ Inovativní elastická tkanina Shark s vysoce 
odolným vodoodpudivým zátěrem.

 ∙ Prodloužený zadní díl pro větší ochranu beder.

 ∙ Vysoký a přiléhavý límec ochrání krk.

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

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

 ∙ Ideální dres na jaro a podzim do proměnlivého počasí.

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

 ∙ Reflexní prvky pro zvýšení viditelnosti ve špatném počasí.

POZNÁMKA



10 DRESY S KRÁTKÝM RUKÁVEM

PÁNSKÉ 
n51072-MS53 

n51072-MS54 (s kapsičkou)

DÁMSKÉ 
n51072-LS53 

n51072-LS54 (s kapsičkou)

Stripes
ELITE

 ∙ Rukávy se skrytým elastickým zakončením.

 ∙ Spodní okraj v zadní části dresu zakončený silikonovou 
gumou zabraňující posunu.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu.

 ∙ Překrytý dlouhý zip.

 ∙ Reflexní prvky pro větší bezpečnost.

POZNÁMKA
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PÁNSKÉ 
n50078-MS50 
n50078-MS51 (s kapsičkou)

DÁMSKÉ 
n50078-LS50 
n50078-LS51 (s kapsičkou)

 ∙ Vysoce funkční materiál Spinn.

 ∙ Rukávy se skrytým elastickým zakončením 
snižují odpor vzduchu.

 ∙ Anatomicky tvarovaná elastická vsadka pod rukávy.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu.

 ∙ Překrytý dlouhý zip.

Spinn
ELITE

POZNÁMKA



12 DRESY S KRÁTKÝM RUKÁVEM

PÁNSKÉ 
n50070-MS41

DÁMSKÉ 
n50070-LS41

Spinn Active
ACTIVE

 ∙ Funkční materiál Spinn.

 ∙ Anatomicky tvarovaná elastická vsadka pod rukávy.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu.

 ∙ Dlouhý zip bez překrytí.

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

POZNÁMKA
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POZNÁMKA



14 DRESY S DLOUHÝM RUKÁVEM

Když se ochladí, rozhodně přijde vhod 
dres s dlouhým rukávem, který poskytne 

příjemný tepelný komfort při jízdě. 
Přiléhavé dresy z našich kolekcí Pro a Elite 
jsou vyrobeny ze zateplených a elastických 
materiálů s počesaným vláknem na vnitřní 

straně pro lepší hřejivost a pohodlí.

DRESY 
S DLOUHÝM 

RUKÁVEM
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 ∙ Velice pružný a z rubové stany 
počesaný materiál Temps.

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

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

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

 ∙ Reflexní prvky pro zvýšenou viditelnost.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu dresu.

Temps
PRO

PÁNSKÉ 
n50052-ML33

DÁMSKÉ 
n50052-LL33 

POZNÁMKA



16 DRESY S DLOUHÝM RUKÁVEM

PÁNSKÉ 
n50057-ML40

DÁMSKÉ 
n50057-LL40

Andorra
ELITE

 ∙ Zateplený materiál Andora.

 ∙ Odlehčená silikonová páska v dolním zakončení dresu.

 ∙ Překrytý dlouhý zip.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu.

 ∙ Reflexní prvky pro větší bezpečnost.

POZNÁMKA
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POZNÁMKA



18 VESTY

Nabízíme tři velmi lehké a snadno 
sbalitelné varianty univerzálních 

vest z kolekcí Pro a Elite. 
Patří mezi ně vesty se síťovanými 

nebo zateplenými panely na zádech 
a varianta s kapsami.

VESTY
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 ∙ Větruodolná a voděodolná membrána STRATOS.

 ∙ Vodní sloupec > 10.000 mm.

 ∙ Prodyšnost > 6.000–8.000 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 vesty.

 ∙ Prodloužený zadní díl pro větší ochranu před deštěm.

 ∙ Reflexní prvky pro lepší viditelnost.

Stratos
PRO

PÁNSKÉ 
n50111-MN01 (zadní díl ze síťoviny) 
n50118-MN20 (zadní díl z membrány)

DÁMSKÉ 
n50111-LN01 (zadní díl ze síťoviny) 
n50118-LN20 (zadní díl z membrány)

POZNÁMKA



20 VESTY

PÁNSKÉ 
n50126-MN03 (zadní díl ze síťoviny) 

n50128-MN05 (zadní díl z membrány)

DÁMSKÉ 
n50126-LN03 (zadní díl ze síťoviny) 

n50128-LN05 (zadní díl z membrány)

Mission Flow
ELITE

 ∙ 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.

POZNÁMKA
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 ∙ Velmi lehká, vodoodpudivá tkanina.

 ∙ Boky jsou vyrobeny z elastického materiálu pro lepší padnutí.

 ∙ Tenká reflexní silikonová páska v dolním zakončení vesty.

 ∙ Reflexní prvky pro lepší viditelnost.

MicroFiber
ELITE

PÁNSKÉ 
n50113-MN19

DÁMSKÉ 
n50113-LN19

POZNÁMKA



22 BUNDY

Pokud jezdíte na kole po celý rok, 
je jen otázkou času, kdy budete potřebovat 
kvalitní bundu. V našich kolekcích nabízíme 

různé varianty od lehčích membránových 
bund až po vysoce propracované modely 

s nejnovějšími technickými materiály, 
které vás udrží v pohodlí a teple 

i během mrazivé zimy.

BUNDY
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Diamond
PRO

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.

POZNÁMKA



24 BUNDY

eVent
PRO

PÁNSKÉ 
n50219-ML09 

 
DÁMSKÉ 

n50219-LL09

 ∙ Třívrstvá nepromokavá membrána eVent.

 ∙ Vodní sloupec > 20.000 mm.

 ∙ Prodyšnost > 20.000 g/m2/24h.

 ∙ 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 bundy.

 ∙ Prodloužený zadní díl pro větší ochranu před deštěm.

 ∙ Reflexní prvky pro zvýšenou viditelnost.

POZNÁMKA
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PÁNSKÉ 
n50211-ML01

DÁMSKÉ 
n50211-LL01

Stratos

 ∙ Větruodolná a nepromokavá membrána STRATOS.

 ∙ Vodní sloupec > 10.000 mm.

 ∙ Prodyšnost > 6.000–8.000 g/m2/24h.

 ∙ Kostěný zip zajistí snadné rozepínání a zapínání. 

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

 ∙ Odlehčená silikonová páska v dolním zakončení bundy.

 ∙ Prodloužený zadní díl pro větší ochranu před deštěm.

 ∙ Reflexní prvky pro lepší viditelnost.

PRO

POZNÁMKA



26 BUNDY

PÁNSKÉ 
n50077-ML56

DÁMSKÉ 
n50077-LL56

RainMem
PRO

 ∙ Elastický zateplený membránový materiál.

 ∙ Vodní sloupec > 10.000 mm.

 ∙ Prodyšnost > 11.000 g/m2/24h.

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

 ∙ Rukávy s elastickým reflexním zakončením v plochém švu.

 ∙ Spodní okraj v zadní části bundy zakončený gumou 
se silikonovým proužkem zabraňující posunu.

 ∙ Trojdílná kapsa na zadním dílu dresu.

POZNÁMKA
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PÁNSKÉ 
n51077-ML42

DÁMSKÉ 
n51077-LL42

Shark

 ∙ Inovativní elastická tkanina Shark s vysoce 
odolným vodoodpudivým zátěrem.

 ∙ Prodloužený zadní díl pro větší ochranu beder.

 ∙ Vysoký a přiléhavý límec ochrání krk.

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

 ∙ Spodní okraj v zadní části bundy zakončený gumou se 
silikonovým proužkem zabraňující posunu.

 ∙ Ideální bunda na jaro a podzim do proměnlivého počasí.

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

 ∙ Reflexní prvky pro zvýšení viditelnosti ve špatném počasí.

PRO

POZNÁMKA



28 BUNDY

PÁNSKÉ 
n50249-ML06

DÁMSKÉ 
n50249-LL06

Winter Flow
ELITE

 ∙ 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.

POZNÁMKA
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PÁNSKÉ 
n50248-ML06 
n50248-MZ07 (odepínací rukávy)

DÁMSKÉ 
n50248-LL06 
n50248-LZ07 (odepínací rukávy)

Mission Flow

 ∙ 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.

 ∙ Nabízíme i varianty bundy s odepínacími rukávy na zip, 
které dodávají bundě všestranné využití a bundu snadno 

přeměníte na vestu. 

ELITE

POZNÁMKA



30 BUNDY

PÁNSKÉ 
n50213-ML19

DÁMSKÉ 
n50213-LL19

MicroFiber
ELITE

 ∙ Velmi lehká, vodoodpudivá tkanina.

 ∙ Boky jsou vyrobeny z elastického materiálu 
pro lepší padnutí.

 ∙ Tři kapsy na zádech.

 ∙ Tenká reflexní silikonová páska 
v dolním zakončení bundy.

 ∙ Reflexní prvky pro lepší viditelnost.

POZNÁMKA
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POZNÁMKA



32 KOMBINÉZY

Pokud se na kole snažíte docílit 
maximálního výkonu, žádný produkt  

neovlivní vaši aerodynamiku tolik jako  
kombinéza. Naše kombinézy byly vyvinuty  
ve spolupráci s britským národním týmem  

a na nejvyšší úrovni je vozí všechny naše  
partnerské týmy, včetně týmu Alpecin-Fenix. 
Najděte si ideální variantu pro dráhu, silniční 

závod, časovku, CX a MTB.

KOMBINÉZY
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Brios
PRO

PÁNSKÉ 
n56069-MA09 (sedlo Endurance 3D) 
n56069-MA20 (sedlo Zoom X)

DÁMSKÉ 
n56069-UA29 (sedlo Endurance 3D Women) 
n56069-UA28 (sedlo Zoom X Women)

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

 ∙ Díky celorozepínací přední části se do kombinézy snadno 
obléknete a získáte pocit dokonale upnutého dresu. 

 ∙ Nohavice zakončené elastickou a prodyšnou 
páskou pro dokonalé obepnutí.

 ∙ Tři kapsy na zádech.

POZNÁMKA
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PÁNSKÉ 
n56063-MA09 (sedlo Endurance 3D) 

n56063-MA20 (sedlo Zoom X) 
 

DÁMSKÉ 
n56063-UA29 (sedlo Endurance 3D Women)

n56063-UA28 (sedlo Zoom X Women)

VeranoFlex
PRO

 ∙ Kombinace vysoce funkčních a prodyšných materiálů.

 ∙ Díky celorozepínací přední části se do kombinézy snadno 
obléknete a získáte pocit dokonale upnutého dresu. 

 ∙ Nohavice zakončené vnitřní silikonovou páskou 
pro dokonalé přilnutí.

 ∙ Tři kapsy na zádech.

POZNÁMKA
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Sonic
PRO

PÁNSKÉ 
n50544-UT14 
(sedlo Sonic 3D, dlouhý rukáv, kapsa na 1 číslo) 
n50542-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)

 ∙ Kombinace vybraných funkčních materiálů 
ve spojení s propracovaným střihem 
poskytuje maximální aerodynamiku.

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

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

 ∙ Zádová lepená kapsa na závodní číslo pomáhá 
zvýšit aerodynamické vlastnosti.

POZNÁMKA



36 KOMBINÉZY

PÁNSKÉ 
n56018-MA03 (sedlo Endurance 3D) 

n56018-MA38 (sedlo Zoom X)

 
DÁMSKÉ 

n56018-UA35 (sedlo Endurance 3D Women)
n56018-UA34 (sedlo Zoom X Women)

Lycra Power
ELITE

 ∙ Anatomicky tvarovaný střih.

 ∙ Ploché švy.

 ∙ Zakončení nohavic elastickým lemem.

 ∙ Možnost kapsy na zadním dílu.

POZNÁMKA

KRÁTKÝ RUKÁV
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Lycra Power
ELITE

PÁNSKÉ 
n56028-MA03 (sedlo Endurance 3D) 
n56028-MA38 (sedlo Zoom X)

DÁMSKÉ 
n56028-UA35 (sedlo Endurance 3D Women) 
n56028-UA34 (sedlo Zoom X Women)

 ∙ Anatomicky tvarovaný střih.

 ∙ Ploché švy.

 ∙ Zakončení nohavic elastickým lemem.

 ∙ Možnost kapsy na zadním dílu.

POZNÁMKA

DLOUHÝ RUKÁV



38 KRAŤASY

Snad nejdůležitější součástí cyklistické 
výbavy jsou pohodlné kraťasy. 

Vyberte si z několika možností našich 
kolekcí a vyzkoušejte výkon a pohodlí 

našich špičkových sponzorovaných týmů. 
Nabízíme různé modely, které se 

vypořádají se všemi podmínkami a udrží 
vás v sedle za jakéhokoliv počasí.

KRAŤASY
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Goffrato
PRO

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)

 ∙ Strukturovaný, vysoce funkční materiál Goffrato.

 ∙ Vsadka v nohavicích z vysoce elastického materiálu.

 ∙ 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

VeranoFlex
PRO

PÁNSKÉ 
n61066-MA13 (sedlo Endurance 3D) 

n61066-MA12 (sedlo Zoom X) 
 

DÁMSKÉ 
n61066-LA02 (sedlo Endurance 3D Women) 

n61066-LA04 (sedlo Zoom X Women)

 ∙ Lehký a prodyšný materiál Verano Flex.

 ∙ Vsadka v nohavicích z vysoce elastického materiálu.

 ∙ 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.

 ∙ Díky své mimořádné lehkosti a důkladné prodyšnosti jsou kraťasy 
určené spíše do letního období s teplotami nad 20 stupňů.
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RainMem
PRO

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

DÁMSKÉ 
n60063-LA02 (sedlo Endurance 3D Women)

 ∙ Elastický zateplený membránový materiál.

 ∙ Vodní sloupec > 10.000 mm.

 ∙ Prodyšnost > 11.000 g/m2/24h.

 ∙ Nohavice s elastickým reflexním zakončením v plochém švu.

 ∙ Ploché švy.

 ∙ Reflexní prvky pro větší bezpečnost.
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POZNÁMKA

Shark
PRO

PÁNSKÉ 
n61067-MA18 (sedlo Endurance 3D) 

n61067-MA19 (sedlo Zoom X)

 
DÁMSKÉ 

n61067-LA20 (sedlo Endurance 3D Women) 
n61067-LA21 (sedlo Zoom X Women)

 ∙ Inovativní elastická tkanina Shark s vysoce odolným 
vodoodpudivým zátěrem.

 ∙ 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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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)

Lycra Power
ELITE

 ∙ 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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POZNÁMKA

Roubaix
ELITE

PÁNSKÉ 
n60064-MA07 (sedlo Endurance 3D) 

n60064-MA24 (sedlo Zoom X)

 
DÁMSKÉ 

n60064-LA52 (sedlo Endurance 3D Women)
n60064-LA51 (sedlo Zoom X Women)

 ∙ Teplejší varianta kraťasů vyrobených z počesaného 
elastického materiálu Roubaix.

 ∙ Vhodné do chladnějšího počasí.

 ∙ Ploché švy zajistí potřebný komfort.

 ∙ Zakončení nohavic elastickým páskem s plochým švem.
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POZNÁMKA



46 DLOUHÉ KALHOTY

Při jízdě na kole v chladných 
podmínkách je důležité chránit kolena 

a udržovat je v teple. V našich kolekcích 
Pro a Elite nabízíme několik možností 

dlouhých kalhot se šlemi v různých 
provedení. Naše kalhoty START-FINISH, 
které snadno obléknete i vysvléknete, 

jsou ideální pro udržení tepla před závody 
a bezprostředně po nich.

DLOUHÉ
KALHOTY
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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

 ∙ Kombinace membránového a zatepleného materiálu.

 ∙ Vodní sloupec > 10.000 mm.

 ∙ Prodyšnost > 11.000 g/m2/24h.

 ∙ Ploché švy.

 ∙ Zakončení nohavic krátkým reflexním zipem.

PRO

POZNÁMKA



48 DLOUHÉ KALHOTY

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)

Roubaix
ELITE

 ∙ Zateplený materiál Roubaix.

 ∙ Ploché švy zajišťující maximální komfort během jízdy.

 ∙ Šle vyrobeny v kombinací síťoviny a dvou prodyšných pásků.

 ∙ Reflexní prvky pro větší bezpečnost.
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UNI 
N70271-UP18

Převlekové kalhoty

 ∙ Dlouhý zip po stranách nohavic.

 ∙ Zateplený počesaný materiál.

 ∙ Širší guma v pase.

 ∙ Potisknutelný přední díl.

 ∙ Reflexní prvky pro větší bezpečnost.

ELITE

POZNÁMKA



50 DOPLŇKY

Zkompletujte svůj jedinečný vzhled 
od hlavy až k patě pomocí různých 

doplňků, díky nimž váš klub 
nebo firma opravdu vynikne.

DOPLŇKY
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Návleky na ruce
CYKLISTICKÉ

POZNÁMKA

 ∙ Guma se silikonovým proužkem v horní části návleku.

UNI 
n70012-UF04 (Roubaix) 
n70017-UF07 (RainMem X3) 
n70011-UF04 (Lycra)
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POZNÁMKA
UNI 

n70032-UF04 (Roubaix) 
n70039-UF19 (Roubaix - síťovaná vsadka + zip) 

n70037-UF09 (RainMem X3) 
n70031-UF04 (Lycra)

 ∙ Silikonový proužek v horní části návleku zabraňuje shrnování.

 ∙ Možnost síťoviny na zadním díle pro lepší odvětrávání.

 ∙ Postranní zipy k snadnějším navlékání a svlékaní.

Návleky na nohy
CYKLISTICKÉ
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Návleky na kolena
CYKLISTICKÉ

POZNÁMKA

 ∙ Silikonový proužek v horní části návleku zabraňuje shrnování.

 ∙ Možnost síťoviny na zadním díle pro důkladnější odvětrávání.

UNI 
n70022-UF04 (Roubaix) 
n70029-UF18 (Roubaix - síťovaná vsadka) 
n70027-UF07 (RainMem X3) 
n70021-UF04 (Lycra)



54 DOPLŇKY

POZNÁMKA
UNI 

n70042-UF14 (Roubaix) 
n70047-UF16 (RainMem X3) 

n70041-UF14 (Lycra)

 ∙ Zip pro snadnější navlékání.

Návleky na tretry
CYKLISTICKÉ
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Čepice
CYKLISTICKÁ

POZNÁMKA

 ∙ Zadní díl čepice ze síťoviny.

 ∙ Vyztužený kšilt.

UNI 
n70114-UF01



56 DOPLŇKY

POZNÁMKA
UNI 

n70532-UP01 (klasické) 
n70531-UP17 (aerodynamické)

Rukavice
KRÁTKOPRSTÉ

 ∙ Elastický materiál.

 ∙ Pěnová výztuž na dlani.

CYKLISTICKÉ
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Rukavice
DLOUHOPRSTÉ

POZNÁMKA

 ∙ Zateplený materiál.

 ∙ Pěnová výztuž na dlani.

UNI 
n70577-UP16 (RainMem)

CYKLISTICKÉ



58 CYKLISTICKÉ VLOŽKY

Vybrat nejvhodnější cyklistickou 
vložku nebo “jelenici”, která bude 

nejlépe vyhovovat vašemu typu 
postavy a zaměření, může mít 
velký vliv na pohodlí a výkon. 
Všechny naše vložky dodává 

přední italský výrobce 
Elastic Interface.

CYKLISTICKÉ 
VLOŽKY
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Endurance 3D
CYKLISTICKÁ VLOŽKA

 ∙ Trojrozměrný anatomický tvar se dokonale přizpůsobí pohybům 
cyklisty a poskytuje maximální volnost pohybu.

 ∙ Perineální oblast speciálně navržená pro zachování přirozeného 
krevního oběhu a pro ochranu sedacího nervu.

 ∙ Vysoce elastický materiál EIT Carbonium Flash, který 
 urychluje odvod potu a zvyšuje prodyšnost.

 ∙ V nejvíce zatížené oblasti sedacích partií se nachází vyztužení 
s maximální možnou hustotou pěny 200kg/m3 

a ideálně vyhovující tloušťkou 6 mm.

 ∙ Středová výztuž o tloušťce 6 mm s hustotou pěny 
80kg/m3 dodává sedlu zvýšenou flexibilitu 

a dokonale se přizpůsobí anatomii těla.

 ∙ Antibakteriální a bakteriostatická úprava zabraňuje 
vzniku vyrážek způsobené vlhkostí a potem.

POZNÁMKA
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Endurance 3D Women
CYKLISTICKÁ VLOŽKA

 ∙ Trojrozměrný anatomický tvar se dokonale přizpůsobí pohybům 
cyklistky a poskytuje maximální volnost pohybu.

 ∙ Široká středová vsadka o hustotě pěny 80Kg/m3 je navržena 
speciálně pro dámskou anatomii těla, aby poskytla ochranu 
v oblasti citlivých partií při jízdě na dlouhé vzdálenosti.

 ∙ Vysoce elastický materiál EIT Carbonium Flash, který urychluje 
odvod potu a zvyšuje prodyšnost.

 ∙ Antibakteriální a bakteriostatická úprava zabraňuje vzniku 
vyrážek způsobené vlhkostí a potem.

 ∙ V nejvíce zatížené oblasti sedacích kostí se nachází vyztužení 
s vysokou hustotou pěny 120kg/m3 a ideálně vyhovující 
tloušťkou 6 mm.

POZNÁMKA
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Zoom X
CYKLISTICKÁ VLOŽKA

 ∙ Konstrukce sedla kombinuje dvě pěny s odlišnými hustotami pro 
zajištění pohodlí a maximální ochrany před otlačením.

 ∙ Elastický materiál pro maximální prodyšnost.

 ∙ Bakteriostatický materiál.

 ∙ Měkká boční křidélka v anatomickém střihu.

 ∙ Perforovaná pěna pro maximální ventilaci a rychlé schnutí.

 ∙ Perineální oblast speciálně navržená pro zachování přirozeného 
krevního oběhu a pro ochranu sedacího nervu.

POZNÁMKA
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Zoom X Women
CYKLISTICKÁ VLOŽKA

 ∙ Konstrukce sedla kombinuje dvě pěny s odlišnými hustotami pro 
zajištění pohodlí a maximální ochrany před otlačením.

 ∙ Elastický materiál pro maximální prodyšnost.

 ∙ Bakteriostatický materiál.

 ∙ Perforovaná pěna pro maximální ventilaci a rychlé schnutí.

 ∙ Perineální oblast speciálně navržená pro zachování přirozeného 
krevního oběhu a pro ochranu sedacího nervu.

POZNÁMKA
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POZNÁMKA
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