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BMW Motorrad

C.A.R.E.

NEÚNAVNÉ ÚSILÍ
PRO DOSAŽENÍ
DOKONALOSTI.
Potěšení z jízdy začíná dlouho předtím, než nasednete
na motocykl. Když víte, že o vaši bezpečnost je postaráno,
můžete si v klidu užít radost z očekávání, kdykoliv se před
další vyjížďkou oblékáte do kombinézy. Proto společnost
BMW Motorrad vytvořila schválení C.A.R.E. Tato zkratka
znamená Concept of Advanced Rider Equipment (Koncept
pokročilého motocyklistického vybavení) a reprezentuje
naši maximální oddanost bezpečnosti, inovacím,
komfortu a kvalitě, která stojí za každou položkou
v nabídce motocyklové výbavy BMW Motorrad.
Tyto prvky vytvářejí základ veškerého vybavení řidiče
BMW Motorrad. Ať už mluvíme o odolných nových
materiálech, na nichž pracuje speciální vývojový tým,
o sofistikovaných konstrukčních prvcích, které přispívají
k bezpečnosti i komfortu, nebo o testovacích metodách,
společným jmenovatelem jsou ty nejvyšší nároky od
začátku až do konce. Neúnavná snaha o dokonalost
umožňuje BMW Motorrad dosáhnout toho, že všechny
naše produkty splňují mnohem náročnější standardy,
než jsou předpisy CE a EU. Chceme, abyste si jízdu
na motocyklu opravdu užili – a to neznamená jen splnit
standardy. Znamená to překročit je ve všem, co děláme.
Více informací na bmw-motorrad.cz/care

BEZPEČNOST

INOVACE

Bezpečnost je při jízdě na motocyklu prvořadá. To platí nejen pro samotný
motocykl, ale i pro ochranné oblečení řidiče. Motorkáři jsou přímo vystaveni
všem externím podmínkám, pozitivním i negativním. Proto jsme z tohoto principu
učinili jedno ze základních kritérií C.A.R.E., které bereme v úvahu při vývoji našeho
vybavení pro jezdce. Od motorkářských bot až po přilby – není snad jediný detail,
který bychom nevyvinuli a neodzkoušeli, aniž bychom neměli na paměti
bezpečnost na silnici.

Inovace jsou součástí charakteru značky BMW Motorrad již od jejího založení
v roce 1923. Od poloviny sedmdesátých let jsme se také stali průkopníky ve vývoji
výbavy motorkáře. Věnovali jsme roky výzkumu, vývoji a testování, abychom
vytvořili řešení splňující rozsáhlou škálu požadavků na motocyklové vybavení –

V rámci tohoto procesu se zaměřujeme hlavně na kompatibilitu jednotlivých
položek. Bez ohledu na to, zda nosíte bundy, kalhoty a přilby BMW Motorrad,
nebo kombinujete různé výrobky – každý prvek vybavení musí spolupracovat
jako samostatná jednotka a poskytovat všestrannou ochranu řidiči na vyjížďkách.
Materiál na dopadových plochách každé bundy, kalhot a oblečení je vyztužený, má
dvojitý steh a nejnovější verzi chráničů CE. Díky tomu se výbava umí vypořádat
s každodenními nároky jízdy na motocyklu i s nejtěžšími dopady na asfalt nebo
štěrk, aniž by omezovala pohyblivost jezdce.
BMW Motorrad má na paměti jeden cíl, od materiálu až po zpracování
a rozhodující zkoušky: aktivně a pasivně ochránit motocyklisty v každé
situaci, aby si mohli užít bezstarostnou jízdu. Tomu u nás v BMW Motorrad
říkáme bezpečnost.

KOMFORT
Stejně jako bezpečnost, i komfort je klíčovým faktorem při vývoji motocyklového
vybavení. Naším hlavním cílem je nabídnout maximální pasivní ochranu
a zároveň zajistit, aby pozornost jezdce nebyla narušována žádným prvkem
výbavy, kterou máte na sobě.
Z toho důvodu jsou přilby BMW Motorrad obzvláště odizolované proti hluku
a značkové oblečení má inovativní ventilaci a membránové systémy jako
standard. Dobrý pocit za jakékoli teploty a ve všech klimatických podmínkách
je jediný způsob, jak řidiči zajistit neomezenou schopnost rychle reagovat
na události na silnici.

naším cílem je udělat z nejlepšího ještě lepší. Vyvinuli jsme například průlomovou
klimatickou membránu BMW kombinující vysokou odolnost vůči promoknutí
(vodní sloupec nejméně 10 000 mm) a mimořádnou prodyšnost. Naše neustále
zdokonalované NP chrániče kombinují jedinečné tlumicí vlastnosti s maximálním
komfortem, a jsou tak skvělým příkladem toho, proč je výbava pro motorkáře
BMW na špici inovací. V neposlední řadě klademe značný důraz na vysokou
úroveň bezpečnosti. Příkladem je v tomto směru ultralehká přilba System 7 Carbon,
jejíž skořepina je vyrobena ze 100% uhlíkových vláken a vyznačuje se vysokou
úrovní ochrany. Lze ji také během okamžiku a bez použití speciálního nářadí
přeměnit na otevřenou přilbu.
C.A.R.E. je slib našim zákazníkům, že neustále pracujeme na nových způsobech,
jak jim nabídnout bezpečnější, kvalitnější a komfortnější produkty..

KVALITA
Užijte si vaše vyjížďky a budete se mít skvěle! Proto naše produkty podrobujeme
mnohakilometrovým testům, abychom odhalili jakékoli potenciální slabiny našich
produktů. Víme, že všechny prvky jezdce BMW Motorrad slouží řadu let a na výletech
stráví mnoho tisíc kilometrů.
Neexistují žádné právní požadavky na kvalitu a odolnost, a proto jsme se rozhodli
vytvořit své vlastní standardy a specifikace. A tyto standardy důsledně dodržujeme.
Jako výrobce vybavení pro jezdce firma BMW Motorrad provozuje svou vlastní
laboratoř pro pečlivé testování metod vývoje, materiálů a konečných výrobků.
V podstatě není nic, co by nebylo vystaveno maximálním nárokům tím, že to
natřásáme, odíráme nebo za to taháme. To je jediná cesta, jak zajistit, abyste
se mohli spolehnout na kvalitu, kterou neumí poskytnout nikdo jiný.

Přilby, bundy, oblečení, kalhoty, boty a rukavice BMW Motorrad nejen že dobře
vypadají – jsou třídou samy o sobě, když přijde na jejich praktičnost. Snažíme se
nastavit nové standardy ve všem, co děláme. Ať už to jsou límce, rukávy nebo
manžety – jsme pečliví při vývoji každé části nového oblečení, bez ohledu na to,
zda je velká nebo malá.
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STANDARDY C.A.R.E.:
SROVNÁNÍ
KOMFORT
BEZPEČNOST
KATEGORIE

OBOROVÝ STANDARD

STANDARD C.A.R.E.

Absorpce nárazu

Neexistuje žádný právní požadavek pro speciální chrániče
na levou a pravou stranu.

BMW Motorrad nabízí pravé a levé chrániče, které mohou být přizpůsobeny
specifickému tvaru jezdcovy postavy. Nabízejí skvělou schopnost pohltit náraz
a vyhrály celou řadu spotřebitelských cen.

Odolnost proti roztržení

Materiál musí být schopen vydržet minimální tlak 100 N/cm2.
(DIN EN ISO 13937-2:2000; odolnost proti protržení*)

Používáme materiály schopné odolat tlaku nejméně 1000 N/cm2.

Přilba aerodynamika/
aeroakustika

Aerodynamické a aeroakustické vlastnosti přileb jsou testovány
samostatně, bez jezdce nebo motocyklu.

Aerodynamiku a aeroakustiku přilby (s jezdcem a motocyklem) testujeme
v průběhu mnohahodinových zkoušek v aerodynamickém tunelu.

Přilby a zorný úhel

Standardní regulace nevyžadují, aby přilby nabízely rozšířené
zorné pole, které přispívá k větší bezpečnosti.

Tím, že naše přilby nabízejí zorné pole za hranicemi průmyslových norem,
poskytují lepší výhled zejména v příčném směru. To výrazně zvyšuje
bezpečnost při jízdě v městských oblastech.

INOVACE
KATEGORIE

OBOROVÝ STANDARD

STANDARDY C.A.R.E.

Odolnost vůči vodě

Podle standardů DIN je tkanina odolávající vodnímu sloupci 1 300 mm Klimatická membrána BMW je odolná proti vodnímu sloupci 10 000 mm
považována za voděodolné (DIN EN 20811:1992; voděodolné*).
a současně je úžasně prodyšná.

Praktičnost

Právní předpisy nevyžadují žádné testování motocyklového
oblečení.

Testovací jezdci BMW Motorrad hodnotí praktičnost každé nabízené položky
na základě mnoha testovacích jízd (včetně zkoušek životnosti) v širokém rozsahu
klimatických podmínek.

Odolnost přilby vůči vodě

Neexistuje žádný právní požadavek na integraci těsnění do struktury
přilby. V případě potřeby je výrobce může zkrátka přilepit.

Naše inovativní těsnění jsou vestavěna do konstrukce přileb a nejsou
přilepena. To zajišťuje jedinečnou ochranu a odolnost vůči vodě i za těch
nejnáročnějších podmínek.

Úhel sejmutí přilby

Ze zákona je maximální povolený úhel sejmutí pro přilby 30 stupňů. Například enduro přilby BMW Motorrad nabízejí díky inovativním krčním
(test ECE 22.05*)
popruhům významně menší úhel sejmutí.

KATEGORIE

OBOROVÝ STANDARD

STANDARDY C.A.R.E.

Velikost a ergonomie

Obecně jsou k dispozici výhradně
standardizované velikosti (DIN EN ISO 340*).

Nabízené velikosti vycházejí převážně z rozměrů změřených a dodaných našimi zákazníky.

Výškově nastavitelné
ochranné prvky

Neexistují právní předpisy vyžadující, aby
chrániče kolen byly výškově nastavitelné.

Naše chrániče jsou standardně navrženy jako výškově nastavitelné, takže skvěle padnou
každému jezdci.

Ventilace přilby

Standardní přilby nabízejí ventilaci jen kolem
horní části hlavy.

Přilby BMW Motorrad jsou navrženy tak, aby umožnily cirkulaci vzduchu okolo celé hlavy.
Oblast brady a hledí je zvláště dobře ventilována, aby se zajistil dobrý výhled bez zamlžení
i v nejnáročnějších podmínkách.

KVALITA

Protože neexistují žádné právní požadavky na kvalitu, používáme jako základ odpovídající standardy DIN EN ISO.

KATEGORIE

OBOROVÝ STANDARD

STANDARDY C.A.R.E.

Odolnost vůči blednutí

Neexistuje oborová norma.

Vzorky oděvů jsou umístěny pod xenonové světlo, aby se otestovala jejich odolnost vůči
blednutí. (Převzato z DIN EN ISO 105-B02:2002; odolnost vůči blednutí*)

Odolnost vůči poškrábání

Neexistuje oborová norma.

Každý materiál je umístěn vedle mokré nebo suché testovací látky a jsou o sebe otírány. Odolnost
vůči otěru je hodnocena podle zbarvení testovací látky. (Převzato z DIN EN ISO 105-X12:2002;
odolnost vůči otěru*)

Odolnost barvy proti pocení.

Neexistuje oborová norma.

Textilie jsou umístěny vedle testovací látky promočené potem a obě jsou o sebe třeny
(Převzato z DIN EN ISO 105-E04:2013; odolnost vůči pocení*).

Odpudivost oleje

Neexistuje oborová norma.

Materiály jsou testovány na odolnost vůči oleji a benzinu stejným způsobem jako při analýze
odolnosti barev. (Převzato z DIN EN ISO 105-X12:2002; odolnost vůči otěru*)

Odolnost vůči oděru

Neexistuje oborová norma.

Tkaniny jsou podrobeny oděrovému testu Martindale při síle 9 kPa po 4000 cyklů.
Po jeho provedení se zhodnotí odolnost vůči opotřebení. (VDA 230-210:2008,
převzato z DIN EN 530:2013; odolnost vůči oděru**)

Odolnost při praní

Neexistuje oborová norma.

Tkaniny jsou všity do kusu testovací látky, potom vloženy do kádě plné saponátu
a protřepány. Testovací látka je potom vysušena a zhodnotí se její zbarvení.
(Převzato z DIN EN ISO 105-C06:2010; stálobarevnost textilu při praní*)

Přilba odolná vůči nárazu
a UV záření

Neexistuje oborová norma.

Naše systémy pro lakování jsou podrobeny důkladnému testování, které zajistí,
že si udrží svůj vzhled a kvalitu.

Opotřebení bradové
sekce přilby

Neexistuje oborová norma.

Při zátěžovém testování je znovu a znovu opakováno otevírání hledí a bradové sekce.
To zajišťuje, že přilba bude správně fungovat po celou dobu životnosti.

* Od října 2014
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PŘILBY
Přilby BMW Motorrad představují vrchol
bezpečnosti, praktičnosti a komfortu. Ať už
jste na cestách, nebo sprintujete po okruhu,
máme pro vás model, který splní vaše požadavky.
Každý z nich garantuje nerušený výhled, kvalitní
odvětrávání a vynikající aerodynamický design.
– včetně přilby System 7 Carbon s odklápěcí
přední částí, čtyřnásobným kloubem a 100 %
karbonovou skořepinou.
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Přilba GS Carbon
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Přilba System 7 Carbon
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Přilba Street X
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Přilba Race

15

Přilba AirFlow
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Přilba Bowler
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Motocyklové brýle Road 66
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Taška na přilbu BMW Motorrad
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Komunikační systémy
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BMW Motorrad Přilby

PŘILBA GS CARBON

Přilba GS má elegantní design hodný enduro scény, kterou
je inspirována. Karbonová skořepina a integrované týlní
řemínky BMW poskytují jezdci maximální bezpečnost.
Dokonalé pohodlí zajišťují kšilt a aerodynamický spojler
optimalizovaný v aerodynamickém tunelu.

Design: One World

Design: Xplore

Design: Comp

‒ Enduro přilba, skvělá pro cestování
(dostupná ve dvou velikostech)
‒ Skořepina ze 100% karbonového kompozitu
‒ Vysoká úroveň absorpce nárazu a úroveň bezpečnosti
‒ Vnitřní skořepina je vyrobena z multisegmentového
polystyrenu.
‒ Dvojité, ve třech rozměrech zakřivené hledí
‒ Vnitřní hledí s úpravou proti zamlžení, vnější
hledí s povrchovou úpravou proti poškrábání
na obou stranách
‒ Spoiler a odnímatelná sluneční clona pro
optimální aerodynamiku
‒ Vysoce efektivní ventilační systém
‒ Integrovaný prachový filtr a odnímatelná bradová část
pro ježdění v terénu nebo horkém počasí
‒ Vyjímatelné, pratelné polstrování hlavy a brady
‒ Integrované týlní řemínky pro optimální bezpečnost
‒ Připraveno pro komunikační systém BMW Motorrad
‒ Nastavení za pár sekund
‒ Bezpečnostní norma: ECE 22-05
‒ Hmotnost: cca 1450 g se štítem a dvojitým hledím
‒ Volitelná hledí: Stříbrné/modré zrcadlové a ztmavené
VELIKOSTI

52/53 – 62/63

Barva: černá Matt Black

Design: GS Trophy

Brýle GS enduro

Barva: bílá Light White

Brýle GS Trophy Enduro

Tyto brýle jsou perfektním doplňkem přilby GS Carbon a nabízejí excelentní odvětrávání pro použití
v terénu. Samozřejmě také splňují požadavky bezpečnostní normy EN 1938:1998. Na šířku nastavitelný
pásek a komfortní polstrování ji dělají neobyčejně příjemnou na nošení. K dispozici také se snadno
vyměnitelnými průhlednými, tmavými nebo oranžovými dvojitými skly
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BMW Motorrad Přilby

PŘILBA SYSTEM 7 CARBON
Model 2019

Přilba System 7 Carbon poskytuje maximální pohodlí
a bezpečnost. Karbonová skořepina přilby je speciálně
odlehčená a vyznačuje se vynikajícími charakteristikami
v oblasti absorpce nárazu. Otočná bradová část se
čtyřnásobným kloubem zajišťuje nízký přední profil
i s otevřenou bradovou částí. Bradovou část lze demontovat
bez nářadí pomocí dvou tlačítek, z přilby se tím stane
plnohodnotná otevřená přilba. Plynule nastavitelná
sluneční clona umožňuje rychlé přizpůsobení náhlým
změnám světelných podmínek. Excelentní ventilace
vám pomáhá udržet chladnou hlavu a dvoudílný průzor
zajišťuje ničím nerušený výhled. V oblastech aerodynamiky
a aeroakustiky patří přilba k nejlepším na trhu.

Lze ji snadno a rychle přeměnit v
otevřenou přilbu.

Design: Spectrum Fluor

Design: Moto

Barva: Černá

Barva: bílá Light White

‒ Výklopná přilba se čtyřbodovým kloubovým
mechanismem
‒ Lehká, celokarbonová přilba (dva rozměry)
nabízí výjimečnou schopnost pohlcení nárazu
a maximální tuhost.
‒ Vnitřní skořepina je vyrobena
z multisegmentového polystyrenu.
‒ Dvoudílný průzor: protimlžící vnitřní hledí, vnější hledí
s povrchovou úpravou odolnou vůči poškrábání
‒ Efektivní ventilace hlavy i hledí
‒ Vynikající aerodynamika a aeroakustika
‒ Integrovaná sluneční clona s posuvným ovladačem
‒ Velký spoiler
‒ Chránič brady otevíraný jediným tlačítkem
‒ Bradový pás s přezkou, integrované krční pásy drží
přilbu pevně na hlavě.
‒ Vyjímatelná, pratelná výstelka vyrobená z DuPont
Coolmax a Alcantary
‒ Lze ji snadno a rychle přeměnit v otevřenou přilbu.
‒ Příprava pro komunikační systém BMW Motorrad
‒ Bezpečnostní norma: ECE 22-05
‒ Nízká hmotnost: cca 1580 g (menší velikost)
‒ Volitelná hledí: tónované stříbrné zrcadlové, modré
zrcadlové, oranžové
VELIKOSTI

52/53 – 64/65

Design: Prime

Barva: matná metalická Graphite
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Barva: metalická stříbrná Silver
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BMW Motorrad Přilby

PŘILBA STREET X

Motocyklová přilba BMW Motorrad Street X byla
zkonstruována způsobem, který jí umožňuje vynikat
na jakémkoliv typu vozovky, ať už jsou to dálnice,
městské ulice nebo okresní silnice. Jedná se o přilbu,
která elegantně kombinuje pohodlí a bezpečnost se
stylovým moderním designem. Sluneční clonu je
možné plynule nastavovat, což umožňuje přilbu
rychlým způsobem přizpůsobit jakýmkoliv světelným
podmínkám. Pro zajištění optimálních aerodynamických
a aeroakustických charakteristik byla přilba Street X
testována v aerodynamickém tunelu. Vynikající
ventilace vám pomáhá zachovat chladnou hlavu
a díky dvouvrstvému prosklení hledí na vozovce
nic nepřehlédnete. Navzdory všem těmto funkcím
však zůstává přilba Street X neuvěřitelně lehká.
‒ Integrální přilba se sluneční clonou
‒ Vnitřní skořepina je vyrobena
z multisegmentového polystyrenu.
‒ Dvoudílný průzor: vnitřní s úpravou proti zamlžení,
vnější s vrstvou proti poškrábání na obou stranách
‒ Vynikající ventilace pro prostor hlavy a hledí
‒ Optimální aerodynamika
‒ Integrovaná sluneční clona ovládaná posuvníkem
na horní části přilby
‒ Pás pod bradu s dvojitou přezkou
‒ Vyjímatelná a pratelná výstelka
‒ Bezpečnostní norma: ECE 22-05
‒ Hmotnost: cca 1 450 g (malá velikost)
‒ Volitelně k dispozici také stříbrné nebo modré
zrcadlové a tónované hledí

Design: Spectre

VELIKOSTI

53/54 – 61/62

Design: Thunder

Barva: metalická stříbrná
Glacier Silver

Barva: bílá Light White

Design: Trace
Barva: Bílá
Barva: černá Matt Black

PŘILBA RACE

Aby přilby nabídly maximum bezpečnosti, musí
zkombinovat více různých funkcí. Jak byste očekávali,
je integrální přilba Race výjimečná, pokud jde o ochranu
vůči nárazu. Prošla dlouhým testováním na závodních
okruzích, aby se zajistilo, že jezdcům skvěle padne
a umožní jim soustředit se na silnici před nimi
a bleskově reagovat.
‒ Integrální přilba vhodná pro závodní okruhy
‒ Laminátová/karbonová vnější skořepina
ve dvou velikostech
‒ Vnitřní skořepina je vyrobena
z multisegmentového polystyrenu.
‒ Velký spoiler pro maximální stabilitu i v rychlostech
přes 300 km/h
‒ Hledí s širokým zorným úhlem (i při skloněné pozici),
zakřivené ve dvou směrech, s ochranou proti
poškrábání na obou stranách
‒ Vnitřní hledí s úpravou proti zamlžení
‒ Efektivní ventilace pro prostor hledí a brady
‒ Tlačítko zamykání hledí po straně
‒ Zvětšený tvar kolem krku pro maximální pohodlí
v jízdní pozici
‒ Dvojitá přezka
‒ Nákrční popruhy pro vyšší stabilitu v případě nárazu
‒ Zcela vyjímatelná a pratelná výstelka
‒ Všechny barvy dodávány s čirým hledím a jednou
sadou otrhovatelných slíd
‒ Bezpečnostní norma: ECE 22-05
‒ Hmotnost: cca 1350 g (malá velikost)
‒ Volitelně k dispozici tónované hledí
VELIKOSTI

52/53 – 62/63
Barva: matná černá Night Black
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Design: Logo

Barva: bílá Light White

Barva: stříbrná Titanium Silver

PŘILBA AIRFLOW

Přilba pro nejteplejší období motocyklové sezóny.
Moderní design s prvotřídními materiály a bezkonkurenční funkce AirFlow. Udržujte si chladnou hlavu díky
optimálně umístěným větracím otvorům a kanálkům,
které lze v případě potřeby uzavřít. Vyznačuje se
aerodynamickými a aeroakustickými charakteristikami
nejvyšší úrovně. Připravena také pro komunikační
systém BMW Motorrad a splňuje normu ECE-22-05.

Barva: černá Night Black

VELIKOSTI

52/53 – 62/63

‒ Prémiová přilba s otevřeným hledím a vynikající ventilací
‒ Vnější skořepina ze skelného kompozitu
‒ Vnitřní skořepina je vyrobena
z multisegmentového polystyrenu.
‒ Ve třech rozměrech zakřivené hledí, s ochranou proti
poškrábání na obou stranách (optická kvalita třídy 2)
‒ Dvě velké větrací části, které lze uzavřít posuvníkem
‒ Excelentní aerodynamika a aeroakustika
‒ Pás pod bradou na přezku, s nastavitelnou délkou
‒ Integrované krční pásky
‒ Pratelná výstelka
‒ Vysoce kvalitní hliníkové prvky s nápisem BMW
‒ Příprava pro komunikační systém BMW Motorrad
‒ Bezpečnostní norma: ECE 22-05
‒ Hmotnost přibližně 1 170/ 1 280/1 380 gramů
(podle velikosti skořepiny)
‒ Volitelně k dispozici tónované hledí
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BMW Motorrad Přilby

PŘILBA BOWLER

NOVÉ

Přilba Bowler je přilba BMW Motorrad, která byla
specificky vyvinuta pro motorkáře vnímavé k designu.
Kombinuje komfort a bezpečnost s moderním retro
designem, který ke obzvláště podtržen použitím exkluzivní
kůže a vysoce kvalitním vnitřním obložením s vyraženým
logem BMW. Štíhlý a elegantní vzhled je zajištěn
skořepinami ve čtyřech velikostech s vnitřkem vyrobeným
ze zpěňovatelného polystyrenu (EPS) – perfektní usazení
pro každou velikost zaručuje vynikající komfort. Vybavení
doplňuje rozsah příslušenství odpovídající kvality,
například hledí, kšilty a kožené masky.
Barva: černá Matt black

Design: Classic

Design: Tricolore

Metalické:
tmavě modrá metalická

‒ Otevřená přilba v moderním retro designu
‒ Vnější skořepina: vláknitý kompozit vyrobený
ze skla a skelného kompozitu (GFRP/CFRP)
‒ Vnitřní skořepina vyrobená ze zpěňovatelného
polystyrenu (EPS)
‒ Velmi dobrá aeroakustika
‒ Vnitřní obložení vyrobené z antibakteriálního
a hypoalergenního materiálu
‒ Pás pod bradu s dvojitou přezkou
‒ Hrana přilby a pásek brýlí vyrobené z vysoce
kvalitní telecí kůže
‒ Nízká hmotnost: cca 785 g (malá skořepina přilby)
‒ Rozsáhlá řada příslušenství
‒ Homologace ECE 22-05

Design: nineT

Barva: černá Matt Black
Metalická: tmavě modrá metalická
Designy: nineT, Classic, Tricolore

Karbonové hledí

VELIKOST

53/54 až 62 (XS-2XL)

Kožená maska hnědá

Reflexní bublinové hledí

Průzračný sluneční deflektor hledí

Reflexní sluneční deflektor hledí

Stylové, vysoce kvalitní motocyklové brýle
Skvěle se hodí k přilbě Legend
Chromovaný rámeček Gunmetal
Vysoce kvalitní měkká kožená výstelka
Extra dlouhý, nastavitelný elastický řemen
Lze nosit přes brýle (vybrání pro nosní můstek)
Nápis BMW Motorrad na levé straně
koženkové podšívky
‒ Součástí dodávky je látkový vak s potiskem
BMW Motorrad
‒ K dispozici s čirými nebo ztmavenými skly
VELIKOST

Jednotná velikost

TAŠKA NA PŘILBU BMW MOTORRAD

Taška na přilbu BMW Motorrad je dokonalým prostředkem
pro přepravu a uložení vaší motocyklové přilby. Pevná
základna chrání přilbu i při parkování, zatímco větrací
otvory zaručují nejlepší možnou cirkulaci vzduchu.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Vysoce kvalitní vak na přilbu v nadčasovém designu
Ideální pro skladování a přepravu přilby
Stabilní základna s integrovanými vzduchovými otvory
Polstrovaný vnitřní prostor s dlouhým dvoustranným
zipem pro snadný přístup
Výstelka z měkkého fleecu chrání přilbu
i hledí před poškrábáním
Praktická vnější kapsa na menší předměty, jako jsou
klíče, lze uzavřít na cvoček
Pevná madla a odnímatelný ramenní popruh s vysoce
kvalitními kovovými sponkami
Nápis BMW Motorrad na přední straně
Praktický vnější materiál z polyesteru v textilním
provedení, vodě odolný, se snadnou údržbou
Rozměry (V x Š x H): cca 26 x 36 x 21 cm
Objem: cca 20 litrů

BARVA

Černá

Kožená maska černá

Překvapivě odlišná, přesto stylová. Tato ručně vyrobená
maska z telecí kůže a veluru s frézovanými hliníkovými
vložkami pro filtr s aktivním uhlím vám dá, co potřebujete.
Maska chrání obličej před chladem a plíce před prachem
a nečistotami. Suchý zip a nastavitelná nosní vložka
zaručují optimální usazení.
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Tónované bublinové hledí

Chromované obroučky, jemné kožené polstrování a
volitelná čirá nebo tónovaná skla činí z motocyklových
brýlí Road 66 ideální doplněk přilby Legend. Díky
vybrání v oblasti nosu jsou taktéž vhodné pro jezdce
s dioptrickými brýlemi.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

BARVY

Sluneční kšilt přilby, matný
karbonově černý

MOTOCYKLOVÉ BRÝLE ROAD 66

Tónovaný sluneční deflektor hledí
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BMW Motorrad Přilby / komunikační systémy

NOVÉ

NOVÉ

KOMUNIKAČNÍ
SYSTÉM
Komunikace se ostatními jezdci, telefonování,
poslech hudby - to vše je možné díky připojení
systému BMW Motorrad Navigator a displeji
TFT: komunikační systémy BMW Motorrad
V3 a Fit-for-All s technologií Bluetooth
umožňuje jezdci výjimečný poslechový
zážitek díky snadnému ovládání a nízké
hmotnosti. Systémy umožňují bezdrátovou
hlasovou komunikaci mezi dvěma přilbami
řidiče a spolujezdce. Všechny komunikační
systémy BMW Motorrad jsou navzájem
kompatibilní a lze je spojit se všemi
příslušnými rozhraními vašeho vybavení
BMW Motorrad. Komunikační modul
Bike-to-Bike je váš ideální společník pro
vytvoření spojení ve vybrané skupině až
šesti vozidel na silnici.

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM V3

Třetí generace komunikačních systémů integrovaných do přilby BMW Motorrad nabízí optimální usazení do přileb
System 7 Carbon, GS Carbon, System 6, System 6 EVO nebo AirFlow.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Systém kompletně integrovaný do přilby (ovládací tlačítka na vnější části přilby)
Komunikační systém řidiče a spolujezdce
Je možné jej rozšířit až na 6 motocyklů s využitím komunikačního modulu Bike-to-Bike.
Design je specificky přizpůsobený přilbě.
Streamování hudby pomocí audio zdrojů kompatibilních s BMW také ke spolujezdci
Telefonování pomocí připojeného mobilního telefonu kompatibilního s Bluetooth
Automatické potlačení rušení
Prvotřídní reproduktory pro audio reprodukci ve stereo kvalitě
Zlepšená hlasová kvalita díky HD audiosystému
Hlasové ovládání připojeného mobilního telefonu je možné zahájit stisknutím tlačítka.
Výdrž baterie: v závislosti na způsobu použití až 16 hodin (2500 mAh)

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM FIT-FOR-ALL

Komunikační systém Fit-for-All spojuje funkčnost a štíhlé
provedení. Tento komunikační systém je kompatibilní
s většinou současných přileb, které jsou k dostání na trhu.
‒ Univerzální komunikační systém do přilby
‒ Komunikační systém řidiče a spolujezdce
‒ Je možné jej rozšířit až na 6 motocyklů s využitím
komunikačního modulu Bike-to-Bike.
‒ Snadná integrace do přilby
‒ Streamování hudby pomocí audio zdrojů kompatibilních s BMW také ke spolujezdci
‒ Telefonování pomocí připojeného mobilního telefonu
kompatibilního s Bluetooth
‒ Automatické potlačení rušení
‒ Výdrž baterie: v závislosti na způsobu použití
až 8 hodin (560 mAh)
‒ Není k dispozici ve spojení s přilbou Bowler.

* Plánovaná dostupnost od prvního čtvrtletí 2019
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KOMUNIKAČNÍ MODUL BIKE-TO-BIKE

V kombinaci s komunikačním systémem BMW je možné komunikovat za jízdy na silnici se skupinou až 6 vozidel, která
jsou rovněž vybavena komunikačním systémem Bike-to-Bike.
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Univerzální nástavec přilby pro komunikační systémy za účelem komunikace ve skupině
Kompatibilní s komunikačními systémy BMW Motorrad WCS2, V3 a Fit-for-All.
Pro každý motocykl je nutný jeden komunikační modul Bike-to-Bike.
Ke komunikačnímu modulu je možné připojit jednu přilbu řidiče a jednu přilbu spolujezdce.
Dosah mezi dvěma komunikačními moduly Bike-to-Bike je za ideálních podmínek až 1,5 km.
Dosah mezi dvěma komunikačními moduly Bike-to-Bike je až 5 km, když jsou součástí velké skupiny až šesti
komunikačních modulů.
‒ Jestliže se skupina dostane z dosahu a komunikace je přerušena, připojení se při detekci automaticky obnoví.
‒ Vytváření skupin komunikace a konfigurování dalších nastavení pomocí bezplatné aplikace
‒ Výdrž baterie: v závislosti na způsobu použití až 12 hodin (1400 mAh)

* Plánovaná dostupnost od prvního čtvrtletí 2019
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OBLEKY
Motocyklisté kladou velký důraz na ochranu
před různými nepříznivými vlivy, které se mohou
vyskytnout při cestování. BMW Motorrad
nabízí perfektně navržená řešení pro jakýkoliv
scénář – od dobře větraných letních obleků
přes nepromokavé cestovní obleky po kožené
kombinézy. A díky obleku Rallye máte k dispozici
dokonce i model pro nejnáročnější světoběžníky.
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Oblek Venting
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Oblek AirFlow
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Oblek TourShell

24

Oblek StreetGuard

26

Oblek VentureShell

28

Oblek GS Dry

29

Oblek EnduroGuard

30

Oblek Rallye

32

Oblek Atlantis

33

Oblek DarkNite

34

Oblek Sport

36

Oblek Roadster
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Oblek ProRace
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Oblek na míru ProRace
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Obleky/tkanina BMW Motorrad

OBLEK VENTING
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Oblek pro městské dobrodružství v zemích s vysokou
vlhkostí a letní teplotou nad 25 °C. Denim odolávající
oděru s velkými síťovanými vsadkami z tkaniny Cordura
a lehkými chrániči NPL poskytuje maximální bezpečnost
při cestování na krátké vzdálenosti.
‒ Lehký textilní oblek, navržený pro vysoké letní
teploty nad 25 °C
‒ Svršek vyrobený z materiálu Cordura® odolného vůči
oděru a síťoviny pro optimální ventilaci
‒ Části v hodní části vyrobené z pevné
a moderní džínoviny
‒ Lehký strečový materiál Dynatec na zadní části kolen
pro maximální svobodu pohybu
‒ Vyztužený materiál ve zranitelných oblastech
‒ Lehké odnímatelné NPL chrániče na loktech,
ramenou, kolenou (výškově nastavitelné) a NP2
na bocích (odnímatelné)
‒ NPL chránič páteře lze namontovat dodatečně.
‒ Chránič zad s distanční trojrozměrnou tkaninou
pro optimální cirkulaci vzduchu
‒ Zip a cvok na zápěstí
‒ Dlouhé zipy na nohavicích sahají až na boky
a usnadňují svlékání a oblékání kalhot
‒ Dvě kapsy na hrudi uzavíratelné cvoky, dvě
kapsy se zipy na bocích, dvě před a dvě zadní
kapsy na kalhotách
‒ Kožený nápis „BMW Motorrad, engineered in
Germany“ na bundě a kalhotách
‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE
BARVA

Antracit
DÁMSKÉ VELIKOSTI

34 – 48

PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 60

Barva: Antracit
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Bunda Cover

Barva: Černá

OBLEK AIRFLOW
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Dokonce i v těch nejžhavějších letních dnech vás letní
oblek AirFlow udržuje v chladu a svěží. Strečové
a síťované vložky z materiálu Dynatec odolného proti
oděru zajišťují vynikající ventilaci a svobodu pohybu.
V černé verzi má tento oblek dodatečnou povrchovou
úpravu Coldblack, která zabraňuje přehřívání.
‒ Dvoudílný letní oblek pro teplé počasí
‒ Otěruvzdorný vnější materiál Dynatec
‒ Odnímatelné chrániče NP2 na ramenou, loktech,
zádech, bocích a kolenou (výškově nastavitelné na
loktech a kolenou)
‒ Strečový materiál Dynatec v horní části zad pro
maximální svobodu pohybu
‒ Vsádky ze síťoviny AirTex na hrudníku, pažích
a stehnech pro zlepšení ventilace
‒ Elastická a vysoce prodyšná podšívka ze síťoviny
‒ Součástí je větruvzdorná krycí bunda pro nošení přes
oblek v chladném počasí; lze ji složit do zadní kapsy
‒ Reflexní materiál na bundě a kalhotách
‒ Černá verze povrchová úprava coldblack®
‒ Povrchová úprava odolná proti vodě a zašpinění
‒ Měkký materiál na límci, švech rukávů a v pase kalhot
‒ Suché zipy pro nastavení pasu kalhot, manžet rukávů
a kalhot, stejně jako kolem pasu dámských kalhot
‒ Dva zabudované popruhy pro přenášení umožňují
nosit bundu i jako batoh
‒ Dvě kapsy na bocích bundy, jedna zadní kapsa, tři vnitřní
kapsy, dvě kapsy v kalhotách (většina kapes na zip)
‒ Extra: nepromokavý vak v kapse bundy na menší
předměty, jako jsou peněženky nebo telefony
‒ Spojovací zip: Celkem 40 cm
‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE

BARVY

Bunda a kalhoty: Černá nebo šedá bunda Cover:
Červená
DÁMSKÉ VELIKOSTI

34 – 48

PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 66, 98 –118 (dlouhé), kalhoty také ve velikosti
25 – 28 (krátké), (šedá verze jen 46 – 60)

Barva: Šedá
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Obleky/tkanina BMW Motorrad

OBLEK TOURSHELL
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Tento oblíbený cestovní oblek obsahuje klimatickou
membránu BMW v provedení se Z-zapínáním,
poskytuje lehký a pohodlný pocit a zároveň nabízí
maximální ochranu při nehodách a proti nečasu.
Tkanina byla vyvinuta firmou BMW Motorrad, aby
byla při nošení ještě pohodlnější a zlepšovala regulaci
teploty. Oblek TourShell se Z-zapínáním spojuje
vysokou otěruvzdornost s komfortem měkkého
a pružnějšího materiálu.
‒ Nepromokavá kombinéza pro celoroční použití
‒ Otěruvzdorný lepený materiál Dynatec Comfort
se Z-zapínáním
‒ Klimatická membrána BMW (odolná vůči větru
a vodě, prodyšná)
‒ Chrániče NP2 na zádech, loktech, bocích a kolenou
(nastavitelné do tří různých výšek) plus NPL chrániče
na ramena
‒ Voděodolné větrací zipy na trupu
‒ 3D síťovina na zádech
‒ Manžety rukávů, pas kalhot a límec nastavitelné
pomocí suchého zipu
‒ Prošívané strečové vsádky na ramenou, v pase bundy
a nad koleny zajišťují, že kombinéza perfektně padne
‒ Dvě voděodolné vnější kapsy na bundě i kalhotách,
dvě vnitřní kapsy v bundě (včetně kapsy na telefon
s okénkem a vývodem na kabel), jedna nevodotěsná
kapsa na levém rukávu
‒ Dobře se hodí k prošívané bundě Ride (strana 87)
‒ Reflexní materiál na bundě a kalhotách pro
dobrou viditelnost
‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE

Dámský střih
Barva: Šedá

Pánský střih
Barva: Šedá

BARVY

Bunda: Černá a šedá
Kalhoty: Černá
DÁMSKÉ VELIKOSTI

34 – 48

PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 60

Pánský střih
Barva: Černá
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Dámský střih
Barva: Černá
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Obleky/tkanina BMW Motorrad

OBLEK STREETGUARD
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Prodyšná, větruvzdorná a nepromokavá bunda je
opravdovým univerzálním řešením, které je dodáváno
s teplou vnitřní vložkou a vyjímatelnými tepelnými
kalhotovými vložkami. Třívrstvá laminace s vysokou
odolností vůči oděru se systémem ProtectionGuard
a demontovatelnými chrániči NP2 poskytují veškerou
potřebnou ochranu.

Krátká bunda, barva: Modrá

Bunda Long, barva: černá

Krátká bunda, barva: Antracit
Kalhoty,barva: Černá

‒ Cestovní oblek profesionální kvality pro celoroční použití
‒ Proti oděru vysoce odolný, elastický třívrstvý laminát
(95 % Cordura a 5 % elastan)
‒ Vodě a větru odolný, vysoce prodyšný díky klimatické
membráně BMW, vyvinutý v rámci přístupu C.A.R.E.
‒ Materiál ProtectionGuard o dvojnásobné tloušťce
na zranitelných místech
‒ Vyjímatelné NP2 chrániče v ramenou, loktech, zádech,
bocích a kolenou (výškově nastavitelné), lze doplnit
chránič páteře
‒ Odnímatelný límec s integrovanou kapucí,
větruodolný, nepromokavý
‒ Vyjímatelná větruodolná termální vnitřní bunda
‒ Vnitřní bundu z měkkého softshellového materiálu lze
nosit i samostatně
‒ Vyjímatelná termální vložka
‒ Lacl na zip, pružné boční panely a nastavitelné šle na
pánských kalhotách
‒ Zvýšený pas na zip s fleecovou vložkou a elastickými
prvky s protiskluzovým potiskem na dámských kalhotách
‒ Větrací zipy na přední a zadní části bundy
a na horní části stehen
‒ Kapsy v bundě: dvě vysoce kvalitní, nepromokavé
vnější kapsy, jedna se snadným přístupem uzavíratelná
nepromokavým zipem, tři nepromokavé vnitřní kapsy,
včetně kapsy na multimediální zařízení
‒ Kapsy na kalhotách: dvě vysoce kvalitní,
nepromokavé vnější kapsy
‒ Plynule nastavitelný pas kalhot
‒ Reflexní tisk na přední a zadní části bundy
a na bocích nohavicích
‒ Spojovací zip: 40 cm (celkem a rozšířený)
‒ Komfortní střih
‒ Certifikát CE

BARVY

Krátká antracitová nebo modrá bunda
Dlouhá černá bunda
Černé kalhoty
DÁMSKÉ VELIKOSTI

34 – 48, 72 – 88, 18 – 22 (jen modré 34 – 48)
PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 66, 98 –118 (dlouhé), 25 – 32 (krátké)
(jen modré 46 – 60)

Tyto pánské kalhoty s laclem na zip a se strečovými
částmi na bocích a nastavitelnými šlemi skvěle padnou
a nabízejí oporu a ventilaci. Jsou pohodlnější než
kdy předtím.

Odnímatelný ochranný límec s integrovanou kapucí
je spolehlivým štítem proti větru a dešti

Bunda StreetGuard AIR
Viz stranu 42, kde jsou uvedeny informace
o produktu
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OBLEK VENTURESHELL
PÁNSKÝ STŘIH

Oblek VentureShell, navržený pro vysoké, letní teploty,
obsahuje vše, co byste mohli očekávat od enduro obleku,
od prodyšného materiálu odolného proti vodě přes
zdvojenou tloušťku materiálu ve zranitelných oblastech
až po různé ventilační zipy. Skvělý a všestranný silniční
i enduro oblek.
‒ Základní kombinéza Enduro je ideální pro letní cestování.
‒ Polyamidový svršek s prodyšnou, vůči špíně a vodě
odolnou povrchovou úpravou
‒ Dvojitá tloušťka materiálu v místech ohrožených
v případě pádu; doplňková pěnová výstelka
‒ na loktech a ramenou
‒ Chrániče NPL na ramenou, loktech a kolenou
(výškově nastavitelné) plus vyjímatelné chrániče
boků NP2 (nastavitelné)
‒ NPL chránič páteře lze namontovat dodatečně.
‒ Dlouhé větrací zipy na hrudníku, zádech,
pažích a stehnech
‒ Podšívka ze síťoviny; vzdušná síťová podšívka
na zádech pro lepší proudění vzduchu
‒ Strečové vsádky na bocích a kolenou
‒ Šířkově nastavitelné manžety rukávů, lemy kalhot
(oboje na suchý zip), horní část paží (na cvočky)
a pas (elastický pás)
‒ Dvě vnější kapsy s chlopněmi, dvě náprsní kapsy
s vestavěným větráním, jedna kapsa ve spodní části
zad, dvě kapsy u kalhot
‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE
Barva bundy: Modrá
Kalhoty, barva: Černá

BARVY

Bunda: Modrá
Kalhoty: Černá
PÁNSKÉ VELIKOSTI

S – 4XL

Barva: modrá/černá

OBLEK GS DRY
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Vyrazte do ulic v enduro oblečení. Tato nepromokavá
kombinéza je dokonalým společníkem pro jakoukoliv
cestu a pro každé dobrodružství nabízí optimální
ochranu před povětrnostními vlivy. V parném létě
přichází ke slovu její jedinečné odvětrávání – díky
robustnímu materiálu CORDURA 500 s vysoce
prodyšnou klimatickou membránou BMW.
‒ Nepromokavá enduro kombinéza, vhodná pro cestování
‒ Po optimální odolnost je vnější vrstva vyrobena
z odolné směsi materiálů CONDURA 500 a polyamid
‒ Klimatická membrána BMW zajišťuje, že oblek je
odolný proti větru, nepromokavý a vysoce prodyšný.
‒ Zesílená ochrana v oblastech, které jsou nejvíce náchylné
k oděru, s PU povrchem s keramickými částicemi
‒ Odnímatelné chrániče NP2 na ramenou, loktech,
kolenou (výškově nastavitelné) a bocích
‒ Včetně dlouhého chrániče páteře NP Pro
‒ Unikátní voděodolné zipy rovněž otevírají membránu
pro přímé proudění vzduchu za účelem ochlazení trupu
‒ Elastické vložky na pažích, kolenou a zadní části kalhot
‒ 3D síťovina na zádech pro optimální cirkulaci vzduchu
‒ Suché zipy pro úpravu rukávů, pasu
a kalhotových nohavic
‒ Dvě nepromokavé kapsy
‒ Jedna kapsa na hrudi, jedna na rukávu a dvě na zadní
straně kalhot
‒ Kožené nášivky na kolenou pro bezpečný úchop
při jízdě v terénu
‒ Reflexivní potisk na rukou a límci
‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE

BARVY

Bunda: Šedá nebo černá a modrá
Kalhoty: modrá/černá
DÁMSKÉ VELIKOSTI

34 – 48

PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 60

Barva bundy: Šedá
Kalhoty, barva: modrá/černá
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OBLEK ENDUROGUARD
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Buďte připraveni na jakékoliv počasí. Tento profesionální
enduro oblek je špičkou v oblasti funkčnosti a praktičnosti.
Speciálně vyvinutý vnější povrch vyrobený z materiálů
Dynatec a Dynatec Stretch (s parciálním potiskem
Ceraspace) poskytuje nejvyšší úroveň odolnosti proti
oděru. Třívrstvá laminace s klimatickou membránou
BMW zajišťuje v tomto prodyšném, větruvzdorném
a nepromokavém obleku dokonalou regulaci teploty.
Různé ventilační zipy a další chytré detaily pomáhají
jezdcům vytvořit „komfortní zóny“ podle jejich požadavků.

Barva: Šedá

‒ Moderní nepromokavá kombinéza do terénu
‒ Vůči oděru odolný strečový svršek z materiálu
Dynatec/Dynatec Stretch (s částečnou ochrannou
technologií ceraspace), vyvinutou ve spolupráci
BMW a Schoeller Textil AG.
‒ Třívrstvý laminát v s klimatickou membránou BMW,
odolný vůči větru a vodě, vysoce prodyšný
‒ Chrániče NP2 na zádech, ramenou, loktech,
bocích a kolenou (plynule nastavitelné)
‒ Lze doplnit chránič páteře
‒ Vynikající cirkulace vzduchu přes celý oblek díky
různým variantám větrání; dvojitý přední zip funguje
jako systém větrání
‒ Síťová podšívka v bundě a kalhotách, 3D síť na zádech;
prodyšná a elastická
‒ Osm kapes v bundě, sedm z nich voděodolné;
pánská vesta má další náprsní kapsu; tři kapsy
v kalhotách, jedna z nich na klíče
‒ Široké rukávy a nohavice kalhot s ochranou proti větru
zajišťují optimální ochranu před nepřízní počasí
‒ Integrovaná nepromokavá vrstva v bundě nabízí
efektivní ochranu před větrem a deštěm
‒ Voděodolné kapuce integrovaná do límce
‒ Kožené výstelky na vnitřní straně kolen umožní pevně
držet boky palivové nádrže při jízdě v terénu
‒ Suché zipy a cvočky umožňují nastavit šířku

‒
‒
‒
‒

Reflexní potisk na bundě
Spojovací zip: Celkem 40 cm
Komfortní střih
Certifikát CE

BARVY

Bunda: Šedá nebo černá
Kalhoty: Černá
DÁMSKÉ VELIKOSTI

34 – 48, 72 – 88 (dlouhé), 18 – 22 (krátké)
PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 66, 98 –118 (dlouhé), 24 – 32 (krátké)

Barva: Černá
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Obleky/tkanina a kůže BMW Motorrad
‒ Důmyslný systém větrání pomocí spon na hrudníku,
zipy na ramenech a nohách a velké obložení pro
výstup vzduchu na zádech
‒ Síťová podšívka z 3D síťoviny na zádech dovoluje
proudění vzduchu pod chráničem páteře.
‒ Suché zipy a cvočky pro nastavení šířky
‒ Široké, snadno nastavitelné nohavice
‒ Bunda: Šest předních kapes (dvě voděodolné), jedna
velká a jedna malá kapsa na spodní části zad, dvě
vnitřní kapsy na zip
‒ Vak TrinkPak Hydra se snadným přístupem
‒ Čtyři kapsy na kalhotách
‒ Reflexní materiál na rukávech, zádech a nohavicích
‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE
BARVY

Modro/černá nebo šedá
PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 66, 98 –118 (dlouhé), 24 – 32 (krátké)
(jen šedé 46 – 60)

Barva: Šedá

OBLEK RALLYE
PÁNSKÝ STŘIH

Oblek Rallye je plný užitečných prvků, díky nimž je
ideální pro cestovatele. Voděodolné vložku lze pro
optimální ochranu před deštěm, větrem a špínou nosit
pod bundou, nebo přes ni. Tento prodyšný oblek je také
vyroben z materiálu ProTechWool odolného vůči oděru
a má mnoho kapes pro uložení osobních věcí.

Barva: modrá/černá

32

‒ Offroadový oblek s vyjímatelnou voděodolné vložkou.
‒ Vhodný pro teplé až mírné klima
‒ ProTechWool, rychleschnoucí, teplotu udržující látka,
vyrobená z vlny a polyamidu s karbonovým vzhledem
‒ Větru odolná a voděodolné vnitřní/vnější bunda: když
se nosí jako svrchní bunda, chrání také před nečistotami.
‒ Kalhoty s větru a vodě odolnou klimatickou vložkou
s membránou BMW s funkcí Comfort Mapping: kvalita
membrány se přizpůsobuje potřebám různých částí těla.
‒ Materiál je vyztužen v místech nejzranitelnějších
při pádu.
‒ Elastická, prodyšná síťová podšívka v bundě
‒ Kalhoty s elastickými vložkami
‒ Dlouhý kožený prvek na vnitřní straně kolene pro
pevný stisk při jízdě v terénu
‒ Vyztužený lem švu
‒ Chrániče NP2 na ramenou, loktech, bocích a kolenou
(nastavitelné do tří různých výšek)
‒ Dlouhý chránič zad NP Pro
‒ Doplňkový chránič hrudníku, připevněný čtyřmi cvočky

OBLEK ATLANTIS
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Tento prémiový cestovní oblek vyrobený z vysoce
kvalitní kůže poskytuje pohodlí a ochranu při celoročním
používání motocyklu. Prodyšný hovězí nubuk mu
propůjčuje vynikající odolnost proti oděru a vodě,
což poskytuje maximální pohodlí a optimální regulaci
teploty i při cestování na dlouhé vzdálenosti.

BARVA

Antracit
DÁMSKÉ VELIKOSTI

34 – 48

PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 66, 24 – 32 (krátké), 98 –118 (dlouhé)

‒ Cestovní oblek pro jakékoliv počasí vyrobený z vysoce
kvalitního hovězího nubuku
‒ Vysoce otěruvzdorná, přírodní hovězí kůže (1,2 –1,4 mm),
vysoce vodě odolná a vodu odpuzující
‒ Chrániče NP2 na ramenou, loktech, bocích a kolenou
(nastavitelné do tří různých výšek)
‒ Demontovatelný chránič zad NP Pro
‒ Volitelný chránič páteře
‒ Přirozeně prodyšná kůže velmi efektivně reguluje
tělesnou teplotu a vlhkost.
‒ Zakryté voděodolné švy lemované pryží a voděodolné
zipy zabraňují nežádoucímu pronikání vody.
‒ Přehyb s nepromokavou membránou pod předním
zipem bundy v kombinaci s druhým vnitřním zipem
‒ Nepromokavost zajištěná membránovou tkaninou
umístěnou pod nohavicemi pomáhá bránit
pronikání vody
‒ Smyčky na kalhotách pro připojení doplňkových vzpěr
‒ Strečové zóny v oblasti ramen, zad a nad koleny
a na zadní části kalhotového pásu
‒ Možnost nastavení v oblasti pasu, ramenou
a manžetách nohavic
‒ Dvě vnější kapsy se zipem na bundě i kalhotách,
dvě vnitřní kapsy se zip v bundě
‒ Manžety rukávů jsou vybaveny dvěma zipy, které
umožňují nosit rukavice buď uvnitř, nebo vně obleku
(pokud se nosí rukavice uvnitř obleku může být druhý
zip ponechán otevřený).
‒ Šedý reflexní potisk na ramenou
‒ Spojovací zip: Celkem 40 cm
‒ Certifikát CE

Barva: Antracit
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OBLEK DARKNITE
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Moderní kožený oblek DarkNite se střihem v klasickém
stylu nabízí puristický zážitek z jízdy. Moderní kožený
oblek se střihem v klasickém retro stylu. Každý oblek
vyrobený z vysoce kvalitní hovězí kůže s neuzavřenými
póry si zachovává svou přirozenou autentičnost a může
se pochlubit unikátní patinou. Doplňky, jako jsou například
odnímatelné chrániče NPL a NP2, polstrované vsadky
a další, znamenají, že můžete jezdit v naprostém klidu
bez nutnosti obětování klasického stylu bundy.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Moderní kombinéza z vysoce kvalitní hovězí kůže
Otěruvzdorná, přírodní hovězí kůže (1,0 –1,1mm)
Voduodpuzující, ale ne voděodolné
Přirozená prodyšnost kůže zajišťuje skvělou regulaci
teploty a pocení
Chrániče NPL na zádech, loktech, ramenou
a kolenech (výškově nastavitelné), plus vyjímatelné
NP2 chrániče boků
Strečové části na zádech, nad koleny a na zadní části
pasu pro maximální svobodu pohybu
Polstrované, prošívané vsádky na límcích a ramenou
Nastavitelný lem bundy s cvočky
(také na dámských kalhotách)
Kovové sponky na rukávech a nohavicích
Zvýšený límec zapínací na cvoček
Tři vnější kapsy na bundě (na zip), tři vnitřní kapsy
(včetně jedné na telefon), čtyři kapsy kalhot
(zadní na zip)
Prémiový kovový nápis BMW Motorrad na zádech,
vylisované logo BMW na horní části levého rukávu
Bavlněné podšívky na hrudníku a zádech s velkým
tiskem na zádech, síťová podšívka v rukávech
a nohavicích
Spojovací zip: 40 cm
Rovný střih
Certifikát CE

BARVA

Černá

DÁMSKÉ VELIKOSTI

34 – 48

PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 60

Pánský střih
Barva: Černá

34

Dámský střih
Barva: Černá
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BMW Motorrad

Obleky/kůže

KOMBINÉZA SPORT*

PÁNSKÁ KOMBINÉZA ROADSTER

PÁNSKÝ STŘIH

PÁNSKÝ STŘIH

Ovládněte ulice v této profesionální kombinéze vyrobené
z vydělané 100 % hovězí kůže. Chrániče NP2 a slidery
z korozivzdorné oceli chrání jezdce v případě pádu,
zatímco 3D síťovina na zádech a systém AirVent v přední
části zajišťují, že je uvnitř kombinézy vždy optimální
teplota. Každý prvek je navržen tak, aby maximalizoval
výkon, což se týká i střihu, který jezdce vybízí k tomu,
aby zaujal aerodynamickou závodní polohu. Výsledkem
je naprostá dominance kdykoliv, kdy se vydáte na asfalt.
‒ Dvoudílná kožená sportovní kombinéza
‒ 100 % hovězí kůže nappa (cca 1,3 mm)
‒ Vyjímatelné chrániče NP2 na zádech a na bocích, všité
chrániče na ramenou, loktech a kolenou
‒ Chránič Coccyx NP2 s možností dodatečné montáže
‒ Integrovaný rázy pohlcující materiál na klíční
kosti a hrudníku
‒ Plastem pokrytý INOX slider z nerezové oceli na
loktech a ramenou
‒ Výměnné tuhé plastové slidery na kolenou
‒ Přední zip, který lze použít i jako větrací otvor
‒ 3D síťová podšívka vzadu pro vylepšení
cirkulace vzduchu
‒ Kožené strečové vsádky v ramenou, rukávech a kolem
ledvin pro maximální komfort
‒ Kevlarové strečové vložky v rukávech a nohavicích pro
optimální usazení a svobodu pohybu
‒ Vysoce elastická vložka z materiálu LYCRA v místech,
která se značně pohybují
‒ Měkký neoprénový límec
‒ Kevlarové manžety na rukávech a nohavicích
‒ Strečová látka v pase kalhot
‒ Dvě vnější kapsy, jedna kapsa napoleon, jedna
vnitřní kapsa u bundy
‒ Předtvarované rukávy a kolena pro ideální pozici
na motocyklu
‒ Všechny švy jsou overlock s bezpečnostním vláknem
‒ Spojovací zip po celém obvodu
‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE

NOVÉ

Pánská kombinéza Roadster vyrobená z vysoce kvalitní
otěruvzdorné kůže nappa kombinuje výtečný komfort
nošení a bezpečnostní paket. Vysoký podíl elastického
textilu a kožených strečových vložek v ramenou, rukávech
a v oblasti kolen zaručuje optimální volnost pohybu
v každé poloze sezení.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Dvoudílná kožená sportovní kombinéza
100 % hovězí kůže nappa (cca 1,3 mm)
Demontovatelný chránič zad NP Pro
Chrániče NP2, odnímatelné, na bocích, pevné
chrániče na ramenou, loktech a kolenou
Kolenní slidery, s možností dodatečné montáže
Distanční trojrozměrná tkanina na zadní straně pro
dobrou cirkulaci vzduchu
Kožené strečové vložky pro maximální komfort
v ramenou, rukávech, kolem ledvin a v oblasti kolen
Kevlarové strečové vložky v rukávech a nohavicích pro
optimální usazení a svobodu pohybu
Vysoce elastická vložka z materiálu lycra v místech,
která se značně pohybují
Měkký neoprénový límec
Kevlarové manžety na rukávech a nohavicích
Strečová látka v pase kalhot
Dvě vnější kapsy a dvě vnitřní kapsy v bundě
Všechny švy jsou overlock s bezpečnostním vláknem
Spojovací zip po celém obvodu
Rovný střih
Certifikát CE

BARVA

Černá

PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 60

BARVA

Černá/Bílá/Červená
PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 60

* Dostupné do vyčerpání
skladových zásob.
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Barva:
Černá/Bílá/Červená

Barva:
Černá
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Obleky/kůže BMW Motorrad

OBLEK PRORACE

NOVÉ

PÁNSKÝ STŘIH

NOVÉ

Pánským oblekem ProRace vyjadřujete sportovní
bikerské ambice. Tato těsně padnoucí jednodílná
kombinéza vyrobená z kůže nappa nabízí kompletní
bezpečnostní paket s chrániči na ramenou, zádech,
loktech, bocích a v oblasti kolen. Chránič krční páteře
optimalizuje aerodynamiku, strečové vložky zaručují
volnost pohybu.
‒ Na míru střižená sportovní kožená kombinéza v
barvách BMW Motorrad Motorsport
‒ Vysoce otěruvzdorná hovězí kůže Nappa, tloušťka
přibližně 1,3 mm
‒ Chrániče na ramenou, loktech, bocích a kolenou,
trvale přišité
‒ Dlouhý chránič zad NP Pro, s možností
dodatečné montáže
‒ Aerodynamický chránič krční páteře
‒ Kolenní slidery a slidery v podpaží a ramenou
‒ Distanční trojrozměrná tkanina na zadní straně pro
dobrou cirkulaci vzduchu
‒ Četné strečové vložky pro maximální komfort
a volnost pohybu
‒ Perforovaná kůže na hrudi, zádech a stehnech
pro excelentní ventilaci
‒ Dlouhý přední zip usnadňující oblékání a svlékání
‒ Uzávěr rukávů a nohavic se zipem
‒ 1 vnitřní kapsa
‒ Certifikát CE
‒ Volitelné: vlastní výroba i individualizace s ohledem na
kůži, barvu a provedení
BARVA

Černá/Bílá/Červená
PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 60

OBLEK NA MÍRU PRORACE
PÁNSKÝ STŘIH

Oblek ProRace je dostupný také v provedení na míru.
Pomocí konfigurátoru navrhněte oblek, který by splňoval
vaše osobní požadavky a preference. Pevnost usazení
a řada možností individualizace barvy a vybavení – to je to,
čím se odlišíte od mas. Každý oblek je unikát – a stejně
individuální jako jezdci.

Barva: Černá/Bílá/Červená
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‒ Vyrobený na míru, aby perfektně padl
‒ Vysoce otěruvzdorná hovězí kůže nappa, nebo klokaní
kůže za příplatek
‒ Možnost různých barev
‒ Různé možnosti pro kolenní slidery
(s/bez) a slidery na rukávech a nohavicích
‒ Možnosti doplňkové výbavy (částečně za příplatek): s/
bez sady TrinkPak v chrániči krční páteře, varianty
perforace, s/bez chrániče hrudníku, standardní pěna
nebo tepelná pěna Vibram VPOD

‒ Lze individualizovat s vyznačením jména/přezdívky a
osobního loga
‒ Na výběr různé možnosti loga (barva nápisu
BMW Motorrad, s/bez nápisu Race, na chrániči
krční páteře bu%d logo BMW, logo M, nebo nápisy
modelu, např. RR)
‒ Nakonfigurováno v autorizované dílně BMW Motorrad
nebo přímo online v konfigurátoru
‒ Více informací na bmw-motorrad.com/ProCare

Pro spodní prádlo DoubleR Skin
Viz stranu 92, kde jsou uvedeny
informace o produktu
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BUNDY/
KALHOTY
Všestranná ochrana je nezbytností pro každého
jezdce, zvláště pokud jde o záda a kolena. Ať už je
vaše výstroj vyrobená z pravé kůže, houževnaté
syntetické kůže nebo vodě odolného denimu, jsou
důležité tři věci: celkový komfort, stylový vzhled
a maximální bezpečnost.
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Bunda StreetGuard AIR
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Bunda Street AIR Dry
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Vesta Street AIR
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Bunda Tokyo
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Bunda AirShell
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Bunda Boulder
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Bunda DownTown
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Bunda SanDiego
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Bunda BlackLeather
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Bunda 40 years
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Bunda DoubleR
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Kožená bunda Club
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Bunda Club Special
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Džíny Ride
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Kalhoty Clima Protect
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Džíny WaterProof
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Džíny Rider
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Kalhoty City Denim
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BMW Motorrad

Bundy/StreetGuard AIR & Street AIR

Barva: Černá

Barva: Šedá

VESTA STREET AIR

Pánský střih
Barva: Antracit

UNISEX

Barva: Černá

BUNDA STREETGUARD AIR
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Profesionální cestovní bunda StreetGuard AIR poskytuje
účinnou ochranu bez ohledu na to, co si pro vás cesta,
kterou se musíte vydat, připravila. Integrovaná příprava
pro vestu Street AIR v kombinaci s dodatečnými chrániči
NP2, materiálem odolným proti oděru ProtectionGuard,
výrazným reflexním potiskem a mnoha dalšími inteligentními
funkcemi zvyšuje úroveň pasivní bezpečnosti. Kromě
toho klimatická membrána BMW a řada ventilačních zipů
zabraňují vytváření tepla a zajišťují, aby si všichni jezdci
mohli nastavit svou optimální teplotu. Nejlepší ze všeho
však je, že si můžete jízdu vychutnávat bez ohledu na počasí.
‒ Bunda StreetGuard s přípravou pro API
(Active Protection Inflatable)
‒ Možnost kombinovat s vestou Street AIR, vybavenou
airbagy, výrazně posiluje pasivní bezpečnost
‒ Vysoce odolná proti oděru, elastický třívrstvý laminát
‒ Materiál o dvojité tloušťce (ProtectionGuard) v místech,
která jsou ohrožena v případě pádu
‒ Odnímatelné chrániče NP2 na loktech a ramenou
‒ Větru odolné, nepromokavé a vysoce prodyšné díky
klimatické membráně BMW
‒ Odnímatelný límec s integrovanou kapucí
‒ Větrací zipy vpředu a vzadu
‒ Dvě vnější kapsy, čtyři voděodolné vnitřní kapsy
(včetně propracované kapsy na multimediální zařízení)
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BUNDA STREET AIR DRY
‒
‒
‒
‒

Reflexní tisk vpředu a vzadu
Spojovací zip: Celkem 40 cm
Komfortní střih
Certifikát CE

BARVA

Antracit
DÁMSKÉ VELIKOSTI

36 – 48

PÁNSKÉ VELIKOSTI

48 – 60

PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Enduro bunda Street AIR Dry je prodyšná a odolná vůči
větru i vodě, což z ní dělá ideální bundu pro cestování.
I ten nejmenší detail byl důkladně promyšlen. Je to také
první bunda, která je kompatibilní s vestou BMW Street AIR,
jež je vybavena nezávislým bezpečnostním systémem
s airbagy. Takže ať už se stane cokoliv, budete perfektně
připraveni.
‒ Voděodolné enduro bunda s přípravou pro API
(Active Protection Inflatable), vhodná pro cestování
‒ Možnost kombinovat s vestou Street AIR, vybavenou
airbagy, výrazně posiluje pasivní bezpečnost
‒ Proti oděru odolná tkanina z polyamidu s prodyšným
laminátem; vodu odpuzující
‒ Odolná vůči větru i vodě díky integrované
membráně Z-liner
‒ Větrací zipy na hrudi i zádech
‒ Chrániče NP2 na loktech a ramenou
(lze doplnit o chránič zad)
‒ Materiál s dvojitou tloušťkou na zranitelných místech
‒ Strečové vsádky na rukou, nastavitelný pas a švy rukávů
‒ Dvě voděodolné kapsy na bocích, dvě náprsní kapsy,
jedna kapsa na levém rukávu a jedna na spodní části zad
‒ Reflexní tisk na hrudníku, rukávech a zádech

‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE
BARVY

Černá
Šedá

DÁMSKÉ VELIKOSTI

38 – 48

PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 60

Pro zvýšenou pasivní bezpečnost: tři snímače a inteligentní
aktivační algoritmus detekují kritické situace při nehodě a
automaticky rozvinou integrovaný airbagový systém vesty.
Vhodné pouze pro bundy BMW Motorrad s přípravou pro
airbagový systém API.
‒ Vesta s integrovaným nezávislým systémem airbagů
‒ Ochraňte svoje ramena, klíční kost, hrudní koš a záda
‒ Jen v kombinaci s motocyklovými bundami
připravenými pro API (například GS Dry API
nebo StreetGuard AIR)
‒ Vestu a bundu lze zkombinovat za použití zipů a cvoků
‒ Elektronika (včetně hlavního vypínače) je součástí zad
‒ Tři senzory monitorují situaci a v případě potřeby
nafouknou airbag
‒ Vhodné pro jezdce i spolujezdce
‒ Zcela nepromokavá, do jakéhokoliv počasí
‒ Odnímatelný ledvinový pás
‒ Svrchní strana: 82 % polyester, 14 % polypropylén,
4 % Lycra
‒ K dispozici v řadě ergonomických rozměrů
‒ Certifikát CE
BARVA

Černá
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Bundy/tkanina BMW Motorrad

BUNDA TOKYO
PÁNSKÝ STŘIH

Svršek odolný vůči nečistotám a vodě a taktéž systém
AirVent integrovaný do přední části činí z bundy Tokyo
ideálního společníka pro každodenní dojíždění – a to i v
létě. Je také vybavena NPL chrániči na ramenou a loktech.

BARVA

Černá

PÁNSKÉ VELIKOSTI

S – 4XL

‒ Lehká pánská bunda pro letní teploty
‒ Polyesterový svršek, povrchová úprava odolná vůči
špíně a vodě
‒ Lehké, odnímatelné NPL chrániče na ramenou,
loktech a zádech
‒ NPL chránič páteře lze namontovat dodatečně.
‒ Dvoustranný přední zip, který funguje jako AirVent
‒ Magnetické zapínání límce
‒ Manžety a pas nastavitelné na cvoky
‒ Čtyři vnější kapsy (dvě na zip, dvě na cvočky), tři vnitřní
kapsy (jedna na chytrý telefon)
‒ Extra: nepromokavý vak v kapse bundy na menší
předměty, jako jsou peněženky nebo telefony
‒ Diskrétní reflexní tisk na rukávech a zadní straně krku
‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE

BUNDA RACEFLOW

Kompletní výstroj na léto díky sportovní pánské
textilní bundě RaceFlow. Její vysoký podíl pro vzduch
propustného síťového materiálu zajišťuje perfektní
ventilaci těla a paží i v horkých dnech. Šířka pasu je
nastavitelná pomocí cvočků. Standardní výbava
zahrnuje chrániče na ramenou a loktech.

Barva: Černá

NOVÉ

BARVA

Černá

PÁNSKÉ VELIKOSTI

S – 4XL

‒ Sportovní textilní bunda pro horké dny
‒ Otěruvzdorný svrchní materiál s velkou vložkou
ze síťového materiálu
‒ Dvojitá tloušťka materiálu v místech náchylných k pádu
‒ Odnímatelné NPL chrániče na loktech a ramenou
‒ NPL chránič páteře lze namontovat dodatečně.
‒ Prodyšná distanční trojrozměrná tkanina na zádech
pro optimální cirkulaci vzduchu
‒ Dvě vnější kapsy se zipem, dvě vnitřní kapsy
‒ Vysoký límec se zapínáním na cvočky
‒ Šířka pasu se dvěma cvočky
‒ Rukáv rozparky se zipem a cvokem
‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE

Barva: Černá
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Bundy/tkanina BMW Motorrad

Barva: žlutá Neon Yellow/šedá Grey

NOVÉ Barva: Červená

NOVÉ Barva: Šedá

BUNDA AIRSHELL
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

S bundou AirShell jste připraveni na každé počasí. Díky
větruvzdorné, nepromokavé, ale prodyšné vložce s
klimatickou membránou BMW a díky odnímatelné
termovložce lze tuto bundu používat po celý rok.
Vzdušný pocit při nošení v horkém létě, příjemné teplo
a ochrana před deštěm v chladnějších ročních obdobích.

Barva: Šedá

BUNDA BOULDER
‒ Lehká motocyklová bunda ve vysoce viditelné barvě
Neon Yellow zajistí optimální viditelnost v městském
provozu.
‒ Vysoce otěruvzdorný směs materiálů: Vysoce
otěruvzdorná, stálobarevná směs polyamidu/polyesteru
pro neonově žlutou barvu, směs polyesteru a bavlny pro
šedou a červenou
‒ Odnímatelné NPL chrániče na ramenou,
loktech a zádech
‒ Větru odolná, nepromokavá a prodyšná díky klimatické
membráně BMW plus vyjímatelné polstrované
termální vestě
‒ Velké, prodyšné síťové vsádky vyrobené z vysoce
odolného materiálu Airtex
‒ 3D podšívka na zádech pro optimální cirkulaci vzduchu
‒ Dvě boční kapsy na zip, jedna voděodolné vnitřní
kapsa, jedna vložená kapsa
‒ Snadné nastavování: cvoky v pase a suchý zip na
manžetách rukávů a na límci
‒ Reflexní tisk na rukávech a u ramenou
‒ Okraj límce v barvě kůže
‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE

BARVA

žlutá Neon Yellow/šedá Grey, šedá*, červená*
DÁMSKÉ VELIKOSTI

34 – 48

PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 60

PÁNSKÝ STŘIH

Na jaře, v létě či na podzim, ve všední den či ve svátek:
pokud hledáte neformální bundu, je pro vás bunda
Boulder tou nejlepší volbou. Systém AirVent se stará
o správnou cirkulaci vzduchu a pokud se počasí otočí
k horšímu, ochrání vás před větrem a deštěm účinným
způsobem vyjímatelná vložka.

‒ Komfortní střih
‒ Certifikát CE
BARVA

Šedá

PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 60

‒ Krátká sportovní bunda pro městské prostředí
‒ Otěruvzdorný mix polyamid/bavlna s voděodolné
voskovaným povrchem
‒ Lehké, odnímatelné NPL chrániče na ramenou,
loktech a zádech
‒ NPL chránič páteře lze namontovat dodatečně.
‒ Prodyšná, větru odolná a nepromokavá a vyjímatelná
klimatická membrána BMW
‒ Povrchová úprava odolná vůči špíně a vodě
‒ Dvojitý přední zip se systémem AirVent a síťovinou uvnitř
‒ Plynule nastavitelný límec a manžety
‒ Dvě boční kapsy na zip, dvě náprsní kapsy, dvě vnitřní
kapsy (jedna voděodolné), jedna voděodolné kapsa
v podšívce
‒ Ideální v kombinaci s prošívanou bundou Ride
‒ Reflexní tisk na límci, text BMW Motorrad v reflexním
potisku antracitové barvy
‒ Okraj límce v barvě kůže
‒ Spojovací zip: 40 cm
*Limitovaná edice
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Bundy/tkanina BMW Motorrad

Antracitová svrchní pánská
bunda, (černá vnitřní)

NEW Černá a modrá
pánská (bez vnitřní vložky)

Antracitová svrchní dámská
bunda, (černá vnitřní)

NEW Červená dámská bunda
(bez vnitřní vložky)
Pánský střih
Barva: Tmavě hnědá

BUNDA DOWNTOWN
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Dokud neodbije půl šesté jste samá práce. Pak už je
váš motocykl jediným společníkem, kterého potřebujete.
A tato zkrácená bunda typu parka “dva v jednom” vám
napomůže k dokonalému úniku. Můžete ji pohodlně
nosit přes jinou bundu nebo oblek, takže funguje jako
efektivní ochranná vrstva. To z ní dělá ideální volbu pro
ty, kteří na motocyklu dojíždějí do zaměstnání.
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Dámský střih
Barva: Mid Brown

BUNDA SANDIEGO
‒ Nepromokavá, zkrácená bunda typu parka pro cesty
do města i za obchodem
‒ Otěruvzdorná vnější část z mírně strečového polyesteru
‒ Klimatická membrána BMW
(odolná vůči větru a vodě, prodyšná)
‒ Antracitová (pánská) a šedá (dámská) s vyjímatelnou,
polstrovanou tepelnou vrstvou, lze nosit i samostatně
‒ Odnímatelné NPL chrániče na loktech a ramenou
‒ NPL chránič páteře lze namontovat dodatečně.
‒ Rukávy na cvočky, pas nastavitelný pomocí pásku
na zádech
‒ Dvě voděodolné kapsy na zip
‒ Rukávy s dvojitou tloušťkou
‒ Dvě vnitřní kapsy na zip
‒ Barevně sladěné vložky
‒ Stylové ozdoby límce
‒ Diskrétní reflexní vložka na rukávu
‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE

BARVA, DÁMSKÁ

Šedá vnější bunda, černá vnitřní bunda
Červená dámská bunda, bez vnitřní vložky
BARVA, PÁNSKÁ

Antracit vnější bunda, černá vnitřní bunda
Černá a modrá vnější pánská, bez vnitřní vložky
DÁMSKÉ VELIKOSTI

34 – 48

PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 60

PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Jezděte letos v létě stylově – klasický mix voskované
tkaniny a vůči oděru odolné kůže. Když zrovna nesedíte
na motocyklu, stačí vyndat chrániče v loktech a ramenou.
Úžasně pohodlná,se spoustou kapes na všechny
nezbytné drobnosti. Ideální pro každodenní použití.
‒ Motocyklová a volnočasová bunda volného střihu pro
muže i ženy
‒ Rovná, délka kolem pasu pro muže; kratší pro ženy
‒ Rukávy a ramena z hovězí kůže o tloušťce 1–1,2 mm,
odolné vůči oděru, s mírně opotřebovaným vzhledem
‒ Zbytek bundy vyroben z odolné voskované látky.
‒ Odnímatelné NPL chrániče v loktech a ramenou
‒ NPL chránič páteře lze namontovat dodatečně.
‒ Zip na vnitřním švu pro vyjmutí zadních
a ramenních chráničů
‒ Kovový přední zip po celé délce
‒ Několik náprsních a bočních kapes na zip
‒ Dvojnásobná tloušťka látky na zádech
‒ Elegantní podšívka s nápisem Make Life A Ride
velkými písmeny na zádech; dvě vnitřní kapsy a jedna
kapsa na telefon
‒ Zip a cvočky na zápěstí
‒ Límec s klopami zapínatelný na cvok
‒ Spojovací zip: 40 cm

‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE

BARVA, DÁMSKÁ

Mid Brown

BARVA, PÁNSKÁ

Tmavě hnědá

DÁMSKÉ VELIKOSTI

34 – 48

PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 60
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Bundy/kůže BMW Motorrad

NOVÉ

Barva: Hnědá

Barva: Černá

BUNDA BLACKLEATHER

BUNDA 40 YEARS*

PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Klidný styl a efektivní ochrana se nemusejí vzájemně
vylučovat. Bunda BlackLeather díky svršku z odolného
a otěruvzdorného materiálu z kůže vodního buvola
a sériově dodávaným chráničům ramen a loktů poskytuje
vše, co má bezpečné motocyklové oblečení mít.
‒ Pánská kožená bunda s patinou, volný střih
‒ Buvolí kůže odolná proti oděru a natržení
(cca 1–1,2 mm)
‒ Odnímatelné NPL chrániče na loktech a ramenou
‒ NPL chránič páteře lze namontovat dodatečně.
‒ Polstrované prošívané vsádky na ramenou, horní části
paží a bocích
‒ Pas nastavitelný na cvoky
‒ Zvýšený límec na cvok
‒ Zip na zápěstí
‒ Dvě vnější kapsy, jedna náprsní kapsa (pánská), dvě
vnitřní kapsy
‒ Neleštěné kovové zipy ve vintage patině
‒ Velký nápis „Ride Wild“ na zadní podšívce
‒ BMW logo na horní části paže,
nápis BMW vzadu na pase
‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE

BARVA

Černá

DÁMSKÉ VELIKOSTI

34 – 48

PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 60

Stylový design Heritage je důvod, proč je kožená bunda
„40Years“ tak populární. Nabízí nadčasový styl vracející
se do minulosti a současně velice slušivou motocyklovou
módu. Díky exkluzivní limitované edici se můžete potěšit
vzhledem 70. let ve spojení s výraznou technologií. Bez
řečí je jasné, že součástí jsou také moderní prvky,
například speciální kapsa na chytrý telefon. Lehké NPL
chrániče a polstrované vložky zaručují maximální ochranu.

BARVA

Modrá/bílá
PÁNSKÉ VELIKOSTI

48 – 60

DÁMSKÉ VELIKOSTI

36 – 44

BUNDA DOUBLE R
PÁNSKÝ STŘIH

Bunda DoubleR přináší dávku stylu do jízdy po městě
i na delší vzdálenosti. Její maskulinní střih vhodně doplňují
vsadky z lesklé kůže. Ventilační systém AirVent v přední
části a perforované kožené prvky zajišťují účinnou ventilaci
a vynikající komfort i při jízdách v horkých dnech.

BARVA

Hnědá

PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 60

‒ Sportovní kožená bunda pro městské prostředí
‒ Vůči oděru vysoce odolná hovězí kůže, tloušťka
přibližně 1,2 mm
‒ Odnímatelné NPL chrániče na loktech a ramenou
‒ NPL chránič páteře lze namontovat dodatečně.
‒ Řada strečových vsádek z kůže i látky pro
maximální komfort
‒ Dvojitý přední zip funguje jako systém AirVent
s perforovanou kůží uvnitř
‒ Dvě boční kapsy, dvě náprsní kapsy, dvě vnitřní kapsy,
všechny na zip
‒ Suchý zip pro plynulé nastavení v pase
‒ Zvýšený límec na cvok
‒ Rukáv rozparky se zipem a cvokem
‒ Kožené manžety rukávů
‒ Světlé kožené doplňky v přední části akcentují
mužný profil
‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Rovný střih

‒ Stylová motocyklová bunda se vzhledem Heritage
‒ Limitovaná edice (1000 pánských a 500 dámských
bund po celém světě)
‒ Prvotřídní jemnozrnná hovězí kůže, polstrované vložky
‒ Odnímatelné NPL chrániče na loktech a ramenou,
zadní NPL chránič s možností dodatečné montáže
‒ 3 vnější, 3 vnitřní kapsy (včetně kapsy na chytrý telefon)
‒ Exkluzivní design 40. výročí s nápisem „since 78“
na paži
‒ Dekorativní logo BMW na hrudníku (muži) nebo na
levém rameni (ženy)
‒ Certifikát CE

*Limitovaná edice k dispozici pouze ve
vybraných zemích.
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Bundy/kůže a kalhoty/tkanina BMW Motorrad

NOVÉ

NOVÉ

KALHOTY RIDER
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Tyto nepromokavé textilní motocyklové kalhoty jsou
ideální pro jarní, letní a podzimní sezónu. Funkční
kalhoty jsou otěruvzdorné, odolné větru a vodě díky
své prodyšné vložce. Jsou vybaveny chrániči na bocích
a v oblasti kolen. Možnosti nastavení pomocí zipu na švu
nohavic zajišťují požadovaný komfort nošení.
‒
‒
‒
‒

Dámský střih
Barva: Černá
Pánský střih
Barva: Černá

‒

BUNDA CLUB LEATHER

Dámský střih
Barva: Béžová

PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Tato sportovní, moderní kožená bunda Club pro muže
se hodí jako motocyklová bunda i jako volnočasový oděv
díky svému nenucenému stylu. Je vyrobena z vysoce
kvalitní otěruvzdorné hovězí kůže a dělá dojem svým
výtečným komfortem nošení. Pod stylovým povrchem
jsou ukryty chrániče na ramenou a loktech. Chránič zad
umožňuje dodatečnou montáž.
‒ Kožená bunda na motocykl i pro běžné nošení
‒ Měkká hovězí kůže odolná proti opotřebení (přibližně
1–1,2 mm tlustá), mírně navoskovaná a vypasovaná
‒ Odnímatelné NPL chrániče na loktech a ramenou
‒ NPL chránič páteře lze namontovat dodatečně.
‒ Vysoký límec s atraktivním a funkčním zpracováním
je možné zavřít cvočkem.
‒ Modré a červené kožené zvýraznění siluety na
ramenou a rukávech
‒ Kovový přední zip po celé délce
‒ Čtyři nebo tři vnější kapsy (pánské a dámské) a dvě
vnitřní kapsy a kapsa na chytrý telefon
‒ Nápis „1978“ – rok narození výbavy jezdce
BMW Motorrad je na lemování jako tisk a jako
reliéfní tisk na rukávu.
‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE
BARVA, DÁMSKÁ

Černá

BARVA, PÁNSKÁ

Černá

DÁMSKÉ VELIKOSTI

XS – 3XL

PÁNSKÉ VELIKOSTI

S – 4XL

Pánský střih
Barva: Béžová

KOŽENÁ BUNDA CLUB SPECIAL*
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Bunda Club Special je skutečný drahokam pro fanoušky
BMW Motorrad. Každá položka je unikátní kus s číslem
vyšitým na límci; kolekce je limitovaná na 1500 položek.
Měkká a lehká hovězí kůže a červené nebo modré
lemování vyzařují kvalitu a exkluzivitu; barevný kožený
pruh zvýrazňuje siluetu.
‒ Stylový sportovní kožená bunda, vhodná na motocykl
i jako volnočasová bunda
‒ Měkká hovězí kůže odolná proti opotřebení
(přibližně 1–1,2 mm tlustá), navozující pocit měkkosti
‒ Světle zbarvená kůže s mírně sepraným
a vypasovaným vzhledem
‒ Odnímatelné NPL chrániče na loktech a ramenou
‒ NPL chránič páteře lze namontovat dodatečně.
‒ Vysoký límec s atraktivním a funkčním zpracováním
je možné zavřít magnetickým cvočkem.
‒ Modré a červené kožené zvýraznění siluety na
ramenou a rukávech
‒ Kovový zip v plné délce, se zadní částí pro
prevenci zachycení
‒ Čtyři nebo tři vnější kapsy (pánské a dámské)
a dvě vnitřní kapsy a kapsa na chytrý telefon
‒ Zip a slide z vysoce kvalitní stařené mosazi
‒ Zip na zápěstí
‒ Krátká bunda: střih hned pod pasem
‒ Vysoce kvalitní výšivka „Option 719“ na rukávu
‒ Barevně sladěné lemování s přetiskem „Option 719“;
červený pro ženy, modrý pro muže
‒ Každá bunda je unikát – vyšité číselné označení na
kožené smyčce vzadu na límci
‒ Odznak BMW na horní části paže, nápis BMW
vyražený na zádech
‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Dámská a pánská verze bundy s vlastním výrazným
střihem a barevným schématem

‒
‒
‒
‒
‒

‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE
BARVA, DÁMSKÁ

‒
‒
‒

BARVA
DÁMSKÉ VELIKOSTI

34 – 48

PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 60

Textilní motocyklové kalhoty s voděodolné vložkou
Svršek z oděru odolné bavlny/polyamidu
Materiál s dvojitou tloušťkou v sedací části
Větru odolná, nepromokavá a prodyšná vložka díky
klimatické membráně BMW
Odnímatelné, nastavitelné chrániče kolen NPL,
chrániče boků NP2
Přední ventilační zipy na stehnech
Nastavitelné manžety nohavic se zipem
Dvě zadní kapsy, dvě boční kapsy na zip, pro muže
ještě dvě voděodolné cargo kapsy
Reflexní tisk na lemu kalhot s textem BMW Motorrad
Včetně elastického textilního pásku se značkou
BMW Motorrad na přezce
Spojovací zip: 40 cm
Rovný střih, pánské i dámské střihy
Certifikát CE
Pánský střih
Barva

BARVA, PÁNSKÁ

Béžová

XS – 3XL

KALHOTY CLIMAPROTECT

PÁNSKÉ VELIKOSTI

UNISEX

S – 4XL

NOVÉ

Černá

Béžová

DÁMSKÉ VELIKOSTI

Dámský střih
Barva

Kalhoty ClimaProtect jsou praktickým společníkem při
dojíždění. Jsou vyrobeny ze směsi polyamidu a elastanu,
která společně s klimatickou membránou BMW nabízí
otěruvzdornost. Jsou elastické, nepromokavé a prodyšné.
Díky dlouhým zipům na obou stranách je možné je snadno
natáhnout přes normální kalhoty. Výhoda chráničů na
kolenou a bocích možností dodatečné montáže.

BARVA

NOVÉ

Tmavě šedá
VELIKOSTI

XS – 4XL

‒ Textilní motocyklové kalhoty vyrobené
z třívrstvého materiálu
‒ Otěruvzdorný materiál z polyamidu
a elastanu/streče
‒ Větru odolný, nepromokavý a prodyšný díky klimatické
membráně BMW.
‒ Těsný střih
‒ Vytvarovaná nohavice pro dobrý komfort sezení
‒ Dlouhý boční zip pro nasazení přes boty
‒ Odnímatelné NPL chrániče na kolenou (velmi snadné
výškové nastavení), volitelné NP2 chrániče je možné
vložit na boky.
‒ Opasek v elastickém provedení
‒ Bez kapes
‒ Reflexní tisk na lemu kalhot s textem BMW Motorrad
‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Certifikát CE
*Limitovaná edice, k dispozici od poloviny května 2019
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Kalhoty/tkanina BMW Motorrad

DŽÍNY FIVEPOCKET

DŽÍNY WATERPROOF

PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

PÁNSKÝ STŘIH

Propojují vzhled klasických džínsů s vlastnostmi
motocyklových kalhot. Džíny FivePocket vypadají
stylově, ať na motocyklu nebo mimo něj. Díky rovnému
střihu nohavic s větší délkou lze džíny ve spodní části
jednoduše založit; chrániče kolenou kombinují dobré
tlumení nárazů s vysokým komfortem nošení.
‒ Motocyklové kalhoty pro běžné nošení s pěti kapsami
ve stylu džínů
‒ Proti oděru odolná kombinace materiálů
‒ Odnímatelné, nastavitelné chrániče kolen NPL,
chrániče boků NP2
‒ Těsný střih
‒ Rovné nohavice se zahnutými manžetami
‒ Poklopec se zipem (verze denim) nebo
knoflíky (šedá verze)
‒ Kožený štítek na pásku se znakem BMW Motorrad
a nápisem „engineered in Germany“
‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE

Džíny WaterProof se vzhledem klasických džínových
kalhot poskytují efektivní ochranu proti větru a dešti.
A díky klimatické membráně BMW jsou také prodyšné.
Nebojujte s živly – zkrátka je porazte.

BARVA

Modrá

PÁNSKÉ VELIKOSTI

Šířka/délka: W29 – 42/L34, W30 – 34/L32,
W34 – 38/L36

‒ Vodě odolné motocyklové kalhoty v designu
klasických džínů s pěti kapsami
‒ Materiál odolný vůči oděru, vyrobený z bavlny,
polyesteru a látky Cordura jako třívrstvý laminát
‒ Odnímatelné chrániče kolen (NPL, plynule výškově
nastavitelné) a boků (NP2)
‒ Větru odolné, nepromokavé a vysoce prodyšné díky
klimatické membráně BMW
‒ Komfortní podšívka ze síťoviny
‒ Kožený štítek na pásku se znakem BMW Motorrad
a nápisem „engineered in Germany“
‒ Nápis „Make Life a Ride“ na vnitřní straně pásku
‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE

BARVA, DÁMSKÁ

Denim

BARVA, PÁNSKÁ

Barva: Modrá

Denim, šedý

DÁMSKÉ VELIKOSTI

Šířka/délka: W26 – 36/L32
PÁNSKÉ VELIKOSTI

Šířka/délka: W29 – 42/L34

DŽÍNY RIDE
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Džíny Ride jsou plnohodnotné motocyklové džíny
ležérního stylu s pěti kapsami. Vyšší odolnosti proti
oděru bylo dosaženo použitou kombinací materiálů
a integrovanými Kevlarovými vsadkami na místech
ohrožených v případě pádu. Při dojetí do cíle lze chrániče
kolen jednoduše z vnější strany vyjmout a z džínů Ride se
tím ihned stanou ležérní džíny pro každodenní nošení.
‒
‒
‒
‒
‒
Barva: Džínovina

‒
‒
‒

Barva: Šedá
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‒

Stylové motocyklové džíny s pěti kapsami
Pro jízdu na motocyklu i běžné nošení
Vodě odolný mix bavlny, polyesteru a CORDURY
Zvenčí neviditelné kevlarové vložky pro zvýšenou
odolnost vůči oděru na sedací části, bocích, stehnech
a kolenou
Plynule nastavitelné NPL chrániče kolen, snadno
vyjímatelné pro změnu z motocyklových kalhot na
běžné nošení
Vyjímatelné chrániče boků NP2
Různé pánské a dámské verze (pánské rovné,
dámské zúžené)
Kožený štítek na pásku se znakem BMW Motorrad
a nápisem „engineered in Germany“
Nápis „Make Life a Ride“ na vnitřní straně pásku

‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE
BARVA

Šedá

DÁMSKÉ VELIKOSTI

Šířka/délka: W26 – 36/L32
PÁNSKÉ VELIKOSTI

Šířka/délka: W29 – 42/L34

Pánský střih
Barva: Šedá

Dámský střih
Barva: Šedá
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Kalhoty/tkanina BMW Motorrad

KALHOTY SUMMER

KALHOTY CITY

UNISEX

PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Když je teplo, přijdou vám vhod tyto letní kalhoty, ve
kterých bude krásný chládek. A nejenže jsou lehké,
dobře vypadají a ochrání vaše nohy – stačí jen chvilka
k tomu, abyste odstranili zipem připevněné nohavice
a udělali z nich šortky.
‒ Praktické letní motorkářské kalhoty
‒ Proti oděru odolná směs polyesteru a bavlny
‒ Posílený materiál v místech, která představují
riziko při pádu
‒ Odnímatelné chrániče (NP2 na bocích, NPL na
kolenou, tři výškové pozice)
‒ Klasický cargo střih
‒ Spodní část nohavic odnímatelná pomocí zipu
nad koleny
‒ Dvě vnitřní kapsy, jedna zadní kapsa (všechny na zip)
‒ Dvě cargo kapsy po stranách, zavírání na cvoky
‒ Tkaný pás s nápisem BMW Motorrad na přezce
‒ Nastavitelné manžety nohavic se suchým zipem
‒ Spojovací zip: 40 cm
‒ Rovný střih
‒ Certifikát CE

Vzdušné a tedy i lehké bavlněné kalhoty s volným střihem
nabízí maximální ochranu v městském prostředí. Chrániče
NPL jsou vyjímatelné zvnějšku, takže se tyto robustní
motocyklové kalhoty mohou okamžitě změnit na úžasný
a nesmírně pohodlný neformální oděv.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

BARVA

Antracit
DÁMSKÉ VELIKOSTI

34 – 48

PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 60

Letní motorkářské kalhoty
Pro jízdu na motocyklu i běžné nošení
Vůči oděru odolná směs bavlny a tkaniny Cordura
Volný střih s předtvarovanými koleny
Různé verze pro muže a ženy
Výškově nastavitelné chrániče kolen NPL, odnímatelné
zvenčí pro rychlou změnu z motocyklistických na
volnočasové kalhoty
Odnímatelné chrániče boků NP2
Několik velkých i malých kapes, u pánské verze jedna
na zip, u dámské verze dvě na zip
Spojovací zip: 40 cm
Rovný střih
Certifikát CE

BARVY

Béžová, Černá
UNISEX VELIKOSTI

Barva: Antracit

XS – 4XL

KALHOTY CITY DENIM
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Volný střih, chrániče NPL (vyjímatelné zvnějšku) a robustní
kombinace bavlny a tkaniny Cordura umožňují tyto
neformální motocyklové kalhoty během několika sekund
proměnit na stylové kalhoty pro volnočasové aktivity.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
Barva: Černá

‒
‒
‒

Motocyklové džíny bez podšívky
Pro jízdu na motocyklu i běžné nošení
Vůči oděru odolná směs bavlny a tkaniny Cordura
Volný střih s předtvarovanými koleny
Různé verze pro muže a ženy
Výškově nastavitelné chrániče kolen NPL, odnímatelné
zvenčí pro rychlou změnu z motocyklistických na
volnočasové kalhoty
Odnímatelné chrániče boků NP2
Několik velkých i malých kapes, u pánské verze jedna
na zip, u dámské verze dvě na zip
Spojovací zip: 40 cm
Rovný střih
Certifikát CE

BARVA

Barva: Indigo (s opotřebovaným vzhledem)
DÁMSKÉ VELIKOSTI

34 – 48

PÁNSKÉ VELIKOSTI

46 – 60

Barva: Béžová

Barva: Indigo
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BOTY/
TENISKY
Bohužel, žádná projížďka netrvá věčně. Nic vás
ale nemůže zastavit, abyste si potom dali klidnou
procházku po městě. Proto BMW Motorrad nabízí
řadu vysokých bot i tenisek na běžné nošení, jež
vám nabídnou maximální ochranu na motocyklu
a zároveň i skvělé pohodlí. Pro použití na okruhu
jsou skvělou volbou nové kožené boty ProRace.
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Boty ProRace

60

Boty Gravel

61

Boty GS Pro

61

Boty VentureGrip

62

Boty Rockster

62

Boty Urban

63

Boty Allround

64

Boty Flow

64

Boty ProTouring

65

Tenisky Ride

66

Tenisky Dry

67
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Boty BMW Motorrad

NOVÉ

BOTY GRAVEL*
UNISEX

Jaká je nejlepší cesta k udržení jezdce v sedle
motocyklu? Pár pohodlných enduro bot. Jejich materiál
plně odolávající nepřízni počasí s prodyšnou membránou
GORE-TEX® nabízí nejlepší celoroční ochranu před
povětrnostními vlivy. Extrémně odolná podrážka a různé
bezpečnostní prvky už jen akcentují dokonalost těchto bot.

BOTY PRORACE
UNISEX

Voděodolné, prodyšné boty pro muže nejenže oslňují
svým závodním vzhledem, ale také mnoha praktickými
detaily. Mezi mnoha funkcemi nabízejí také ochranu
boků a paty, chránič před řadicí pákou a měkkou
semišovou kůži uvnitř holínky pro co nejlepší kontakt
s motocyklem. Stélka obuvi je vyjímatelná a pratelná.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Sportovní stylové boty s plastovými chrániči boků a pat
Výměnné boční slidery, vložené a upevněné šroubem
Lehké základní boty na cesty
Svršek: syntetická kůže,
s kůží nappa uvnitř (hovězí kůže)
Větru odolné, nepromokavé a vysoce prodyšné díky
klimatické membráně BMW
Anatomicky tvarovaný chránič holeně
Zevnitř vyztužená špička
Tlumiče nárazů na patě
Výztuhy v oblasti řadicí páky,
vyrobené z měkkého polyuretanu
Vložka holínky z měkké kůže nappa zajišťuje lepší
kontakt s motocyklem
Snadnější nazouvání a vyzouvání a individuální
nastavení nohy pomocí zipu s elastickým páskem
uvnitř svršku

‒ Velkorysé nastavení pro přesné usazení na lýtku díky
širokému povrchu suchého zipu
‒ Strečové zóny na nártu a patě
‒ Gumová drážkovaná podrážka proti skluzu
‒ Pratelná stélka, vyjímatelná
‒ Funkční vložka, perforovaná v holínce
‒ Poutko pro snadnější nošení
‒ Velký nápis RACE na chrániči holeně
‒ Výška v zadní části boty cca 28 cm u velikosti bot 42
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13634
BARVA

Černá

VELIKOSTI

39 – 48

‒ Voděodolné, praktická kožená bota v enduro stylu
‒ Svršek: hrubozrnná, hydrofobní hovězí
kůže (2,4 – 2,6 mm)
‒ Pěnové chrániče nártů a kotníků
‒ Vyztužená pata a prstová část
‒ Funkční TPU vyztužení kolem řadicí páky
‒ Větru odolná, vodě odolná a prodyšná
membrána GORE-TEX®
‒ Robustní protiskluzová gumová podrážka
‒ Anatomicky tvarovaná antibakteriální vložka
‒ Semiš na svršku boty pro lepší kontakt s motocyklem
‒ Suchý zip pro plynulé nastavení šířky
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13634
BARVA

Černá

VELIKOSTI

38 – 48

BOTY GS PRO
UNISEX

Jízda v terénu nepřipouští žádné kompromisy. A těch
se s těmito botami odolnými vůči stříkající vodě ze
100 % přírodní telecí kůže rozhodně nedopustíte. Jsou
vybaveny vyjímatelnou polstrovanou vnitřní botou a pro
větší pohodlí a ochranu mají pružnou oblast kotníku.

BARVA

Černá/Bílá/Červená
VELIKOSTI

41 – 48

‒ Vysoce kvalitní enduro boty s vložkami a klasickými
plastovými chrániči
‒ 100 % hrubozrnná hovězí kůže
(cca 2,8 – 3,0 mm) pod chrániči
‒ Vysoká, stabilní konstrukce s kotníkovým kloubem
‒ Výška přibližně 38 cm u bot velikosti 42
‒ Vyjímatelná, omývatelná neoprénová vložka s gelovými
polštářky na kotník
‒ Anatomicky tvarovaný chránič lýtka a nártu
‒ Plastické vyztužení paty a špičky
‒ Za tepla tvarovaný 3D přední kryt chránící proti
vodní tříšti
‒ Za tepla tvarovaný 3D pěnový přední kryt
‒ Měkká, hladká manžeta zabraňuje průniku
špíny dovnitř
‒ Čtyři robustní plastové přezky
‒ Jednodílná kovová špička
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13634

* Dostupné do vyčerpání skladových zásob.
60

61

Boty BMW Motorrad

BOTY ROCKSTER
UNISEX

Boty Rockster poskytují ochranu obvyklou u motocyklových bot, a to i přesto, že tak na první pohled nevypadají.
Speciální hydrofobní úprava hovězí kůže nepropouští
vodu a je prodyšná. Moderní design z nich dělá vhodné
boty pro každodenní nošení.

BOTY VENTURE GRIP
UNISEX

Celoroční obuv, která kombinuje všechny nejlepší
vlastnosti potřebné pro cestování i jízdu v terénu, je
absolutní nezbytností. Tato všestranná obuv vyrobená
ze strukturované hovězí usně má protiskluzové podrážky
a řadu pečlivě navržených bezpečnostních prvků.
‒ Elegantní, nepromokavé kožené enduro boty pro
každodenní použití
‒ Pohodlné a robustní, vhodné pro cestování
‒ Vysoká odolnost proti opotřebení
‒ Klasický enduro styl s přezkami, s barevně zvýrazněnými
podrážkami, vyšším svrškem a olejovanou kůží
‒ 100 % olejovaná jemnozrnná hovězí kůže
‒ Klimatická membrána BMW (odolná proti větru,
nepromokavá a vysoce prodyšná)
‒ Tepelně tvarované a vyztužené
absorpční chrániče holení
‒ Plastový chránič kotníku s pěnovými polštářky
‒ Výztuhy v oblasti, kterou je prováděno řazení,
po obou stranách
‒ Vnitřní vložka ze semišové kůže pro lepší
stabilitu při stání
‒ Tři nastavitelné přezky s rychlým rozepínáním
s vysoce kvalitními sponami
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‒ Panel se suchým zipem pro plynulé nastavení šířky
v oblasti lýtka
‒ Strečová kůže na klenbě a nártu pro lepší pohyblivost
při chůzi a řazení
‒ Robustní vnější podešev s vysokou torzní odolností
‒ Extrémně silná podrážka pro lepší záběr v terénu
‒ Vyjímatelná antibakteriální vložka
‒ Elastická horní část svršku, která pomáhá zadržet
vodu a nečistoty
‒ Přední uzavírání, měkké polstrování na holeni
‒ Výška svršku vzadu cca 36 cm při velikosti bot 42
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13634
BARVA

Hnědá

VELIKOSTI

36 – 48

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Bezpečné, stylové a pohodlné boty
Vhodné pro použití na motocyklu i běžné nošení
100 % hovězí kůže (cca 1,6 –1,8 mm), vodě odolná
Směs hladké, mastné kůže a hrubozrnné
kůže na svršku
Vyztužená pata a špička
Kožené výztuhy v oblasti řazení na levé straně
Dlouhý zip pro snazší obouvání
Rychleschnoucí, prodyšná funkční výstelka se
vzhledem kůže
Okraj boty lemovaný jemnou kůží
Pevná gumová podrážka
Vlhkost odpuzující, nárazy pohlcující, anatomicky
tvarovaná vložka (vyjímatelná a omyvatelná)
Krátký dekorativní pásek s kovovou přezkou
Výška v zadní části cca 23 cm (velikost 43)
Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13634

BARVA

Černá

VELIKOSTI

36 – 48

BOTY URBAN
PÁNSKÉ A DÁMSKÉ VELIKOSTI

Mají vše, co od nízkých motocyklových bot očekáváte.
Speciální hydrofobní úprava hovězí kůže nepropouští
vodu je prodyšná. Bota má zesílenou ochranu holeně
a kotníku, pro maximální komfort je také doplněna
pěnovou výstelkou.

BARVA

Hnědá

DÁMSKÉ VELIKOSTI

37 – 40

PÁNSKÉ VELIKOSTI

41 – 48

‒ Pevná bota s nižším kotníkem
‒ 100 % hovězí kůže nubuk (cca 1,6 –1,8 mm),
hydrofobní švy utěsněné přírodním latexem
‒ Velká polyuretanová ochrana holeně a kotníku
s pěnovou výstelkou
‒ Vyztužená pata a prstová část
‒ Zip s podšívkou bránící průniku vody
‒ Krátké suché zipy pro uzavření
‒ Elastická vnější část kolem kotníků pro
zvýšený komfort
‒ Poutko na zadní části
‒ Rychleschnoucí, prodyšná výstelka
‒ Výstelka z telecí kůže v horní části boty
‒ Pevná gumová podrážka
‒ Vlhkost odpuzující, nárazy pohlcující, anatomicky
tvarovaná vložka (vyjímatelná a omyvatelná)
‒ Užší stavba pro dámy do velikosti 40
‒ Diskrétní reflexní proužek nad patou
‒ Výška cca 26 cm, vzadu cca 21 cm (velikost 42)
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13634
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Boty BMW Motorrad

NOVÉ

BOTY FLOW
UNISEX

Lemované a potištěné boty Flow pro muže a ženy
jsou ultra lehké krátké běžecké boty na léto. Výběr
textilií zajišťuje extrémně dobrou ventilaci. Chrániče
holeně a kotníku a vyztužení špičky a paty nabízejí
adekvátní ochranu.

BOTY ALLROUND
UNISEX

Jejich název hovoří za vše. Díky této odolné cestovní
obuvi mohou noví jezdci celoročně prozkoumávat
vzdálené končiny. Prodyšná membrána GORE-TEX®
a robustní kombinace hovězí kůže a tkaniny Cordury
nabízí maximální ochranu proti větru a dešti.
‒ Základní cestovní bota pro celoroční použití
‒ Svršek vyrobený z hydrofobní hovězí kůže
a tkaniny Cordura
‒ Kotník a holeň vyztuženy tvarovaným plastem a pěnou
‒ Vyztužená pata a špička
‒ Větru odolná, vodě odolná a prodyšná
membrána GORE-TEX®
‒ Pružné části na patě a nártu pro větší volnost pohybu
‒ Odlehčená
‒ Reflexní materiál na patě
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13634

BARVA

Černá

VELIKOSTI

35 – 48

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Lehké boty s nižším kotníkem
Směs kůže a textilu
Ochrana holeně a kotníku
Chránič paty a špičky
Vyztužená zóna pro řazení
Zavírání zipem a suchým zipem
Poutko na prsty vzadu
Rychleschnoucí, prodyšná výstelka
Měkké neoprénové lemování kotníku
Pevná gumová podrážka
Anatomicky tvarovaná vložka s přenosem
vlhkosti (vyjímatelná)
‒ Nový vzhled s dekorativním barevně sladěným tiskem
vně a uvnitř boty
‒ Reflexní pásky na patě
‒ Certifikace EN 13634:2017 CE
BARVA

Šedá

VELIKOSTI

36 – 48

BOTY PROTOURING*
PÁNSKÉ VELIKOSTI

Na jaře nebo na podzim – boty ProTouring vás vždy
spolehlivě ochrání. Měkká, hydrofobní hovězí kůže,
prodyšná membrána GORE-TEX® zajišťující lepší
ventilaci a pružné zóny ve svršku dělají z těchto
cestovních bot spolehlivou obuv pro jakékoliv počasí.
Zvláště při jízdách na dlouhé vzdálenosti pocítíte rozdíl
v pohodlí poskytovaném pokročilou ergonomickou
technologií. A díky mnoha možnostem nastavení vám
boty tak dobře sednou, že si ani nevšimnete všech
zabudovaných bezpečnostních prvků.

BARVA

Černá

PÁNSKÉ VELIKOSTI

40 – 48

‒ Cestovní bota profesionální kvality pro celoroční použití
‒ Hydrofobní, hrubozrnná hovězí kůže
(tloušťka cca 2,0 mm)
‒ Velký chránič holeně s doplňkovou výztuhou
a pěnovou výstelkou
‒ Oděru odolný chránič paty
‒ Vyztužená v místě řadicí páčky
‒ Větru odolná, vodě odolná a prodyšná
membrána GORE-TEX®
‒ Měkká velurová výstelka v horní části
‒ Omyvatelná, anatomicky tvarovaná vložka
s antibakteriální funkcí
‒ Pružné části na patě a nártu
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13634
* Dostupné do vyčerpání skladových zásob.
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Tenisky BMW Motorrad

NOVÉ

TENISKY RIDE
UNISEX

Někdy se dokonce i motorkáři chtějí procházet městskou
krajinou pěšky – nejlépe v lehkých teniskách vyrobených
z vysoce kvalitní hovězí kůže, které se hodí k džínám
stejně jako k motocyklovému obleku. Výztuhy, chrániče
a zvláštní výstelky v zóně pro řazení, vám nabízejí
veškerou bezpečnost, kterou na motocyklu potřebujete.
‒ Vysoce kvalitní kožené tenisky pro město
a krátké výlety
‒ Jemná, lehká 100 % hovězí kůže
‒ Vhodné pro horké léto a vlhké podnebí
‒ Nízká hmotnost a výjimečná prodyšnost díky
perforované velurové kůži na bocích
‒ Tvarovaný chránič v oblasti paty
‒ Vyztužená zóna pro řazení
‒ Pata a špička zevnitř zesílené
‒ Reflexní materiál na bocích a patách pro zvýšení
bezpečnosti při jízdě v noci
‒ Středně vysoký svršek s vnitřním zipem pro
rychlé zouvání
‒ Šněrování pro nastavení šířky
‒ Ozdobné kožené tkaničky
‒ Výška svršku vzadu cca 16 cm při velikosti bot 43
‒ Pryžová podrážka se vzorem Boxer
‒ Praktická síťovaná 3D výstelka pro zajištění prodyšnosti
‒ Vyjímatelná stélka s logem BMW Motorrad
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TENISKY DRY
‒ Zářivé letní barvy
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13634

BARVA

Modrá

VELIKOSTI

36 – 48

UNISEX

Kotníkové tenisky Dry jsou boty na běžné nošení na
krátké výlety do města, téměř v každém počasí. Konec
konců jsou větru odolné, nepromokavé a prodyšné
díky klimatické membráně BMW. Svrchní materiál je
semišová kůže. Bezpečnost je zajištěna chrániči holeně
a kotníku a vyztužením špičky a paty.
‒ Kotníkové tenisky, voděodolné, větru odolné a prodyšné
‒ Materiál 100 % zdrsněná kůže;
částečně vyražená nebo navoskovaná
‒ Klimatická membrána BMW jako vložka
‒ Tvarované plastové vnější výztuhy na patě s
integrovanými reflexními plochami
‒ Pata a špička zevnitř zesílené
‒ Ochrana kotníků zaoblenou skořepinou
a gelovým polštářkem
‒ Středně vysoký svršek s vnitřním zipem
pro rychlé zouvání
‒ Vpředu tkaničky pro nastavení šířky
‒ Výška v zadní části boty cca 16 cm u velikosti 42
‒ Kožený jazyk s logem BMW

‒ Jemný vzorek s motivem Boxer
‒ Jasně zbarvená 3D funkční síťovina pro
komfort a ventilaci
‒ Stélka vyjímatelná
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13634:2017
BARVA

Černá

VELIKOSTI

39 – 48
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RUKAVICE
Ruce vyžadují za všech okolností tu nejlepší
ochranu. BMW nabízí větru a vodě odolné
rukavice posílené na bocích a na dlaních,
které zajišťují pevný stisk za všech podmínek.
A žádné kompromisy neděláme ani v oblasti
komfortu: například rukavice Two-In-One
je vybavena multifunkční dvoukomorovou
technologií a konečky prstů jsou uzpůsobené
pro ovládání dotykových displejů.
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Rukavice Two in One

70

Rukavice EnduroGuard

71

Rukavice ProRace

72

Rukavice AirFlow

73

Rukavice Rallye

74

Rukavice GS Dry

75

Rukavice Atlantis
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Rukavice ProSummer
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Rukavice ProWinter

77

Rukavice Rockster
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Rukavice ProSummer

79

Rukavice Allround

80

Vložka do rukavic Silk
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BMW Motorrad Rukavice

RUKAVICE TWO IN ONE

RUKAVICE ENDUROGUARD

UNISEX

UNISEX

‒ Sportovní rukavice s GORE-TEX® s technologií
GORE 2-in-1
‒ Nepřekonatelná všestrannost: volba mezi komorami
v závislosti na počasí
‒ SuperFabric a nárazy pohlcující pěna na bříšku dlaně
‒ Dvě vrstvy kůže na hraně ruky
‒ Plastová ochranná skořepina na kloubech, s nárazy
pohlcující pěnou
‒ Lehká pěna na hřbetu prstů
‒ Otírací hrana na ukazováčku
‒ Konečky ukazováčku a palce přizpůsobené dotykovým
displejům
‒ Barevné označení usnadňuje nasazování
a svlékání rukavice
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13594

‒ Enduro rukavice s dvoukomorovou technologií;
volba mezi komorami v závislosti na počasí
‒ Horní komora PROOF je větru odolná, voděodolné
a prodyšná díky membráně GORE-TEX® a technologii
Gore 2-in-1 a má lehkou, izolující pleteninovou
výstelku pique
‒ Spodní komora GRIP je vyrobena z klokaní kůže
odolné vůči poškrábání (tloušťka cca 0,7 mm), bez
výstelky a perforovaná pro optimální úchop
‒ Hřbet ruky tvoří mix hovězí kůže a Schoeller Dynatec
‒ Proti oděru vysoce odolná technologie na kloubech
a na bříšku dlaně
‒ Dvě vrstvy kůže na hraně ruky
‒ Plastová skořepina hardshell s nárazy pohlcujícím
polstrováním chrání klouby
‒ Lehká pěna na zadní části prstů a ruky
‒ Konečky ukazováčku a palce přizpůsobené
dotykovým displejům
‒ Gumová otírací hrana na levém ukazováčku
‒ Manžeta střední délky se stahováním na suchý
zip pro nastavení v zápěstí
‒ Reflexní materiál na vnějšku rukavice
‒ Speciální švy na prstech a dlani, bez tlakových bodů
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13594

Funkce 2 v 1 pro větší pohodlí při cestování: sportovní
rukavice s dvojkomorovou technologií jsou vybaveny
mnoha praktickými funkcemi, které z nich činí
dokonalého společníka každého světoběžníka. Zatímco
první komora je bez výstelky a poskytuje vynikající
přilnavost zajištěnou klokaní kůží, druhá voděodolné
komora s prodyšnou membránou GORE- TEX® nabízí
úplnou ochranu před nepřízní počasí.

BARVA

Černá/Šedá
VELIKOSTI

6 - 6½ –12 -12½

Multifunkční cestovní rukavice EnduroGuard ve
sportovním stylu mají unikátní řešení s dvojicí komor.
Díky tomu může jezdec zvolit konkrétní komoru podle
aktuálního počasí. Horní komora proti vlhkosti PROOF
je větru odolná, voděodolné a prodyšná, její vložka zajišťuje
dokonalou tepelnou izolaci. Komora GRIP je mimořádně
tenká a vyrobená z vůči poškrábání odolné klokaní kůže,
je bez výstelky a zajišťuje citlivý úchop.

BARVA

Černá/Šedá
VELIKOSTI

6 - 6½ –12 -12½
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BMW Motorrad Rukavice

RUKAVICE PRORACE

RUKAVICE AIRFLOW

UNISEX

UNISEX

Rukavice ProRace se ideálně hodí pro sportovní
motorkáře, kteří oceňují extrémní volnost pohybu,
zvýšenou bezpečnost a přímý úchop při rychlé
jízdě. Jsou částečně chráněny pěnou Temperfoam,
dlaně mají z klokaní kůže, horní část z kozí kůže se
strečovými zónami.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Letní sportovní rukavice
100 % kůže
Všechny detaily jsou navrženy pro sportovní jízdu.
Část pro dlaň ruky je z odolné klokaní kůže,
místy se zdvojenou tloušťkou.
Hřbet je z měkké kozí kůže s elastickými strečovými
zónami.
Příjemně prodyšné díky perforacím
BMW Motorrad Hardshell s výstelkou Temperfoam
Krátká manžeta se suchým zipem
Speciální švy na dlani zabraňují trhání látky na
namáhaných místech na prstech
Dlaň ruky není lemována
Barevně jsou sladěny s motocykly BMW Sport
Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13594

BARVA

Černá/Bílá/Červená
VELIKOSTI

6 – 6½ – 12 – 12½

Tyto rukavice jsou navrženy jako doplněk obleku
AirFlow, jsou však také ideální pro každý letní výlet.
Kombinují tenké, oděruvzdorné materiály, jako je kozí
kůže a AirTex, které zajišťují optimální uchopení řídítek i
ochranu rukou. Chrániče kloubů a pěna absorbující
nárazy poskytuje ochranu zadní části ruky, zatímco
otvory na vnitřních stranách prstů se starají o optimální
ventilaci. Vaše příští letní vyjížďka se bez rukavic
AirFlow neobejde!
‒ Lehké, odvětrávané letní rukavice
‒ Prodyšná kozí kůže a části prodyšného materiálu
Schoeller AirTex na hřbetu části ruky
‒ Perforace mezi prsty a na hřbetu ruky pro
vylepšenou ventilaci
‒ Dvojnásobně silný materiál na dlani, vystlaný
materiálem Schoeller Keprotec
‒ Kožený plastový ochranný kryt přes klouby s větracími
otvory, pokrytý protinárazovou pěnou
‒ Lehká pěna na hřbetu prstů
‒ Na zápěstí krátká manžeta se suchým zipem
pro nastavení
‒ Měkký materiál na zápěstí brání odření.
‒ Prsty ohnuté vpřed, aby rukavice lépe padla
‒ Dlaň bez podšívky pro pevnější stisk
‒ Semišový palec pro otírání hledí
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13594
BARVY

Černá
Šedá

VELIKOSTI

6 – 6½ –12 –12½
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BMW Motorrad Rukavice

RUKAVICE RALLYE
UNISEX

Jakmile začne být cesta rozpálená, tyto lehké letní
enduro rukavice vám umožní zůstat v klidu. S touto
kombinací materiálů vždy budete ve výhodě: odolná
klokaní kůže, kozí kůže a pružný materiál Lycra. Nárazům
odolné chrániče kloubů nabízejí ultimativní ochranu při
výletech mimo zpevněné cesty
‒ Každý detail těchto letních enduro rukavic byl navržen
pro offroadové vyjížďky.
‒ Dvě barvy, které ladí ke kombinézám Rally
‒ Dlaňová část je vyrobena z trvanlivé klokaní kůže
a je v klíčových oblastech zdvojená; sendvičová
konstrukce z pěny Temperfoam a dvojitá kožená
vrstva podél zápěstí.
‒ Svrchní vrstva rukavice je vyrobená z elastické
a prodyšné kozí kůže a materiálu Lycra.
‒ BMW Motorrad Hardshell s výstelkou Temperfoam
‒ Krátká manžeta z kozí kůže se suchým zipem
‒ Dokonalé větrání poskytují otvory v krytí kloubů
a síťovina v dolní části prstů.
‒ Dlaň: speciální švy zabraňují trhání látky
na namáhaných místech na prstech.
‒ Dlaň ruky není lemována.
‒ Kožené výstelky s pěnovým polstrováním chrání
prsty při jízdě hustým porostem a zároveň
zabraňují opotřebení
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13594
BARVY

Šedá/červená
Černá/modrá
VELIKOSTI

6 – 6½ –12 –12½

RUKAVICE GS DRY
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Nepromokavé, prodyšné a vhodné pro cestování. To
jsou vlastnosti, které očekává každý motocyklista od
enduro rukavic v kombinaci textil/kůže s membránou
GORE-TEX® X-TRAFIT. Jsou vyrobeny z robustní
kůže s dvojitou tloušťkou a oděruvzdorného materiálu
SuperFabric a vybaveny pružným chráničem kloubu,
který vám dokonale padne.

‒ Střední délka manžety z materiálu Cordura
s nastavitelnou šířkou suchým zipem, pásek
na vnitřní části pro sundání rukavic
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13594
BARVY

Modro/černá nebo šedá
DÁMSKÉ VELIKOSTI

6 – 8 (individuální velikosti, aby lépe padly)

‒ Enduro cestovní rukavice vyrobená z kombinace
kůže a látky
‒ Dlaň a konce prstů zesílené kozí kůží
‒ Horní a zadní strana vyrobená z proti odření odolného
materiálu Cordura a Cordura Stretch
‒ Kůže na palci a ukazováčku
‒ Pružný materiál Lycra na zadní straně prstů
s pěnovou výplní
‒ Větru odolná, nepromokavá a prodyšná membrána
GORE-TEX® X-TRAFIT
‒ Perfektně padnou, snadné nasazení a sejmutí
s třívrstvým laminátem
‒ Dvojitá kůže na hraně ruky a dlaně
‒ Materiál SuperFabric na vnitřní části ruky
s paměťovou pěnou.
‒ Chránič kloubů
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RUKAVICE ATLANTIS

RUKAVICE PROSUMMER

UNISEX

PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Tyto nepromokavé rukavice se nejlépe osvědčí v jarních
a podzimních teplotách. Odolná hovězí kůže v horní
části a prodyšná membrána GORE-TEX® X-TRAFIT
jsou vhodným doplňkem obleku Atlantis. Rukavice
se výborně hodí na plnohodnotné cestování.
‒ Kožené cestovní rukavice pro jaro a podzim
‒ Horní část z hovězí kůže, dlaň z kozí kůže, vždy
odpuzující vodu
‒ Dvojitá tloušťka kůže v namáhaných oblastech, vsádky
z materiálu Keprotec na stranách
‒ Na prstech a kloubech nárazy tlumící pěna
s paměťovým efektem
‒ GORE-TEX® rukavice s technologií Gore grip je 100 %
nepromokavá, větru odolná a prodyšná, nabízí
excelentní úchop a skvělou citlivost.
‒ Těsné, lze je umístit přes nebo pod rukáv
‒ Konečky prstů přizpůsobené dotykovým displejům
‒ Gumová otírací hrana na levém ukazováčku
‒ Speciální švy zlepšují omezením tlaků komfort nošení.
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13594
BARVA

Antracit

Jakmile se do vás začne opírat slunce, pomůže
vám udržovat ruce v chladu membrána GORE-TEX®
X-TRAFIT, která tvoří součást těchto lehkých letních
rukavic. A pokud přijde bouřka, udrží vaše ruce
v teple a suchu větruvzdorná a nepromokavá kozí
kůže s flexibilním nylonem.

BARVA

Černá

DÁMSKÉ VELIKOSTI

6 – 8 (individuální velikosti, aby lépe padly)
PÁNSKÉ VELIKOSTI

8 - 8½ –12 -12½

‒ Lehké, voděodolné letní cestovní rukavice
‒ Hydrofobní kozí kůže a strečový nylon
‒ GORE-TEX® rukavice s technologií Gore grip je
100 % nepromokavá, větru odolná a prodyšná, nabízí
excelentní úchop a skvělou citlivost.
‒ Ultralehká, vlhkost pohlcující funkční podšívka
‒ Dvojitá tloušťka kůže na hraně a dlani ruky a na
úchopové ploše palce
‒ Klouby s nárazy absorbující pěnou PORON®
‒ Úzký suchý zip na zápěstí, velký suchý zip na manžetě
‒ Kloubová sekce ze strečové kůže
‒ Konečky prstů přizpůsobené dotykovým displejům
‒ Gumová otírací hrana na levém ukazováčku, semišová
otírací plocha na levém palci
‒ Reflexní potisk na hřbetě ruky, hraně dlaně a zápěstí
‒ Odlišný střih pro muže a ženy
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13594

VELIKOSTI

6 – 6½ –12 –12½

RUKAVICE PROWINTER
UNISEX

Srdečně vám doporučujeme tyto větruvzdorné
a nepromokavé zimní rukavice GORE-TEX®, které vás
díky svému polstrování Thinsulate a měkké fleecové
podšívce ochrání i za velmi chladného a vlhkého počasí.
Prochladnutí rukou zabraňuje i dlouhá neoprenová
manžeta a speciálně vyvinutý systém ochrany prstů.

BARVA

Černá

VELIKOSTI

6 – 6½ –12 –12½

‒ Vysoce izolující, voděodolné zimní rukavice
‒ Dlaň: hydrofobní kozí kůže, dvojitá tloušťka na zadní
části dlaně a na palci
‒ Moderní elastický materiál Nyspan pro
maximální komfort
‒ Větru vzdorné, nepromokavé a prodyšné
s membránou GORE-TEX®
‒ Vynikající izolace s výstelkou Thinsulate a hliníkovou
vrstvou na hřbetě ruky
‒ Výstelka z kartáčovaného syntetického vlákna (dlaň)
a měkkého fleece (hřbet)
‒ Moderní, nárazu odolné a energii absorbující
kryty kloubů
‒ Konečky prstů přizpůsobené dotykovým displejům
‒ Gumová otírací hrana na levém ukazováčku, semišová
otírací plocha na levém palci
‒ Reflexní proužky na hraně malíčku
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13594
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NOVÁ Barva: Béžová

RUKAVICE DOWNTOWN
UNISEX

Barva: Černá
Barva: Hnědá

RUKAVICE ROCKSTER
UNISEX

Lehká kožená rukavice Rockster je ideální pro vyšší
teploty. Boční perforace zajišťuje vynikající cirkulaci
vzduchu, zatímco dlaňová část bez výstelky zaručuje
optimální úchop.

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Krátké kožené rukavice pro teplé počasí
Hřbet a dlaň z měkké kozí kůže s hrubou texturou
Dvojitá kůže na hraně ruky a dlaně
Nárazy tlumící materiál Temperofoam na kloubech
Podšívka na dlani pro pevnější úchop; lehká pletená
podšívka na hřbetu ruky
Perforace mezi prsty
Pásek na zápěstí se dvěma cvočky pro nastavení šířky
Konečky ukazováčku a palce přizpůsobené
dotykovým displejům
Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13594

BARVY

Černá
Hnědá
Béžová*
VELIKOSTI

6 - 6½ –12 -12½

Chcete používat telefon bez nutnosti svlečení rukavic?
Vyzkoušejte tyto tenké rukavice vyrobené z měkké kozí
kůže a lehké tkaniny. Jsou vybaveny špičkami kompatibilními
s dotykovými displeji, které vám pomohou zůstat v kontaktu
s ostatními. Díky technologii GORE-TEX® WINDSTOPPER
je materiál 100 % větruvzdorný.

BARVA

Černá

VELIKOSTI

6 – 6½ –12 –12½

‒
‒
‒
‒
‒

Tenká a lehká, s krátkou manžetou
Měkká dlaň z kozí kůže s děrovaným efektem
Hřbet: kozí kůže a lehká elastická tkanina
Dvojitá kůže na hraně ruky a dlaně
GORE-TEX® rukavice s membránou WINDSTOPPER
jsou 100 % voděodolné, vysoce prodyšné, vodu odpuzující.
‒ Pásek na zápěstí se dvěma cvočky pro nastavení šířky
‒ Konečky ukazováčku a palce přizpůsobené
dotykovým displejům
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13594

*Dostupné do vyčerpání skladových zásob.
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RUKAVICE ALLROUND
UNISEX

Rukavice pro každý scénář – díky těmto nepromokavým
rukavicím budete připraveni na každé počasí. Tyto
rukavice jsou vyrobeny z kombinace tkaniny a kůže
s výstelkou z izolačních mikrovláken a jsou vybaveny
novými funkcemi, které vám zajistí pohodlí za mírných
až chladných teplot.
‒ Nepromokavé cestovní rukavice pro všechny příležitosti
‒ Horní část vyrobená z anilinem činěné hovězí kůže
‒ V namáhaných místech na hraně ruky použitý zdvojený
materiál, částečně na dlani zesílená výstelkami Keprotec
‒ Velký kus kůže přes klouby
‒ Dva pásky pro upevnění na zápěstí a pro nastavení
šířky manžety
‒ Tenké reflexní pruhy zadní části ruky
‒ Měkký stírací povrch na palcích a gumová lišta
‒ Ukazováček vyrobený ze speciálního druhu kůže
‒ Měkká podšívka pro maximum komfortu
‒ Lehká 60 g izolace Thinsulate v zadní části ruky
‒ Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13594
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VLOŽKY DO RUKAVIC
BARVA

Černá

VELIKOSTI

6 - 6½ –12 -12½

UNISEX

Tyto vložky vyrobené z čistého hedvábí jsou navrženy
tak, aby vhodně doplňovaly motocyklové rukavice
ochranou citlivé pokožky před podrážděním.
‒ Pro přechodná období roku, k nošení
v kombinaci s motocyklovými rukavicemi
‒ Vyrobeno z čistého hedvábí
BARVA

Černá

VELIKOSTI

7–11
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FUNKČNÍ/
OCHRANNÉ
OBLEČENÍ
Pravý motocyklový fanda si výlet nikdy nenechá
zkazit počasím: pro něj jsou pojmy „příliš chladno“,
„příliš mokro“ a „příliš horko“ naprosto cizí. Pro
nikdy nekončící zábavu i v extrémních povětrnostních
podmínkách vám společnost BMW Motorrad
přináší komplexní nabídku funkčních oděvů
a bezpečnostního příslušenství.

82

Vesty

84

Bundy

86

Obleky do deště

89

Ledvinové pásy & funkční ponožky

90

Košile a funkční prádlo

92

Kukly & nákrčníky

96

Ochranná výbava

98

83

BMW Motorrad Funkční prádlo/Vesty

NOVÉ

Barva: Tmavě šedá

REFLEXNÍ VESTA

CHLADÍCÍ VESTA

UNISEX

UNISEX

Vesta HighViz bez rukávů je navržena pro jezdce
obzvláště vnímavé k otázkám bezpečnosti. Její neonově
žlutá barva a reflexní nášivky na hrudníku a na zádech
zlepšují viditelnost jezdce. A protože vesta těsně přiléhá,
nevlaje ve větru. Vestu je možné nosit se kteroukoliv
bundou z nabídky BMW Motorrad.
‒ Fluorescenční jasně viditelná žlutá vesta vyrobená
z prodyšného polyesteru
‒ Stříbrná a stylisticky zvýrazněná reflexní aplikace
splňující normy na hrudníku a na zádech
‒ Excelentní viditelnost za každého počasí
‒ Těsný střih omezuje vibrace od větru
‒ Hodí se pro všechny bundy BMW Motorrad
‒ Certifikováno dle EN 1150

Tato revoluční sportovní vesta využívá odpařování
k ochlazení svého nositele. Když je vesta mokrá nebo
vlhká, systém HyperKewl uzavře vlhkost a udrží ji až po
osm hodin, čímž sníží teplotu o 6 až 12 stupňů Celsia
pro nositele.
‒ Chladící vesta s funkční látkou HyperKewl
vpředu a vzadu
‒ Konstantní chladící efekt díky odpařování
‒ Vnější materiál: funkční tkanina z nylonu a polyesteru
‒ Strečové boční části vyrobené ze síťoviny
‒ Zip vpředu

OHŘÍVACÍ VESTA
BARVA

Tmavě šedá
VELIKOSTI

XS – 4XL

UNISEX

Tuto lehkou vestu můžete nosit pod kteroukoliv bundou
z nabídky BMW Motorrad. Vyhřívané prvky jsou umístěny
s ohledem na speciální požadavky na jízdu na motocyklu.
Nastavení vesty lze upravit na přání dodávaným ovladačem.

BARVA

Černá

VELIKOSTI

XS – 3XL

‒ Vyhřívaná polyesterová vesta střihu slim
‒ Prodyšná, odolná vůči vlhkosti a větru
‒ Pět vyhřívaných prvků umístěných na hrudi, na zádech
a v oblasti ledvin
‒ Tři úrovně vyhřívání, maximum 35 W při 12 V
‒ Volitelný třístupňový ovladač pro regulaci úrovně vyhřívání
‒ Lze zapojit do palubní zásuvky
‒ Lehká fleecová podšívka pro optimální izolaci
‒ Vysoký izolující límec
‒ Jedna vnitřní kapsa

BARVA

Žlutá Neon
VELIKOSTI

Unisex XS – 4XL

*Nelze kombinovat s modely K7x nebo C 400 X.
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PROŠÍVANÁ BUNDA RIDE
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Tato prodyšná prošívaná bunda je obzvláště tenká, což
znamená, že se dá nosit pod všemi motocyklovými
bundami BMW Motorrad. Díky stylovému, přiléhavému
střihu může být nošena i samostatně.

Barva, muži:
Černá

Barva, dámy
Černá

‒ Funkční prošívaná bunda, lehká a tenká, a přitom
příjemně teplá a prodyšná
‒ Lze nosit se všemi motocyklovými bundami nebo
samostatně
‒ Polyamidová vnější vrstva
‒ Tenké polstrování PrimaLoft® (80 g), zdvojené na
loktech a ramenou
‒ Softshellové strečové vsádky po stranách, aby bunda
lépe padla
‒ Poutko na límci pro připevnění k motocyklové bundě
‒ Zip na spodní části zad pro připojení ke 40 cm
propojovacím zipům na motocyklové bundě a
kalhotách
‒ Voděodolné zábrana na spodním lemu a límci
zabraňuje vsakování vody v dešti
‒ Těsný límec pro větší komfort
‒ Dvě vnější kapsy na zip, vnitřní kapsa PackAway
(sbalí se do malého rozměru)
‒ Motorkářský vzhled s prošíváním na loktech
a ramenou
‒ Těsný střih, dámská verze vypasovaná v pase
‒ Rovný střih
BARVA, DÁMY

Černá
Červená

BARVA, PÁNOVÉ

Černá
Modrá

DÁMSKÉ VELIKOSTI

XS – 3XL

PÁNSKÉ VELIKOSTI

S – 4XL

Barva, dámy
Červená
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BUNDA PCM
UNISEX

Bez ohledu na to, co přináší vrtkavé jarní a podzimní počasí, vás tento inovativní materiál měnící skupenství udrží
v teple, suchu a pohodlí. Tato multifunkční bunda může
být nošena nejen pod jakoukoliv motocyklovou bundou,
její odnímatelné rukávy umožňují i její samostatné nošení
ve formě vesty.

BARVA

Černá

VELIKOSTI

XS – 4XL

‒ Funkční bunda, kterou lze nosit na motocyklu i mimo něj
‒ Kombinace softshellového materiálu, pružné tkaniny a
tkaniny Schoeller PCM
‒ Schoeller PCM: aktivně reguluje teplotu a dynamické
řízení teploty.
‒ Grafický popis materiálu na vnitřní ploše krytky levé kapsy
‒ Odjímatelné rukávy skvěle sedí při standardním použití
i jako vesta pod motocyklovou bundu.
‒ Dvě boční kapsy se zipy
‒ Zip na spodní části zad pro připojení ke 40 cm
propojovacím zipům na motocyklové bundě a kalhotách
‒ Poutko na límci pro připevnění k motocyklové bundě
‒ Ideální pro teploty v rozpětí 10 °C a 20 °C
‒ Rovný střih

Barva, muži:
Modrá
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NEPROMOKAVÁ KOMBINÉZA PRORAIN
UNISEX

Už se nikdy nenechte překvapit počasím. Při lehkém
mrholení nebo dešti vás ochrání tato kombinéza
s integrovanou kapucí. Nepromokavý materiál je na
vnitřní straně nohou tepelně odolný, má protiskluzovou
úpravu v místě kontaktu se sedlem a je vybaven
reflexním potiskem s vysokou viditelností.

VĚTROVKA RIDE
UNISEX

Lze dosáhnout dokonalosti? Díky této větrovce s
vynikajícími charakteristikami vyrobené z větruvzdorného a
nepromokavého softshellového materiálu zní odpověď ano.
Je navržena pro nošení ve střední vrstvě a má prodlouženou zadní část, takže je dokonalým doplňkem obleků bez
klimatické membrány.

Pánský střih
Barva: Černá

Dámský střih
Barva: Černá

BUNDA RIDE FLEECE
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Vydejte se na cesty chytrým způsobem. Chytré
motorkáře chladnější teploty neodradí, zkrátka si jen
obléknou funkční bundu s větruvzdornou podšívkou.
Obsahuje kombinaci jemného vnějšího povrchu
a pohodlné vnitřní podšívky, dvoudílné motocyklové
obleky BMW Motorrad mohou být upevněny pomocí
integrovaných otvorů na zadní straně.
‒ Vysoce kvalitní fleecová bunda Pontetorto
‒ Měkký svrchní materiál Powerstretch pro optimální
udržování tepla
‒ Funkční podšívka: prodyšná, reguluje teplotu,
odsává vlhkost, rychleschnoucí
‒ Větru odolný materiál s větru odolnou membránou
v oblasti hrudníku
‒ Horizontální zip ve spodní části zad pro použití se
40 cm zipy motocyklových bund a kalhot.
‒ Úzký střih, perfektně padnoucí pod
motocyklové oděvy
‒ Extra dlouhá záda, těsné, prodloužené manžety na
zadní části rukou
‒ Vysoký, těsný zvýšený límec
‒ Dvě boční kapsy se zipy a síťovinovou podšívkou
‒ Přední zip po celé délce
‒ Měkký kryt nákrčního zipu
‒ Rovný střih
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BARVA

Černá

DÁMSKÉ VELIKOSTI

XS – 3XL

PÁNSKÉ VELIKOSTI

S – 4XL

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Funkční větrovka
100 % softshell polyester
Třívrstvý laminát s účinnou PU membránou
Větruvzdorná, nepromokavá, prodyšná
Úzký střih perfektně padne pod motocyklové oblečení.
Extra dlouhá zádová část
Vysoký, tenký zvýšený límec
Pružné vsádky ze strečové tkaniny na zápěstích pro
větší pohodlí
Tři vnější kapsy se zapínáním na zip a s podšívkou ze
síťoviny, včetně náprsní kapsy s otvorem pro sluchátka
Síťová vnitřní kapsa: bunda se snadno nosí a skladuje.
Přední zip po celé délce
Horizontální zip ve spodní části zad pro použití se
40 cm zipy motocyklových bund a kalhot.

BARVA

Tmavě modrá
VELIKOSTI

XS – 4XL
(XS a S s mírně užším střihem pro ženy)

BARVA

Žlutá/Tmavě šedá
VELIKOSTI

XS – 4XL

‒ Jednodílná kombinéza, větruvzdorná a vodě odolná
‒ 100 % nylon s nepromokavou PU povrchovou úpravou
‒ Protiskluzový materiál na sedací části, horku odolný
materiál na vnitřní části nohavice
‒ Vysoký límec zabraňuje pronikání deště mezi
kombinézou a přilbou, s integrovanou kapucí.
‒ Velká vnitřní náprsní kapsa
‒ Dlouhé zipy vpředu a na nohavicích, usnadňující
oblékání kombinézy
‒ Přední zip s voděodolné labyrintovou konstrukcí
‒ Velké reflexní potisky
‒ Nízká hmotnost, lze sbalit do malého vaku s poutkem
a zavíráním na přezku

NEPROMOKAVÝ OBLEK RAINLOCK
UNISEX

Není nic lepšího než čelit dešti v tomto dvoudílném
obleku pro vlhké počasí – náramně se hodí, když se
nebesa otevřou. Větruvzdorný a nepromokavý materiál
je na vnitřní straně nohou tepelně odolný a má protiskluzovou úpravu v místě kontaktu se sedlem, což z něj činí
ideální ochranný oděv pro jakoukoliv eventualitu.

‒ Nízká hmotnost, lze sbalit do malého objemu
BARVA

Bunda: Červená
Kalhoty: Antracit
VELIKOSTI

XS – 4XL

‒ Dvoudílná kombinéza, odolná vůči větru a nepromokavá
‒ 100 % nylon s nepromokavou PU povrchovou úpravou
‒ Protiskluzový materiál na sedací části, horku odolný
materiál na vnitřní straně nohavice
‒ Nastavitelná kapuce v límci (odjímatelná)
‒ Přední zip s voděodolné labyrintovou konstrukcí
‒ Pogumované švy bundy zabraňují proniknutí vody.
‒ Bunda doplněna stahovacími provázky pro nastavení šířky
‒ Široké rukávy usnadňují nasazování a sundávání rukavic
‒ Kalhoty s elastickým pasem
‒ Dlouhé zipy na nohavicích usnadňují oblékání kalhot,
jsou vybavené dodatečnou izolací pro zabránění
průniku vody.
‒ Suché zipy pro nastavení manžet rukávů a nohavic
‒ Dvě vnější kapsy s otvory pro odvod vody, jedna
nepromokavá vnitřní kapsa
‒ Reflexní potisk na nohavicích, rukávech, zádech a hrudi
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BMW Motorrad

NOVÉ

Funktionsbekleidung/Nierengurte & Funktionsstrümpfe

LEDVINOVÝ PÁS

Základní ledvinový pás nabízí začátečníkům působivou
ochranu před ochlazením bederního svalstva společně s
účinnou podpěrnou funkcí. Ergonomický tvar a prodyšná
oblast zad a ledvin zajišťují výtečný komfort nošení.
Kontinuálně nastavitelná šířka zaručuje perfektní usazení.
‒ Specifikace vybavení s lehkými funkčními materiály –
optimální pro použití v létě
‒ Prodyšnost v oblasti zad a ledvin
‒ Integrované podpěrné polstrování v bederní oblasti
‒ Ergonomické tvarování v oblasti ledvin
‒ Nekonečné nastavení proměnné šířky
BARVA

Černá

VELIKOSTI

FUNKČNÍ PONOŽKY HYDROSOCKS
UNISEX

Jistota je jistota. Voděodolné funkční ponožky dokonale
doplní boty GS Pro nebo promokavé motocyklové
boty při jízdě v dešti nebo v terénu. Jsou vyrobené
z třívrstvého, laminovaného, vysoce elastického
materiálu roztažitelného ve všech směrech, který
z těchto ponožek dělá ideální řešení pro uchování
suchých nohou za jakéhokoliv počasí.
‒ Voděodolné sportovní ponožky
‒ Ideální v kombinaci s voděodolné (enduro)
botami v deštivém počasí nebo mokrém terénu
‒ Vyrobeny z 3vrstvého laminátu
‒ Vnější materiál: vysoce elastický mix polyesteru a Lycry
‒ Laminováno voděodolné BMW klimatickou membránou
‒ Výstelka z pleteného sportovního polyesteru,

neutralizuje zápach a reguluje vlhkost.
‒ Bezešvá lepená technologie se snadno obléká,
nevytváří tlakové body a nabízí maximální komfort.
‒ Dvakrát lepené okraje utěsněné uvnitř i navenek
‒ Vyztužený plast na části podrážek
‒ Roztahovací ve čtyřech směrech
‒ Komfortní anatomický střih
BARVA

Tmavě šedá
VELIKOSTI

39/40 – 47/48

S – XL

LETNÍ FUNKČNÍ PONOŽKY
UNISEX

NOVÉ

LEDVINOVÝ PÁS PRO

Certifikovaný ledvinový pás Pro s těsně padnoucím
chráničem nabízí spolehlivou ochranu bederní části
zad. Je charakterizován nízkou hmotností a příjemným
komfortem nošení díky prodyšným funkčním materiálům
v oblasti ledvin. Kontinuálně nastavitelná šířka zaručuje
perfektní usazení.
‒ Ledvinový pás s integrovaným chráničem beder,
s certifikací CE
‒ Chránič zad – ergonomicky vytvarovaný, pružné
ohebné usazení, lehký a s maximální ventilací;
vícevrstvé provedení s více komorami (podobné novým
chráničům BMW NP Pro a ochranné vestě BMW)
‒ Obnažená (viditelná) perforovaná zóna chrániče
‒ V oblasti ledvin lemovaný větru odolným a prodyšným
funkčním materiálem
‒ Nekonečné nastavení proměnné šířky
‒ Chránič zad s certifikací podle DIN EN 1621-2;
certifikován jako bederní chránič úrovně 1
BARVA

Černá

VELIKOSTI

S – XL
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Motocyklisté musí mít lehkou nohu – ideálně v prodyšných
funkčních ponožkách vyrobených z materiálu potlačujícího
vznik zápachu. Díky anatomické výstelce v okolí kotníku,
paty a oblasti, která je používána při řazení, poskytují tyto
ponožky úlevu na všech správných místech –
dokonce i při nošení v motocyklových botách
s klimatickou membránou.

‒ Délka do poloviny lýtek

‒ Lehké motocyklové ponožky pro vyšší teploty
‒ Praktický, zápach pohlcující a prodyšný materiál Dry
Tex a polyamid
‒ Vypolstrovaná oblast řazení a zesílená oblast kotníku,
paty a holeně
‒ Všité odvětrávací kanálky na spodní části nohy
‒ Excelentně padnou: asymetrický design, elastický
žebrovaný úplet

FUNKČNÍ PONOŽKY THERMO
UNISEX

Řekněte sbohem chladným nohám na cestách pomocí
těchto funkčních termo ponožek s vysokým obsahem
vlny. Komfort zvyšuje zesílená lýtková zóna a taktéž
výstelky v oblasti chodidel či holeně a v zóně, která je
používána při řazení.
‒ Praktické motocyklové ponožky pro nízké teploty
‒ Regulují teplotu zadržováním tepla
‒ Praktický, zápach pohlcující, snadno
udržovatelný materiál
‒ Vypolstrovaná oblast řazení a zesílená oblast
kotníku, paty a holeně
‒ Všité odvětrávací kanálky na spodní části nohy

‒ Excelentně padnou: asymetrický design, elastický
žebrovaný úplet
‒ Délka ke kolenům
BARVA

Antracit/Černá
VELIKOSTI

35 – 38, 39 – 41, 42 – 44, 45 – 48
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BMW Motorrad Funkční oblečení/trika a funkční spodní prádlo

SPODNÍ PRÁDLO DOUBLE R
UNISEX

Přiléhavé funkční prádlo obepne tělo jako druhá kůže
a zajistí optimální regulaci tělesné teploty bez ohledu na
počasí. Udrží vás v suchu i v teplejších dnech a pomáhá
předcházet nadměrnému tlaku v oblasti holení, kolen,
loktů, hrudi a zad.

TRIKO RIDE
UNISEX

Styl je vždy odrazem životního postoje. To je důvod, proč
všichni opravdoví motorkáři nenosí pod svým oblečením
žádné staré funkční prádlo; namísto toho se rozhodnou
pro pohodlné triko pro každou příležitost, které je vyrobeno z materiálu odvádějícího vlhkost.
‒ Sportovní funkční triko s atraktivním celoplošným
potiskem
‒ Funkční materiál kombinující polyester a bavlnu
‒ Prodyšný, rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
a potlačující vznik zápachu
‒ Síťovinová vsadka v podpaží pro optimální ventilaci
‒ Příjemné a pohodlné nošení
‒ Atraktivní ozdobný prvek s logem BMW Mototorrad
‒ Rovný střih
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BARVA

Černá

VELIKOSTI

S – 4XL

‒ Jednodílné spodní prádlo pod kožený
motocyklový oblek
‒ Praktická směs polyamidu, polyesteru a elastanu
‒ Vysoce prodyšný materiál umožňující regulaci teploty
‒ Potlačení množení bakterií a vzniku zápachu
‒ Plně elastické, rychleschnoucí a snadno
udržovatelné prádlo
‒ Bezešvý, anatomicky tvarovaný úplet pro zajištění
maximálního pohodlí
‒ Poutka pro chodidla a palce pro dokonalé uchycení
BARVA

Černá

VELIKOSTI

S – XL
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BMW Motorrad Funkční oblečení/trika a funkční spodní prádlo

LETNÍ FUNKČNÍ SPODNÍ PRÁDLO
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Pomocí tohoto vysoce prodyšného funkčního prádla
vyrobeného z polypropylenu se vytvoří z větru osvěžující
chladný vánek. Toto bezešvé spodní prádlo se speciálně
zesílenými zónami pro použití na motocyklech je
vyrobeno z kombinace materiálů potlačující zápach,
která garantuje maximální pohodlí v teplých letních dnech.
Pánský střih
Triko

‒ Pružné letní funkční spodní prádlo
‒ Praktický materiál spojený z recyklovaných
polyamidů a polyesterů
‒ Silně prodyšné, odvádí vlhkost, rychleschnoucí, značně
elastické a snadno udržovatelné
‒ Zápach pohlcující, antimikrobiální stříbrné prošívání
‒ Bezešvé a těsně padnoucí, navrženo pro použití
na motocyklu
‒ Extrémně příjemné a chladicí, měkké na dotek
‒ Dámská kolekce obsahuje triko s dlouhý rukávem,
krátkým rukávem, top a 3/4 kalhoty
‒ Pánská kolekce obsahuje triko s dlouhý rukávem,
krátkým rukávem, trenýrky a 3/4 kalhoty
‒ Všechny položky jsou k dispozici samostatně.
‒ Vysoká kvalita, svěží motocyklové motivy vpředu nahoře
‒ Logo BMW Motorrad

Pánský střih
Košile
Pánský střih
Trenýrky

Pánský střih
3/4 kalhoty

Pánský střih
Barva: Antracit/Blue

Dámský střih
Barva: Světle šedá/červená

BARVA, DÁMSKÁ

Šedá/Antracit

BARVA, PÁNSKÁ

Šedá/Antracit

DÁMSKÉ VELIKOSTI

XS – 3XL
Dámský střih
Triko

Dámský střih
Košile

Dámský střih
3/4 kalhoty
Dámský střih
Top

94

PÁNSKÉ VELIKOSTI

S – 4XL

FUNKČNÍ SPODNÍ TERMOPRÁDLO
PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STŘIH

Za chladného počasí nebo v chladnějších měsících vás
toto funkční termoprádlo umístěné pod motocyklovým
oděvem udrží v teple a pohodlí. Měkký materiál, který
odvádí vlhkost a potlačuje vznik zápachu, působí
příjemným způsobem i na pokožku.
‒ Spodní prádlo pro chladnější počasí
‒ Funkční materiál z bambusových vláken, polyamidu,
polyesteru a elastanu
‒ Excelentní udržování tepla zásluhou měkkého
a teplého bambusového materiálu
‒ Silně prodyšné, odvádí vlhkost, rychleschnoucí, značně
elastické a snadno udržovatelné
‒ Zápach pohlcující, antimikrobiální stříbrné prošívání
‒ Bezešvé a těsně padnoucí, navrženo pro použití
na motocyklu
‒ Zesílená izolace v citlivých místech
‒ Vyšší límec se zavíráním na zip
‒ Triko a kalhoty k dispozici odděleně

BARVA, DÁMSKÁ

Světle šedá/červená
BARVA, PÁNSKÁ

Antracit/Blue

DÁMSKÉ VELIKOSTI

XS – 3XL

PÁNSKÉ VELIKOSTI

S – 4XL
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BMW Motorrad Funkční oblečení/kukly a nákrčníky

VĚTRU ODOLNÁ KUKLA RIDE
UNISEX

Nákrčník Ride je neuvěřitelně teplý a větruvzdorný,
takže je ideální pro použití za chladného počasí nebo
v chladnějších měsících roku.

ČEPICE RIDE
BARVA

Černá

VELIKOSTI

S–L

‒ Kukla do nízkých teplot
‒ Kvalitní polyesterový softshell s membránou pro
ochranu před větrem nabízí vynikající ochranu krku
a horní části hrudníku.
‒ Tenká tkanina Powerstretch na horní části hlavy
zajišťuje, že kukla skvěle padne.
‒ Rouška z PCM (Phase Change Material) s velkými
dýchacími otvory
‒ Ploché švy pro větší komfort
‒ Prodyšná, regulující teplotu

KUKLA RIDE SUMMER
UNISEX

Tato tenká a lehká kukla je ideální pro teplejší letní
měsíce.
‒ Kukla proti větru vhodná do průměrných a vyšších
teplot
‒ Elastický materiál, 70 % polyester
‒ 20 % polyamid, 10 % elastan
‒ Antibakteriální úprava Ultra-fresh
‒ Bezešvý střih pro větší komfort
‒ Prodyšné, regulující teplotu

Ideální pro léto. Tato tenká hedvábná kukla vám pomůže
udržet ideální teplotu a je tak lehká, že ani nebudete
vědět, že ji nosíte.
‒
‒
‒
‒

Lehká letní kukla
100 % kvalitního hedvábí, tenká, elastická a měkká
Bezešvý střih pro větší komfort
Prodyšné, regulující teplotu

V teplejším letním počasí chrání čepice Ride výstelku
přilby před nadměrným propocováním.
‒
‒
‒
‒

Tenká polyesterová čepice pro jaro, léto a podzim
Chrání čalounění helmy před potem
Prodyšná, odpuzující vlhkost
Snadná údržba, lze prát v pračce

BARVA

Černá

VELIKOSTI

M, L

NÁKRČNÍK RIDE
BARVA

Černá

VELIKOSTI

M, L

UNISEX

Nákrčník Ride je neuvěřitelně teplý a větruvzdorný,
takže je ideální pro použití za chladného počasí nebo
v chladnějších měsících roku.

BARVA

Černá

VELIKOSTI

S–L

‒ Funkční nákrčník pro podzim, zimu a jaro
‒ Polyesterový mikrofleece s membránou proti větru,
zakrývající krk a hruď
‒ Tenký našitý nákrčník
‒ Optimální přechod mezi přilbou a límcem
motocyklové bundy
‒ Snadná údržba, lze prát v pračce

KUKLA RIDE SILK
UNISEX

UNISEX

EASY TUBE
BARVA

Černá

VELIKOSTI

M, L

UNISEX

Nákrčník Easy Tube může být za jízdy nošen jako šátek,
bandana, vlasová čelenka atd.
‒
‒
‒
‒
‒

Funkční, dvoubarevná univerzální šála
Lze nosit jako šálu, kuklu, čepici atd.
Elastický materiál, 100 % polyester
Bezešvý střih pro větší komfort
K dispozici dvě designové varianty: Logo a ”Make Life
A Ride“

Design: Logo
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NOVÝ design: Pásek
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BMW Motorrad

Ochranná výbava

NOVÉ

VESTA S CHRÁNIČEM PÁTEŘE
UNISEX

NOVÉ

Ochranná vesta je komfortní alternativa chrániče zad.
Díky bohatě dimenzovanému pokrytí zad, ramen, ledvin
a hrudníku prokazatelně nabízí účinnou ochranu před
poraněními. Teplo pouzdra napomáhá dosažení
optimálního usazení, přičemž zůstává vysoce prodyšné.
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Vesta s integrovaným chráničem zad a hrudníku Cross.
Optimální ochrana snižuje riziko poranění.
Vnější materiál je směs polyesteru a Lycry (trikot).
Inovativní chrániče Cross od KOMPERDELL na
zádech a hrudníku: pružné vícevrstvé provedení s více
komorami, ohebné usazení díly pěně Dual-Density,
prodyšné a lehké.
Vysoká prodyšnost díky bohaté perforaci
Dobré vlastnosti absorpce nárazů
Nabízí rozsáhlou ochranu páteře, lopatek,
ledvin a hrudníku
Boční přední zip usnadňující oblékání a svlékání
Rolovaný výstřih a průramek díky dvouvrstvému
provedení vesty, zajišťující obzvláštní komfort
a pružnost
Chránič zad s certifikací podle DIN EN 1621-2, úroveň 2
Chránič hrudníku s certifikací podle DIN EN 1621-3,
úroveň 1

BARVA

Černá/žlutá
VELIKOSTI

S – XL

CHRÁNIČ PÁTEŘE
UNISEX

Zádový chránič snižuje riziko poranění páteře, ramen
a bederní oblasti. Po připnutí má jezdec chránič pod
motocyklovou bundou. Je obzvláště lehký a prodyšný.
Teplo pouzdra pak zajišťuje perfektní usazení, jako by
bylo vyrobeno na míru.
‒ Přídavný chránič s integrovaným plynule nastavitelným
ledvinovým pásem
‒ Optimální ochrana snižuje riziko poranění.
‒ Inovativní chránič Cross od KOMPERDELL na zádech:
pružné vícevrstvé provedení s více komorami, ohebné
usazení díly pěně Dual-Density, prodyšný a lehký.
‒ Horní část: směsová tkanina vyrobená z polyesteru
a elastanu
‒ Ergonomicky tvarované ramenní pásky, vypolstrované a
výškově nastavitelné; s integrovanými cvočky pro
dodatečnou montáž chrániče hrudníku BMW Motorrad
‒ Vysoká prodyšnost díky bohaté perforaci
‒ Dobré vlastnosti absorpce nárazů
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‒ Nabízí rozsáhlou ochranu páteře, lopatek a ledvin.
‒ Velmi nízká hmotnost
‒ Chránič zad s certifikací podle DIN 1621-2, úroveň 2
BARVA

Černá/žlutá
VELIKOSTI

S – XL
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TAŠKY/
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Bez ohledu na počasí se vždy najdou motocyklisté,
kteří vyrazí na silnice, proto je naprosto nezbytné
mít to správné vybavení. Ať už jsou podmínky
jakkoliv náročné, najdete v nabídce BMW Motorrad
vždy najdete vhodná měkká zavazadla. Vezměte si
například vak ve tvaru válce. Snadno a rychle ho
připevníte na jakýkoliv motocykl BMW a hodí se
stejně dobře pro jednodenní výlety i delší cesty.

100

Funkční batoh

102

Malý funkční batoh

102

Velká taška

103

Válcová taška

104

Malý softbag

104

Velký softbag

104

MessengerBag
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Ledvinka Ride
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Originální produkty BMW Care
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TrinkPak Hydra
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Brýle Ride
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Funkční sluneční brýle
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BMW Motorrad Tašky

FUNKČNÍ BATOH

Inovativní batoh s rozděleným hlavním prostorem.
Batoh má maximální kapacitu 30 litrů, nepromokavé
vnitřní pouzdro a mnoho možností uložení předmětů.
Výjimečně odolným prvkem je nosný popruh uložený
v zadní části, který vám umožní připevnit batoh přímo na
váš motocykl.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Šedá/Bílá/Červená/Černá

Vysoce kvalitní cestovní motocyklistický batoh
Objem lze zvýšit z přibližně 30 na 35 litrů
Svrchní část: vyrobená z odolné plachtoviny a nylonu
Voděodolné hlavní komora s oddílem na notebook (až 15")
Lze rozšířit pro uložení helmy
Čtyři vnější kapsy, vnitřní síťový oddíl
Hlavní komoru lze rozdělit, spodní část
přístupná samostatně.
Ergonomicky tvarovaná zádová část
Nastavitelné ramenní popruhy (polstrované), bederní
(odnímatelný) a hrudní popruh
Madlo ve stylu cestovních tašek
Upevňovací popruh pro další zavazadlo na vnější straně
Lze jej upevnit na motocykl jako válcový vak

MALÝ FUNKČNÍ BATOH

Malý funkční batoh, jehož velikost je ideální pro
jednodenní výlety či každodenní dojíždění. Díky
nepromokavému hlavnímu oddílu s integrovaným
pouzdrem na notebook (až do 15“) nejsou pro tento
vak přeháňky žádným problémem. Na zadní straně
batohu je taktéž umístěno pouzdro pro TrinkPak Hydra.
‒ Vysoce kvalitní, funkční batoh
‒ Voděodolné hlavní kapsa s rolovacím zavíráním, prostor
na notebook (rozměr až 15") a malá vnitřní kapsa
‒ Čtyři vnější kapsy, jedna z nich s příklopem, nabízející
ochranu před pocákáním (zipy s gumovým těsněním)
‒ Zádový vak na nápoje TrinkPak Hydra (cca 2 l),
otevíraný/zavíraný stiskem tlačítka
‒ Síť na vnitřní straně víka
‒ Ergonomicky tvarovaná zádová část
‒ Nastavitelné ramenní popruhy, bederní a hrudní popruhy
‒ Madla pro přenášení vpředu a nahoře
‒ Reflexní materiál na ramenních popruzích
‒ Logo BMW Motorrad na přední straně
‒ Horní část ze směsi polyesteru, snadná
údržba, vodě odolná
‒ Vnitřní část ze směsi polyamidu
‒ Hmotnost přibližně 550 gramů
‒ Rozměry (V x Š x H): cca 40 x 30 x 16 cm
‒ Objem: cca 20 litrů
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BARVA

BARVA

Šedá/Bílá/Červená/Černá

CESTOVNÍ ZAVAZADLO

Robustní cestovní zavazadlo (o objemu 90 litrů) nabízí
víc než dostatek prostoru pro všechny vaše věci. Dvoudílný
vnitřní prostor je vybaven přihrádkou na přilbu, vakem
na boty a elastickými křížovými popruhy. Teleskopická
rukojeť a kolečka s nízkým třením z něj činí ideální
mobilní řešení pro ukládání předmětů.
‒ Robustní cestovní taška navržená pro jezdce na
motocyklu
‒ Objem přibližně 90 litrů, pojme kompletní sadu
motocyklového vybavení.
‒ Odolný vnější materiál, vyztužená záda a dno
‒ Uzamykatelná hlavní komora, rozdělená na dvě části
‒ Polstrovaná komora na helmu, skládací přepážka
‒ Vnitřní kapsa na zip, dvě velké kapsy ve víku

‒ Lehká konstrukce, kolečka s nízkým třením
a teleskopické madlo
‒ Čtyři pružné popruhy
‒ Součástí je separátní vak na boty
BARVA

Černá/Šedá/Bílá
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BMW Motorrad Tašky

VAK NA ZAVAZADLA

Válcový vak na zavazadla má velký otvor, který usnadňuje
balení všeho, co byste mohli na cestě potřebovat. Vnější
kapsa ze síťoviny a voděodolné vnitřní kapsy na zip
poskytují prostor pro méně objemné věci. Nastavitelné
elastické popruhy pro nastavení velikosti tašky. Válcový vak
na zavazadla je dodáván s nastavitelným a odnímatelným
ramenním popruhem a polstrovaným držadlem.
‒ Nepromokavý vak na zavazadla
‒ Objem: cca 50 litrů
‒ Vnější povrch: vysoce odolná plachtovina, spodní část
vzhled textilu
‒ Odnímatelné, 3D tvarované dno z EVA
‒ Velký vstupní otvor pro snadné balení
‒ Odnímatelný ramenní popruh, madlo
‒ Nastavitelné popruhy s rychlopřezkami pro
snadné připevnění
‒ Reflexivní materiál vpředu a po stranách, reflexní potisk
BMW Motorrad
BARVA

Tmavě modrá

MALÝ SOFTBAG

Potřebujete ještě více prostoru? Tento 30litrový softbag
lze zvětšit o dalších 5 litrů. Má voděodolné vnitřní kapsu
z odolného materiálu, který lze snadno čistit. Lze jej
snadno připevnit na nosič zavazadel nebo sedlo
spolujezdce dodávaným rychloupínacím systémem.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Zadní taška z pružného materiálu
Objem lze zvýšit z přibližně 30 na 35 litrů.
Voděodolné hlavní kapsa, čtyři voděodolné vnější kapsy
Povrchová úprava polyester odolný proti opotřebení
Spodní a zadní část z tvarovaného plastu EVA
Odnímatelný ramenní popruh, madlo
Všestranný a snadno připnutelný
Úchyty, nastavitelné popruhy a karabiny
Velké reflexní plochy vpředu a po stranách

BARVA

Tmavě šedá

VELKÝ SOFTBAG

TAŠKA MESSENGER

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒ Vysoce kvalitní ramenní taška
‒ Stylový vzhledem s diagonálním horním rohem
‒ Prostorná, voděodolné hlavní kapsa
s rolovacím uzávěrem
‒ Uvnitř: polstrovaná kapsa na 17" notebook s úchytem
na láhev
‒ Vnější kapsy s dvojitými zipy, A4 vzadu, přední
s organizérem
‒ Dekorativní uzamykatelný popruh, kovové uzavírání
s dekorací BMW, na výběr čtyři spony
‒ Dvoubarevný ramenní popruh s nastavitelnou délkou
a vyšitým nápisem BMW Motorrad
‒ Další madlo pro přenášení v ruce
‒ Délkově nastavitelný odnímatelný popruh pro
upevnění za jízdy
‒ Nápis BMW Motorrad na zadní straně
‒ Rozměry (Š x V x H): cca 47x 35 x11 cm
‒ Objem: cca 18 litrů.

Tento velký vysoce kvalitní velký softbag má 50litrový
hlavní oddíl. Když je potřeba, lze jej pomocí kapes zvětšit
o dalších 5 litrů. Jeho pevná základna EVA zajistí, že se
dokonale hodí na nosiče všech modelů BMW Motorrad.
Vyznačuje se neklouzavou povrchovou úpravou.
S rychloupínacím systémem
Zadní taška z pružného materiálu
Objem lze zvýšit z přibližně 50 na 55 litrů.
Voděodolné hlavní kapsa, čtyři voděodolné vnější kapsy
Povrchová úprava polyester odolný proti opotřebení
Spodní a zadní část z tvarovaného plastu EVA
Odnímatelný ramenní popruh, madlo
Všestranný a snadno připnutelný
Úchyty, nastavitelné popruhy a karabiny
Velké reflexní plochy vpředu a po stranách

BARVA

Tmavě šedá

Ať už jedete do práce nebo něco vyřizujete ve městě,
praktická taška z odolné plachtoviny se stane vaším
stálým společníkem. Nabízí velkorysou kapacitu 18 litrů
se spoustou prostoru pro 17" notebook a příslušenství,
taška je díky voděodolné hlavnímu oddílu se zavinovacím
uzavíráním dobře chráněna před povětrnostními vlivy.

BARVA

Černá
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LEDVINKA RIDE

Taška Ride Hip, ideální pro jednodenní výlety, nabízí
spoustu prostoru pro peněženku, klíče a další předměty.
Voděodolné hlavní oddíl zajišťuje, že za deště nedojde
k jejich zvlhnutí.
‒ Vysoce kvalitní ledvinka pro cestování na motocyklu
i bez něj
‒ Voděodolné hlavní kapsa s obousměrným zipem
‒ Vnitřní taška s rolovacím zavíráním zajistí voděodolné.
‒ Menší síťová kapsa na levé straně, tři další vnější
kapsy na zip
‒ 3D síťovina na zadní straně pro optimální cirkulaci
‒ Plynule nastavitelný ramenní pás, horní madlo
‒ Dekorativní reflexní tisk s motivem motoru boxer vpředu

‒ Logo BMW Motorrad na víku
‒ Vnější funkční materiál z polyesteru se vzhledem textilu
Voděodolné, snadno udržovatelný
‒ Rozměry (V x Š x H): cca 18 x 20 x11 cm
‒ Objem: cca 3 litry
BARVA

Černá
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BMW Motorrad Příslušenství

ORIGINÁLNÍ PRODUKTY BMW CARE

Prostředky pro péči BMW Care splňují požadavky
standardů stanovených společností BMW Motorrad.
Jsou vyvíjeny exkluzivně pro motocykly a motorkářské
vybavení BMW, zabraňují jejich stárnutí a podílejí se na
uchovávání jejich hodnoty a bezpečnosti.
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PRO VÝBAVU MOTORKÁŘE

‒ Čistič pro funkční oděvy: chrání funkční oděvy
a udržuje větruvzdornost, vodě odolnost
a prodyšnost materiálů
‒ Impregnační prostředek pro tkaniny a kůži odpuzuje
vodu a olej a vytváří ochranný film; nevhodné pro nubuk.
‒ Čistič pro hledí a přilbu: účinným způsobem
odstraňuje nečistoty a zbytky hmyzu bez
poškození povrchů
‒ Čistící utěrka pro přilbu a hledí: jedna mokrá
a jedna suchá utěrka, ideální pro použití na
cestách k odstranění nečistot a zbytků hmyzu
‒ Čistič výstelky přilby: odstraňuje nečistoty, neutralizuje
zápachy a osvěžuje výstelku
‒ Sprej proti zamlžení: zabraňuje zamlžování a opravuje
drobné škrábance; není vhodný pro hledí s dvojitým
zasklením nebo hledí s povlakem proti zamlžování.
‒ Sprchový gel Body + Bike: čistí a vyživuje pokožku,
dermatologicky testovaný, je taktéž vhodný pro
čištění motocyklů.

PRO MOTOCYKLY

‒ Čistič motocyklů: snadným způsobem čistí všechny
součásti motocyklu, aniž by poškodil motocykl nebo
životní prostředí
‒ Čistič řetězů: rychlým a snadným způsobem
odstraňuje abrazivní látky, jako je řetězové mazivo,
písek a nečistoty z řetězů a řetězového kola.
‒ Sprej na řetězy: umožňuje rovnoměrné nanášení,
je dobře přilnavý a odolný vůči dešti
a extrémním teplotám.
‒ Čistič kol: odstraňuje nečistoty jako je prach z brzd
a nečistoty pocházející z vozovky
‒ Odstraňovač zbytků hmyzu: bez námahy odstraňuje
rozdrcené zbytky hmyzu a ptačí trus
‒ Čistič sedel: pro vysoce lesklá sedla motocyklu
z imitace kůže; rychle a účinně odstraňuje prach
a nečistoty, chrání před počínajícím křehnutím
a zajišťuje, že se sedla nestávají kluzkými.
‒ Leštidlo pro dosažení hlubokého intenzivního lesku:
chrání před povětrnostními vlivy, pečuje o všechny
lakované, chromované a plastové díly, odstraňuje
matné skvrny a vyplňuje mikro škrábance.
‒ Leštidlo na kovy: rychle a účinně odstraňuje rez, asfalt,
oxidy kovů a další nečistoty z hliníku, chromu, mosazi,
niklu, korozivzdorné oceli a jiných nelakovaných kovů.

VAK S PITÍM HYDRA

BRÝLE RIDE

‒ Dvoulitrový nápojový systém s trubicí
‒ Vak se snadno a rychle čistí: stačí otočit naruby
‒ Technologie Shape-Shift™ a vnitřní zip pomáhají
udržet systém ve správném tvaru.
‒ Vyrobeno z pružného, odolného termoplastického
polyuretanu o tloušťce 0,25 mm
‒ Praktické zatahovací uzavírání pro snadný přístup
‒ Neobsahuje bifenol A ani PVC
‒ Lze jej mýt v myčce
‒ Objem kapaliny: 2 l

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Máte žízeň, zatímco uháníte po dálnici? Zapomeňte na
láhev s vodou a pořiďte si tento adaptabilní nápojový systém. Jednoduše jej naplňte až 2 litry tekutiny, zajistěte
pojistný mechanismus, zasuňte trubičku s Plug & Play
spojkou a vše vložte do vašeho obleku Rallye nebo do
batohu. A nyní můžete klidně pít i za jízdy!

Tyto stylové sluneční brýle s kovovými obroučkami
vzbuzují skutečnou pozornost, vejdou se pod každou
přilbu BMW Motorrad a nabízejí 100% ochranu jak na
motocyklu, tak i mimo něj. Mají přiléhavou konstrukci
a jsou vybaveny plastovými čočkami odolnými
vůči poškrábání.
Stylové sportovní sluneční brýle s kovovým rámečkem
Čočky odolné vůči poškrábání, tmavě šedé tónování
100 % UVA, UVB a UVC ochrana i v přímém slunci
Navrženy tak, aby se pohodlně vešly do vaší přilby
Těsně padnoucí pro ochranu před větrem
Měkké nosní opěrky pro pohodlné nošení
Logo BMW Motorrad na obou ramínkách
Součástí dodávky pouzdro a hadřík z mikrovlákna,
obojí s logem BMW

BARVA

Gun

FUNKČNÍ SLUNEČNÍ BRÝLE

Tyto funkční sluneční brýle vyvinuté speciálně pro
motocyklisty zaručují dokonalý výhled na vozovku díky
svým třem sadám vysoce zakřivených vyměnitelných
plastových čoček, které vám umožňují přizpůsobit UV
ochranu aktuálním světelným a klimatickým podmínkám.
‒ Stylové sportovní odlehčené sluneční brýle
‒ Výměnné plastové čočky pro různé počasí:
Hnědé = vysoký kontrast, ideální do mlhy
Šedé = mírně zrcadlové, odolné vůči poškrábání
Čiré = antireflexní, odolné vůči poškrábání
‒ Tmavé brýle nabízejí 100% ochranu proti UVA, UVB
i UVC, dokonce i v přímém slunečním světle
‒ Navrženy tak, aby se pohodlně vešly do vaší přilby
‒ Vysoce zakřivený, těsně padnoucí tvar nabízí ochranu
před větrem
‒ Černé plastové rámečky s pogumovanými plastovými
vložkami v antracitové barvě
‒ Měkké nosní opěrky pro pohodlné nošení
‒ Součástí je i pouzdro a hadřík z mikrovlákna,
oboje s logem BMW
BARVA

Černá/Antracit
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BMW Motorrad

Servis / tabulka velikostí

DOSTUPNÉ KOMBINACE / JAK ZJISTIT SVOJI VELIKOST?

TABULKY VELIKOSTÍ

Velikosti a tvary spojovacích zipů lze kombinovat následujícím způsobem:
(Exkluzivně je možné 40 cm zip používat v jiných kombinacích – nikoliv všestranný zip.)

A

Ženy
Obleky (vyjma EnduroGuard)

DÁMSKÉ

Velikost

Výška

Hruď

Boky

Pas

Délka rozkročení

XS

32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

168
168
168
168
168
168
168
168
168
168

76
80
84
88
92
96
100
104
110
116

85
89
93
96
99
102
105
108
113
118

62
66
70
74
78
82
87
92
97
104

78,2
78,2
78,2
78,1
78
77,9
77,8
77,7
77,5
77,3

Dlouhé

72
76
80
84
88

176
176
176
176
176

84
88
92
96
100

93
96
99
102
105

70
74
78
82
87

83,1
83
82,9
82,8
82,7

Krátké

17
18
19
20
21
22

160
160
160
160
160
160

80
84
88
92
96
100

89
93
96
99
102
105

66
70
74
78
82
87

73,5
73,5
73,4
73,3
73,2
73,1

Velikost

Výška

Hruď

Boky

Pas

Délka rozkročení

44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70

176
177
178
179
180
181
182
183
184
184
184
184
184
184

88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140

93
96
98,5
101
104
107
110
113
116
119
124
129
134
139

75
80
85
90
95
100
104
109
113
118
123
128
133
138

81
81,5
82
82,5
83
83,5
84
84,5
85
85
84
84
83
83

Dlouhé

98
102
106
110
114
118

187
188
189
190
191
192

100
104
108
112
116
120

102
105
108
111
114
117

89
94
99
103
108
112

86,5
87
87,5
88
88,5
89

Krátké

24
25
26
27
28
29
30
31
32

170
171
172
173
174
175
176
176
176

96
100
104
108
112
116
120
124
128

97,5
100
103
106
109
112
115
118
123

86
91
96
100
105
109
114
119
124

78
78,5
79
79,5
80
80,5
81
81
80

Oblek EnduroGuard

Oblek EnduroGuard

34

34/36/17/18/72

46

46

S

36/18/72

38/40/19/20/76/80

48/50/98/102

48/50/24/25/98

38/40/19/20/76/80

42/44/21/22/84/88

52/54/25/26/106/110

52/54/26/27/102/106

M

42/44/21/22/84/88

46/48

56/58/27/28/114/118

56/58/28/29/110/114

60/62/29/30

60/62/30/31/118

64/66/31/32

64/66/32

46/48

Zeptejte se svého dealera BMW Motorrad na možnosti kombinací minulé a současné řady vybavení motorkáře.

Jak zjistit svoji velikost?

B

Mezinárodní velikosti

Muži
Obleky (vyjma EnduroGuard)

Standardní

L
XL

Je velmi důležité, aby vám vaše motocyklová kombinéza dobře padla, v neposlední řadě proto, že pokud je příliš volná či těsná, může to
ovlivnit vaši koncentraci. A pokud jste nepozorní, má to vliv na vaši bezpečnost na silnici.
Bundy a kalhoty musí také dobře sedět. Rukávy a nohavice by se neměly vyhrnovat, protože to není jen věc bezpečnosti – znamená to
také, že nejste správně chráněni před nečasem.

C

To je důvod, proč střih všech obleků BMW Motorrad je speciálně navržený pro použití na motocyklech a proč všechny obleky nabízejí
spoustu rozšiřitelných částí, možností upravení a další chytré detaily. Abyste si byli jisti, že vám vaše výstroj perfektně padne, musí být
všechny její míry zcela správné. Víme, že jezdci mohou mít nejrůznější typy a tvary postav, proto jsou naše motocyklové obleky k dispozici
ve více než 40 různých velikostech.

PÁNSKÉ VELIKOSTI Mezinárodní velikosti
Standardní

S
M

Abyste našli ten, který vám padne nejlépe, vezměte si metr a postupujte podle těchto jednoduchých instrukcí.

L

D

XL
2XL
E

A Výška
Postavte se před rám dveří. Dejte si na hlavu knížku a stůjte.
Označte pozici knihy na dveřním rámu a změřte její výšku od země.
B Hruď
Při provádění tohoto měření na sobě mějte tričko nebo lehký svetr.
Protáhněte krejčovský metr pod pažemi a změřte obvod nejširší
části vašeho hrudníku přes lopatky.
C Pas

F

Změřte se kolem vaší košile, těsně nad pasem kalhot. Zůstaňte
stát v přirozeném postoji a nezatahujte břicho – tím zajistíte, že
kalhoty sedí komfortně.
D Boky
Měřte obvod trupu nad opaskem, nad kalhotami a přes nejširší
část boků.
E Vnější délka nohou
Změřte délku po vnější straně vaší nohy od pasu kalhot podrážce boty.
F Vnitřní délka nohou

3XL

DŮLEŽITÉ:

4XL

Tyto tabulky mají sloužit jako návod. Ukazují tělesné míry,
na kterých je založena kolekce výbavy BMW Motorrad.
BMW Motorrad nabízí dva typy střihů podle toho, jak je
ta která položka používána jezdci:
Komfortní střih:
bohatější střih nabízející větší volnost pohybu
Rovný střih:
těsnější anatomický střih

Změřte délku po vnitřní straně vaší nohy od švu v rozkroku
k podrážce boty.
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