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5Odzież typu adventure

talisMen
Nowy, rewolucyjny, bi-elastyczny materiał T-strech 

w którego skład wchodzi duPont™ keVLaR®, 
poliamid i stretch. Takie zestawienie materiałów 

zapewnia maksymalną swobodę ruchów i wyjątkowe 
bezpieczeństwo. Poczuj wolność!

elastyczna nOwOść

TaLismeN kURTka str. 6 
TaLismeN sPOdNie str. 6 
sONORa dRY RękaWice str. 121 
ikaRUs BUTY str. 150
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TaLismeN kURTka str. 6 
TaLismeN sPOdNie str. 6

TaLismeN RękaWice str. 120 
ikaRUs BUTY str. 150

#10 czarny

spodnie trójwarstwowe | art.: 088220 | 1.799,00 zł
Techniczny, odporny na przetarcia, elastyczny materiał  
(83% poliamid, 12% keVLaR®, 5% stretch) 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych 
Niepalne wstawki z keVLaRu® duPont™ na łydkach

certyfikowane protektory kolanowe sas-Tec® z regulacją wysokości, 
spełniają poziom ochrony 2 
Biodrowe protektory sas-Tec® spełniają normę bezpieczeństwa eN 1621-1:2012

airdraft: 2 panele wentylacyjne obsługiwane za pomocą mocnych magnesów 
Fidlock® 
zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana sympatex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, 
dynamicznie regulująca temperaturę

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

Odpinane szelki

Rozmiary: s - 5XL, Przedłużane: Lm-LXL, skracane: kL - k3XL 
Rozmiary: 5XL - 1.999,00 zł

Wstawki elastycznepikowana kurtka 
wewnętrzna

#387 czarny/ciemny szary/neonowy

#10 czarny

Poczuj komfort na najwyższym poziomie! Nowy 
trójwarstwowy zestaw adventure wykonany z elastycznego 
materiału z kevlarem®

Motorrad SEHR GUT (08/2020): „zestaw Talismen jest wizualnie dyskretny 
ale przekonywujący na całej linii. Talismen oferuje sporo pojemnych kieszeni, 
ciekawe rozwiązania, bardzo wydajną wentylację a kiedy zajdzie potrzeba 
bardzo dobrą izolację cieplną.“

kurtka trójwarstwowa | art.: 084620 | 2.199,00 zł
Techniczny, odporny na przetarcia, elastyczny materiał  
(83% poliamid, 12% keVLaR®, 5% stretch) 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Protektory barkowe i łokciowe sas-Tec® certyfikowane wg eN 1621-1:2012, 
spełniają poziom ochrony 2 
Protektor plecowy sas-Tec® certyfikowany wg eN 1621-2:2014, 
spełnia poziom ochrony 2

airdraft: 2 panele wentylacyjne obsługiwane za pomocą mocnych magnesów 
Fidlock® 
zamki wentylacyjne airVent 
Nowość: duży tylny panel wentylacyjny 
aircollar: patka pod szyją może być zapięta z drugiej strony kołnierza celem 
zwiększenia wentylacji

Wypinana membrana sympatex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, 
dynamicznie regulująca temperaturę 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

Wypinana kurtka wewnętrzna do osobnego użytkowania

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

elastyczne mankiety

 
możliwość zastosowania protektora klatki piersiowej sas-Tec® sc-1/cP-2 
Tworzy zestaw z rękawicami Talismen

Rozmiary: s - 6XL 
Rozmiary: 5XL - 6XL - 2.399,00 zł

talisMen
NOWY KOLOR

#387 czarny/ciemny szary/neonowy

Wstawki elastyczne
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Zupełnie nowy i wyjątkowo lekki 
zestaw na każde warunki pogodowe!

konstrukcja z użyciem laminatu zapewnia 100% 
wodoszczelność (10 000 mm słupa cieczy), nie chłonie 
wody i bardzo szybko schnie. zestaw Viper LT jest 25% 

lżejszy niż porównywalne zestawy trójwarstwowe. 
Tactel® (zewnętrzna część lamiantu) zapewnia komfort 

na najwyższym poziomie.

laMinat
VIPER LT:

ViPeR LT kURTka str. 10 
ViPeR LT sPOdNie str. 10 
PaNameRicaNa RękaWice str. 120 
HYdROs BUTY str. 151
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Nasz dwuwarstwowy laminat to połączenie 
wodoodpornej membrany Humax® z zewnętrznym 
materiałem Tactel®.

Tactel® (zewnętrzna warstwa)

Humax® (membrana - wewnętrzna warstwa)

podszewka mesh

wewnętrzna kurtka ocieplająca

#10 czarny

spodnie dwuwarstwowe | art.: 088210 | 1.249,00 zł
Wodoodporny, ultralekki, dwuwarstwowy laminat: 
z zewnątrz materiał Tactel – od wewnątrz membrana Humax 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Niepalne wstawki z keVLaRu® duPont™ na łydkach 
skórzane panele na kolanach od wewnętrznej strony

Protektory kolanowe sas-Tec® spełniające poziom ochrony 2 
Biodrowe protektory sas-Tec® spełniają normę bezpieczeństwa eN 1621-1:2012

zamki wentylacyjne airVent

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

Odpinane szelki

Rozmiary: s - 6XL, Przedłużane: Ls-LXL, skracane: km - k3XL 
Rozmiary: 5XL - 6XL - 1.399,00 zł

#393 szary/czarny #147 popielaty/ciemny szary/czarny

viper lt
NOWY KOLOR

#147 popielaty/ciemny szary/czarny

#10 czarny

pikowana kurtka wewnętrzna

całoroczny zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu: 
bardzo lekki, wygodny i wodoszczelny

Motorrad News TIPP (9/2020): „Gotowy do podróży - modeka Viper LT 
dostajemy kompletnie wyposażony w protektory a w spodniach można wypiąć 
szelki. dodatkowo podpinka ocieplająca to osobna kurtka do noszenia. skórzane 
wstawki w nogawkach od wewnętrznej strony pomagają zachować stabilność 
na motocyklu. elastyczne paski regulacyjne pozwalają idealnie dopasować 
zestaw przy zachowaniu pełnej swobody ruchów. elastyczny materiał na 
kołnierzu i rękawach również zapewnia wysoki komfort użytkowania. materiał 
Tactel pomimo wytrzymałego splotu 750d i laminowanej membrany nie jest 
sztywny.“ 
Motorrad & Reisen SEHR GUT (99/2020): „Nie może być lepiej. zapewniający 
bardzo wysokie bezpieczeństwo i przemyślane wyposażenie, modeka Viper LT 
jest polecany do używania w średnim i niskim zakresie temperatur.“

kurtka dwuwarstwowa | art.: 084570 | 1.599,00 zł
Wodoodporny, ultralekki, dwuwarstwowy laminat: 
z zewnątrz materiał Tactel – od wewnątrz membrana Humax 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Protektory barkowe i łokciowe sas-Tec® certyfikowane wg eN 1621-1:2012, 
spełniają poziom ochrony 2 
Protektor plecowy sas-Tec® certyfikowany wg eN 1621-2:2014, 
spełnia poziom ochrony 2

zamki wentylacyjne airVent 
aircollar: patka pod szyją może być zapięta z drugiej strony kołnierza celem 
zwiększenia wentylacji

Wypinana kurtka wewnętrzna do osobnego użytkowania

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

elastyczne mankiety

 
możliwość zastosowania protektora klatki piersiowej sas-Tec® sc-1/cP-2

Rozmiary: s - 6XL 
Rozmiary: 5XL - 6XL - 1.799,00 zł
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Przewiewna i wytrzymała: cordura® aFT na rękawach, klatce 
piersiowej i udach dzięki unikalnej dzianinowej konstrukcji 
jest jednocześnie wysoce oddychająca i przewiewna oraz 
odporna na rozdarcie.

NOWY, TRójWaRSTWOWY 
zESTaW advENTURE 
oferuje maksimum bezpieczeństwa i 
WENTYLacjI

aFT aiR kURTka str. 15 
aFT aiR sPOdNie str. 15 
sONORa RękaWice str. 131 
ikaRUs BUTY str. 150

air
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Wstawki elastyczne

#393 szary/czarny

spodnie trójwarstwowe | art.: 088320 | 1.399,00 zł
Wyjątkowo miękki i wygodny materiał zewnętrzny Tactel® 750d 
Wzmocnienia z cordury® 1000d w miejscach szczególnie narażonych 
Niepalne wstawki z keVLaRu® duPont™ na łydkach

certyfikowane protektory kolanowe sas-Tec® z regulacją wysokości, 
spełniają poziom ochrony 2 
Biodrowe protektory sas-Tec® spełniają normę bezpieczeństwa eN 1621-1:2012

cordura® aFT (air-Flow-Technology) - zapewnia wyjątkowo wydajną wentylację

Wypinana membrana sympatex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, 
dynamicznie regulująca temperaturę

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

Odpinane szelki

Rozmiary: s - 5XL, Przedłużane: Lm - L3XL, skracane: km - k5XL 
Rozmiary: 5XL - 1.549,00 zł

aFt air
Nowość

#393 szary/czarny pikowana kurtka 
wewnętrzna

#393 szary/czarny

Wstawki elastyczne

dopasowany zestaw adventure na ciepłe dni

kurtka trójwarstwowa | art.: 084640 | 1.799,00 zł
Wyjątkowo miękki i wygodny materiał zewnętrzny Tactel® 750d 
Wzmocnienia z cordury® 1000d w miejscach szczególnie narażonych 
Boczne panele ze stretchu

Protektory barkowe i łokciowe sas-Tec® certyfikowane wg eN 1621-1:2012, 
spełniają poziom ochrony 2 
Protektor plecowy sas-Tec® certyfikowany wg eN 1621-2:2014, 
spełnia poziom ochrony 2

cordura® aFT (air-Flow-Technology) - zapewnia wyjątkowo wydajną wentylację 
aircollar: patka pod szyją może być zapięta z drugiej strony kołnierza celem 
zwiększenia wentylacji

Wypinana membrana sympatex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, 
dynamicznie regulująca temperaturę 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

Wypinana kurtka wewnętrzna do osobnego użytkowania

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

elastyczne mankiety

 
możliwość zastosowania protektora klatki piersiowej sas-Tec® sc-1/cP-2

Rozmiary: s - 5XL 
Rozmiary: 5XL - 1.999,00 zł
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panaMericana

Motorrad SEHR GUT (17/2018): „za dużo poniżej 1000 euro ten 
zestaw przekonuje bardzo dobrą jakością i dyskretnym ale zarazem 
dynamicznym wyglądem. W kwestii bezpieczeństwa, ilości kieszeni i 
odporności na warunki atmosferyczne – to zestaw idealny!”

5 RazY NaGRadzaNY 
I PRzETESTOWaNY Na 

całym świecie

Motorrad & Reisen SEHR GUT (88/2019): „modeka Panamericana to 
bardzo dobry zestaw trójwarstwowy z mnóstwem przemyślanych 
detali i rozwiązań.”

Enduro Tipp (1/2019): „Nienagannie dopasowany zestaw z materiału 
Tactel, wyszukany design i bardzo wydajna wentylacja.”

MO TIPP (1/2019): „To prawda, że moi koledzy jak również moja żona 
rzadko chwalą moją odzież motocyklową. W przypadku Panamericany 
od firmy modeka to się zmieniło. duże zainteresowanie wzbudzała 
również wewnętrzna kurtka ocieplająca.”

Motorradfahrer Empfehlung (9/2019): „Bardzo dobrze wyposażony, 
sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych, zapewni 
bezpieczeństwo i komfort na bardzo wysokim poziomie.“
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#431 czarny/neonowy #10 czarny #393 szary/czarny

spodnie trójwarstwowe | art.: 088120 | 1.349,00 zł
Wyjątkowo miękki i wygodny materiał zewnętrzny Tactel® 750d 
Wzmocnienia z cordury® 1000d w miejscach szczególnie narażonych 
Niepalne wstawki z keVLaRu® duPont™ na łydkach

certyfikowane protektory kolanowe sas-Tec® z regulacją wysokości, 
spełniają poziom ochrony 2 
Biodrowe protektory sas-Tec® spełniają normę bezpieczeństwa eN 1621-1:2012

airdraft: 2 panele wentylacyjne obsługiwane za pomocą mocnych magnesów 
Fidlock® 
zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana sympatex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, 
dynamicznie regulująca temperaturę

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-3:2018

Odpinane szelki

Rozmiary: s - 5XL, Przedłużane: Lm - L3XL, skracane: km - k5XL 
Rozmiary: 5XL - 1.499,00 zł

#22 oliwkowy #393 szary/czarny

panaMericana

#431 czarny/neonowy

#431 czarny/neonowy

pikowana kurtka 
wewnętrzna

Wielokrotnie nagradzany: Nasz fenomen w zakresie 
wszechstronności dla prawdziwych globtroterów

kurtka trójwarstwowa | art.: 084560 | 1.799,00 zł

Wyjątkowo miękki i wygodny materiał zewnętrzny Tactel® 750d 
Wzmocnienia z cordury® 1000d w miejscach szczególnie narażonych

Protektory barkowe i łokciowe sas-Tec® certyfikowane wg eN 1621-1:2012, 
spełniają poziom ochrony 2 
Protektor plecowy sas-Tec® certyfikowany wg eN 1621-2:2014, 
spełnia poziom ochrony 2

airdraft: 2 panele wentylacyjne obsługiwane za pomocą mocnych magnesów 
Fidlock® 
zamki wentylacyjne airVent 
aircollar: patka pod szyją może być zapięta z drugiej strony kołnierza celem 
zwiększenia wentylacji

Wypinana membrana sympatex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, 
dynamicznie regulująca temperaturę 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

Wypinana kurtka wewnętrzna do osobnego użytkowania

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-3:2018

skracane i przedłużane rozmiary dostępne tylko w wersji czarno/neonowej

 
możliwość zastosowania protektora klatki piersiowej sas-Tec® sc-1/cP-2 
Tworzy zestaw z rękawicami Panamericana

Rozmiary: s - 5XL, Przedłużane: Lm - L2XL, skracane: kL - k5XL 
Rozmiary: 5XL - 1.999,00 zł
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#10 czarny

#144 popielaty/czarny

spodnie trójwarstwowe | art.: 085593 | 1.149,00 zł
Wyjątkowo miękki i wygodny materiał zewnętrzny Tactel® 750d 
Wzmocnienia z cordury® 1000d w miejscach szczególnie narażonych 
Niepalne wstawki z keVLaRu® duPont™ na łydkach

certyfikowane protektory kolanowe sas-Tec® z regulacją wysokości, 
spełniają poziom ochrony 2 
Biodrowe protektory sas-Tec® spełniają normę bezpieczeństwa eN 1621-1:2012

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

Odpinane szelki

Rozmiary: s - 6XL, Przedłużane: Ls - L3XL, skracane: km - k4XL 
Rozmiary: 5XL - 6XL - 1.299,00 zł

chekker

#394 czarny/popielaty #397 czarny/szary

#394 czarny/popielaty

#398 czarny/ciemny szary #10 czarny

Trójwarstwowa kurtka turystyczna wykonana z bardzo 
wygodnego materiału Tactel®

Enduro TIPP (1/2018): „Bardzo uniwersalna, doskonale dopasowana kurtka 
trójwarstwowa z wydajną wentylacją. spodnie mają taką samą konstrukcję techniczną. 
Wloty wentylacji na ramionach, klatce piersiowej, plecach, rękawach, udzie i łydce. 
Rekomendowany zakres temperatury od 5 do ponad 26 stopni.“ 

kurtka trójwarstwowa | art.: 084581 | 1.199,00 zł
Wyjątkowo miękki i wygodny materiał zewnętrzny Tactel® 750d 
Poliamid 500d 
Wzmocnienia z Hiteny®

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

Technologia air draft: panele wentylacyjne domykane za pomocą magnesów 
zamki wentylacyjne airVent 
aircollar: patka pod szyją może być zapięta z drugiej strony kołnierza celem zwiększenia 
wentylacji

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-3:2018

skracane i przedłużane rozmiary dostępne tylko w wersji czarno/szarej

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/12 dla rozmiarów s - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/13 dla rozmiarów XL - 6XL

Rozmiary: s - 6XL, Przedłużane: Lm-LXL, skracane: kXXL - k5XL 
Rozmiary: 5XL - 6XL - 1.349,00 zł

tacOMa iii

#144 popielaty/czarny #10 czarny

#144 popielaty/czarny

Trzecia odsłona trójwarstwowego bestsellera adventure. 
Odświeżony design i nowe funkcje.

kurtka trójwarstwowa | art.: 084093 | 1.399,00 zł

Wyjątkowo miękki i wygodny materiał zewnętrzny Tactel® 750d 
Wzmocnienia z cordury® 1000d w miejscach szczególnie narażonych

Protektory barkowe i łokciowe sas-Tec® certyfikowane wg eN 1621-1:2012, 
spełniają poziom ochrony 2

airdraft: 2 panele wentylacyjne obsługiwane za pomocą mocnych magnesów 
Fidlock® 
zamki wentylacyjne airVent 
aircollar: patka pod szyją może być zapięta z drugiej strony kołnierza celem 
zwiększenia wentylacji

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

elastyczne mankiety

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/12 dla rozmiarów s - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/13 dla rozmiarów XL - 6XL

Rozmiary: s - 6XL 
Rozmiary: 5XL - 6XL - 1.599,00 zł

#10 czarny

spodnie trójwarstwowe | art.: 088130 | 999,00 zł
Wyjątkowo miękki i wygodny materiał zewnętrzny Tactel® 750d 
Wzmocnienia z Hiteny® 
Niepalne wstawki z keVLaRu® duPont™ na łydkach

kolanowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-3:2018

Odpinane szelki

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: s - 6XL, Przedłużane: LXs-L3XL, skracane: kL - k6XL 
Rozmiary: 5XL - 6XL - 1.099,00 zł
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aeRis kURTka str. 25 
aiR Ride dRY RękaWice str. 122

kurtka trójwarstwowa | art.: 084200 | 849,00 zł

Motorrad GUT (17/2019): „zestaw modeki (kurtka aeris i spodnie Lonic) posiada 
rewelacyjną wentylację i sporo oferuje w swojej cenie. Jakością wykonania może 
spokojnie konkurować z dużo droższymi zestawami tekstylnymi.“ 
Motorrad & Reisen SEHR GUT (93/2019): „aeris to doskonała kurtka do turystyki 
w cenie, która zadowoli każdego.“

Poliester 450d 
Wzmocnienia z poliestru 900d w miejscach szczególnie narażonych

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

airdraft: 2 panele wentylacyjne obsługiwane za pomocą mocnych magnesów 
Fidlock® 
zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-4:2019

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/12 dla rozmiarów Xs - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/13 dla rozmiarów XL - 10XL 
Tworzy zestaw ze spodniami Lonic

Rozmiary: Xs - 6XL, 8XL, 10XL 
Rozmiary: 5XL - 10XL - 999,00 zł

aeris ii
NOWY KOLOR

#393 szary/czarny

#144 popielaty/czarny

#393 szary/czarny

#431 czarny/neonowy

#398 czarny/ciemny szary
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kurtka trójwarstwowa | art.: 084220 | 649,00 zł

Poliester 600d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Ochraniacze barków i łokci WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z normą 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

zamki wentylacyjne airVent 
aircollar: patka pod szyją może być zapięta z drugiej strony kołnierza celem 
zwiększenia wentylacji

Wypinana membrana Hitex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-4:2018

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/12 dla rozmiarów s - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec sc-1/16 dla rozmiarów XL - 5XL 
Tworzy zestaw ze spodniami Baxters

Rozmiary: s - 5XL 
Rozmiary: 5XL - 749,00 zł

winslOw

#394 czarny/popielaty #398 czarny/ciemny szary

#394 czarny/popielaty

#10 czarny

kurtka trójwarstwowa | art.: 083895 | 749,00 zł

Poliester 500d 
Wzmocnienia z materiału Ripstop poliester w miejscach newralgicznych

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-4:2019

skracane i przedłużane rozmiary dostępne tylko w wersji czarnej

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/12 dla rozmiarów Xs - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/13 dla rozmiarów XL - 10XL 
Tworzy zestaw ze spodniami Lonic

Rozmiary: Xs - 6XL, 8XL, 10XL, Przedłużane: Lm - L4XL, skracane: km - k5XL 
Rozmiary: 5XL - 10XL - 849,00 zł

striker ii prO

#144 popielaty/czarny #431 czarny/neonowy

#144 popielaty/czarny

#10 czarny

kurtka trójwarstwowa | art.: 084210 | 799,00 zł

Poliester 500d 
Wzmocnienia z poliestru 900d w miejscach szczególnie narażonych

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-4:2019

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/12 dla rozmiarów Xs - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/13 dla rozmiarów XL - 4XL 
Tworzy zestaw ze spodniami Lonic

Rozmiary: Xs - 4XL

chinuk

#143 szary #10 czarny

#143 szary
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kurtka trójwarstwowa | art.: 084240 | 799,00 zł

Poliester 600d 
Wzmocnienia z poliestru 900d w miejscach szczególnie narażonych

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-4:2018

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/11 dla rozmiarów Xs – s 
możliwość wyposażenia w certyfikowany protektor plecowy sas-Tec sc-1/12 
dla rozmiarów m – 3XL 
możliwość zastosowania protektora klatki piersiowej sas-Tec® sc-1/cP-2 
Tworzy zestaw ze spodniami Lonic

Rozmiary: Xs - 3XL

khaO

#144 popielaty/czarny #395 czarny/biały

#144 popielaty/czarny

#398 czarny/ciemny szary

kurtka dwuwarstwowa | art.: 084060 | 499,00 zł

Poliester 600d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Ochraniacze barków i łokci WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z normą 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

zamki wentylacyjne airVent

membrana Hitex®-z-Liner: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/12 dla rozmiarów s - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec sc-1/16 dla rozmiarów XL - 5XL 
Tworzy zestaw ze spodniami Tarex

Rozmiary: s - 5XL 
Rozmiary: 5XL - 549,00 zł

tarex
Nowość

#431 czarny/neonowy #394 czarny/popielaty

#431 czarny/neonowy

#10 czarny

kurtka trójwarstwowa | art.: 084230 | 899,00 zł

Poliamid 450d 
Wzmocnienia z cordury® 500d w miejscach szczególnie narażonych

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-4:2018

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/11 dla rozmiarów Xs – s 
możliwość wyposażenia w certyfikowany protektor plecowy sas-Tec sc-1/12 
dla rozmiarów m – 3XL 
możliwość zastosowania protektora klatki piersiowej sas-Tec® sc-1/cP-2 
Tworzy zestaw ze spodniami sporting iii

Rozmiary: Xs - 3XL

neOx

#144 popielaty/czarny #145 szary/czarny

#144 popielaty/czarny

kurtka trójwarstwowa | art.: 084590 | 599,00 zł

Poliamid 500d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

airdraft: panele wentylacyjne na klatce piersiowej 
zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Hitex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-4:2018

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/12 dla rozmiarów s - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec sc-1/16 dla rozmiarów XL - 10XL 
Tworzy zestaw ze spodniami Baxters

Rozmiary: s - 6XL, 8XL, 10XL 
Rozmiary: 5XL - 10XL - 699,00 zł

crOOktOn

#10 czarny

#10 czarny
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kurtka trójwarstwowa | art.: 084250 | 549,00 zł

Poliester 600d 
Wzmocnienia z materiału Ballistic 1680d w miejscach szczególnie narażonych

Ochraniacze barków i łokci WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z normą 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Hitex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-4:2018

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/11 dla rozmiarów s – L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/12 dla rozmiarów XL - 4XL 
Tworzy zestaw ze spodniami Baxters

Rozmiary: s - 4XL

elOy

#144 popielaty/czarny #10 czarny

#144 popielaty/czarny

kurtka dwuwarstwowa | art.: 084260 | 699,00 zł

Poliester 450d 
Wzmocnienia z materiału Ripstop poliester w miejscach newralgicznych

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent

membrana Humax®-z-Liner: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/11 dla rozmiarów Xs – s 
możliwość wyposażenia w certyfikowany protektor plecowy sas-Tec sc-1/12 
dla rozmiarów m – 4XL 
Tworzy zestaw ze spodniami clonic

Rozmiary: Xs - 4XL

aenergy

#395 czarny/biały #431 czarny/neonowy

#395 czarny/biały

#401 czarny/czerwony

#10 czarny

lOnic
teraz więcej rozmiarów

#144 popielaty/czarny

spodnie trójwarstwowe | art.: 088190 | 699,00 zł

Motorrad GUT (17/2019): „zestaw modeki (kurtka aeris i spodnie Lonic) posiada 
rewelacyjną wentylację i sporo oferuje w swojej cenie. Jakością wykonania może 
spokojnie konkurować z dużo droższymi zestawami tekstylnymi.“

Poliester 500d 
Wzmocnienia z poliestru 900d w miejscach szczególnie narażonych

kolanowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-4:2019

Odpinane szelki 
Rozmiary skracane dostępne tylko w czarnej wersji kolorystycznej

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: Xs - 4XL, Przedłużane: Ls - LXL, skracane: km - k5XL

spOrting iii

#10 czarny

spodnie dwuwarstwowe | art.: 085923 | 849,00 zł
Poliamid 500d 
Wzmocnienia z poliamidu 600d w miejscach szczególnie narażonych 
skórzane panele na kolanach od wewnętrznej strony 
Niepalne wstawki z keVLaRu® duPont™ na łydkach

kolanowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

cordura® aFT (air-Flow-Technology) - zapewnia wyjątkowo wydajną wentylację

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: Xs - 4XL, Przedłużane: LXs-L2XL, skracane: km - k2XL
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szelki
Nowość

#10 czarny

art.: 086410 | 99,00 zł

materiał Tactel® oraz stretch (100% poliamid)

112 cm: Xs - m, 34 - 42 
117 cm: L - 3XL, 44 - 50 
122 cm: 4XL - 10XL

 
Pasują do wszystkich spodni z szelkami (2 klamry i zamek łączący)

Rozmiary: 112 cm, 117 cm, 122 cm

clOnic
teraz więcej rozmiarów

#10 czarny

spodnie dwuwarstwowe | art.: 088192 | 599,00 zł

Poliester 500d 
Wzmocnienia z poliestru 900d w miejscach szczególnie narażonych

kolanowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent

membrana Humax®-z-Liner: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: Xs - 5XL, Przedłużane: LXs - LXL, skracane: km - k4XL, k6XL, k8XL, k10XL 
Rozmiary: 5XL - 699,00 zł

baxters

#10 czarny

spodnie trójwarstwowe | art.: 088200 | 549,00 zł

Poliester 600d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Ochraniacze kolan WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Hitex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-4:2018

Odpinane szelki

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: s - 6XL, 8XL, 10XL, Przedłużane: Ls - LXL 
Rozmiary: 5XL - 10XL - 649,00 zł

tarex
Nowość

#10 czarny

spodnie dwuwarstwowe | art.: 088000 | 449,00 zł

Poliester 600d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Ochraniacze kolan WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

zamki wentylacyjne airVent

membrana Hitex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

Odpinane szelki

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: s - 5XL 
Rozmiary: 5XL - 549,00 zł
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IDEALNE NA LATo
pOczuj luz:

kHaO aiR LadY kURTka str. 91 
sOReLLe LadY sPOdNie str. 105 
aiR Ride LadY RękaWice str. 145 
kYNe BUTY str. 156

kHaO aiR kURTka str. 36 
GLeNN sPOdNie str. 59 
aiR Ride RękaWice str. 131 
kYNe BUTY str. 156
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#394 czarny/popielaty

spodnie dwuwarstwowe | art.: 088300 | 749,00 zł

Poliamid 450d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

kolanowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

Obszerne panele mesh dla lepszej wentylacji 
zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

Rozmiary skracane dostępne tylko w czarnej wersji kolorystycznej

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka 
możliwość zastosowania szelek

Rozmiary: s - 4XL, Przedłużane: Ls - L3XL, skracane: km - k4XL, k6XL, k8XL, k10XL 
Rozmiary: k6XL, k8XL, k10XL - 849,00 zł

#10 czarny

Nowość

#392 czarny/popielaty/neon #391 czarny/popielaty/niebieski

khaO air
NOWE KOLORY I ROzMIaRY

#391 czarny/popielaty/niebieski

#394 czarny/popielaty

#145 szary/czarny

dwuwarstwowa kurtka letnia wyposażona w wypinaną 
membranę

kurtka dwuwarstwowa | art.: 084241 | 799,00 zł

Poliamid 450d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

Obszerne panele mesh dla lepszej wentylacji

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

Rozmiary skracane dostępne tylko w czarno/popielatej wersji kolorystycznej

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/11 dla rozmiarów s 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/12 dla rozmiarów m-XXL 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/16 dla rozmiarów 3XL-10XL

Rozmiary: s - 4XL, skracane: kXL - k4XL, k6XL, k8XL k10XL 
Rozmiary: k6XL, k8XL, k10XL - 899,00 zł
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#10 czarny

spodnie dwuwarstwowe | art.: 088290 | 449,00 zł

Poliester 500d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Ochraniacze kolan WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

Obszerne panele mesh dla lepszej wentylacji

Wypinana membrana Hitex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: s - 4XL

yannik air
Nowość

#431 czarny/neonowy #10 czarny

#431 czarny/neonowy

dwuwarstwowa kurtka letnia wyposażona w wypinaną 
membranę

kurtka dwuwarstwowa | art.: 084280 | 549,00 zł

Poliester 500d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Ochraniacze barków i łokci WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z normą 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

Obszerne panele mesh dla lepszej wentylacji

Wypinana membrana Hitex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/11 dla rozmiarów s – L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/12 dla rozmiarów XL - 4XL

Rozmiary: s - 4XL

breeze lOng

#394 czarny/popielaty #431 czarny/neonowy

#394 czarny/popielaty

Wodoszczelna, lekka i dwuwarstwowa letnia kurtka 
turystyczna

kurtka dwuwarstwowa | art.: 084541 | 899,00 zł

Poliamid 450d 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

Obszerne panele mesh dla lepszej wentylacji

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/12 dla rozmiarów s - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/13 dla rozmiarów XL - 3XL 
Tworzy zestaw ze spodniami khao air

Rozmiary: s - 3XL

Mikka air

#397 czarny/szary #394 czarny/popielaty

#397 czarny/szary

Lekka, letnia kurtka

kurtka | art.: 084270 | 549,00 zł

Poliester 500d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

Obszerne panele mesh dla lepszej wentylacji

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/11 dla rozmiarów Xs – s 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/12 dla rozmiarów m-XXL 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/13 dla rozmiarów 3XL-6XL 
Tworzy zestaw ze spodniami Upswing

Rozmiary: Xs - 6XL 
Rozmiary: 5XL - 6XL - 649,00 zł
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kHaO aiR LadY kURTka str. 91 
kHaO aiR LadY sPOdNie str. 91 
aRUNas BUTY str. 153

kHaO aiR kURTka str. 36 
kHaO aiR sPOdNie str. 36 
mUddY TRack eVO  BUTY str. 156upswing

#141 popielaty #431 czarny/neonowy

#141 popielaty

#398 czarny/ciemny szary

Lekka, letnia kurtka

Reise-Motorrad TIPP (3/2016): „Ta kombinacja to nowy styl w kolekcji modeka 
i jest bardzo przekonywujący. W porównaniu do innych letnich zestawów, 
modeka oferuje najniższą cenę. za to wyposażenie i jakość wykonania są 
porównywalne. Panele wentylacyjne mesh są bardzo duże co zapewnia wysoki 
komfort użytkowania w upalne dni.“

kurtka | art.: 083980 | 499,00 zł

Poliester 500d 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

Obszerne panele mesh dla lepszej wentylacji

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/12

Rozmiary: s - 5XL 
Rozmiary: 5XL - 549,00 zł

#10 czarny #141 popielaty

spodnie | art.: 085120 | 499,00 zł

Poliester 500d 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

kolanowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

Obszerne panele mesh dla lepszej wentylacji

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: s - 5XL 
Rozmiary: 5XL - 549,00 zł
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TOURRideR ii kURTka str. 43 
TOURRideR ii sPOdNie  str. 43 

caY RękaWice str. 126 
dRY Pack 32L str. 170

#10 czarny

Wstawki elastyczne

spodnie dwuwarstwowe | art.: 022282 | 1.649,00 zł
Wysokiej jakości skóra bydlęca nappa o grubości ok. 1,1 – 1,3 mm 
TFL cool system® 
elastyczne panele

Ochraniacze kolan sW certyfikowane zgodnie z eN 1621-1:2012 
(poziom ochrony 2)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana sympatex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, 
dynamicznie regulująca temperaturę

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 48 - 60, Przedłużane: 98 - 114, skracane: 25 - 31 
Rozmiary: 58 - 64 - 1.849,00 zł

tOurrider ii

#10 czarny Wstawki elastyczne

#10 czarny

Wielokrotnie nagradzany, wodoszczelny, skórzany zestaw 
turystyczny

kurtka dwuwarstwowa | art.: 010722 | 1.899,00 zł
Wysokiej jakości skóra bydlęca nappa o grubości ok. 1,1 – 1,3 mm 
TFL cool system® 
elastyczne panele

Łokciowe i barkowe protektory sW, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 2)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana sympatex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, 
dynamicznie regulująca temperaturę

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/15

Rozmiary: 48 - 66, Przedłużane: 102 - 110 
Rozmiary: 58 - 66 - 2.099,00 zł
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#10 czarny

Wstawki elastyczne

spodnie | art.: 022232 | 1.299,00 zł

Wysokiej jakości skóra bydlęca nappa o grubości ok. 1,1 – 1,3 mm 
elastyczne panele

Ochraniacze kolan sW certyfikowane 
zgodnie z eN 1621-1:2012 (poziom ochrony 2)

zamki wentylacyjne airVent

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 46 - 62, Przedłużane: 98 - 114, skracane: 25 - 29 
Rozmiary: 58 - 62 - 1.449,00 zł

hawking ii

#10 czarny Wstawki elastyczne

#10 czarny

Nowa wersja popularnego zestawu Hawking: poprawiony 
krój i bardzo miękka skóra

kurtka | art.: 010702 | 1.499,00 zł

Wysokiej jakości skóra bydlęca nappa o grubości ok. 1,1 – 1,3 mm 
elastyczne panele

Łokciowe i barkowe protektory sW, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 2)

zamki wentylacyjne airVent

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

dopasowany i komfortowy krój dzięki elastycznym panelom skórzanym po 
bokach

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/15

Rozmiary: 46 - 66, Przedłużane: 98 - 114 
Rozmiary: 58 - 66 - 1.649,00 zł

chaser ii

#395 czarny/biały Wstawki elastyczne #395 czarny/biały

Wygodny, sportowy kombinezon skórzany z kompletnym 
zestawem protektorów sas-Tec

Motorrad GUT (8/2018): „W bardo atrakcyjnej cenie modeka oferuje idealny do 
turystyki i codziennej jazdy, wysokiej jakości i dobrze wyposażony kombinezon 
skórzany. Oczywisty wybór dla świadomych bezpieczeństwa fanów sportowej 
turystyki.“ 

kombinezon skórzany | art.: 030911 | 2.499,00 zł
Wysokiej jakości skóra bydlęca nappa o grubości ok. 1,1 – 1,3 mm 
elastyczne panele 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

Protektory sas-Tec na barkach, łokciach i kolanach – certyfikowane wg 
europejskiej normy eN 1612-1:2012 
Protektor plecowy sas-Tec® certyfikowany wg eN 1621-2:2014, 
spełnia poziom ochrony 2 
Biodrowe protektory sas-Tec® spełniają normę bezpieczeństwa eN 1621-1:2012

Wstawki ze skóry perforowanej 
zamki wentylacyjne airVent

kombinezon dwuczęściowy

Rozmiary: 48 - 58, Przedłużane: 94, 102, 106, skracane: 26 - 28 
Rozmiary: 58 - 2.749,00 zł
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bad eddie

#121 ciemny brązowy #10 czarny

#121 ciemny brązowy

kurtka dwuwarstwowa | art.: 010870 | 1.399,00 zł

dream Machines Tipp (4/2019): „stworzona z pasją, dobrze wyposażona. 
kamizelka ocieplająca przydaje się w chłodne dni a duża liczba wlotów 
wentylacyjnych zapewnia wydajne chłodzenie.“ 
Roadster (5/2019): „Fajna, całoroczna kurtka w luźnym kroju, które nie krępuje 
ruchów nawet panom o rosłej sylwetce. Odpinany na zamek kaptur poszerza 
zakres użytkowania a kurtka ma bardziej casualowy styl.“

Wysokiej jakości woskowana skóra bydlęca

Łokciowe i barkowe protektory sW, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 2)

Wstawki ze skóry perforowanej 
zamki wentylacyjne airVent

Wypinana kamizelka ocieplająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

kaptur (wypinany zamkiem)

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m/L dla rozmiarów s-m 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 L dla rozmiarów L-5XL

Rozmiary: s - 5XL 
Rozmiary: 5XL - 1.549,00 zł

ruven

#10 czarny

#10 czarny

kurtka | art.: 010880 | 1.199,00 zł

Wysokiej jakości woskowana skóra bydlęca 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

Ochraniacze ramion i łokci sW certyfikowane 
zgodnie z normą eN 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

zamki wentylacyjne airVent

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m/L dla rozmiarów s - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 XL dla rozmiarów XL - 10XL

Rozmiary: s - 6XL, 8XL, 10XL 
Rozmiary: 5XL - 10XL - 1.399,00 zł

kaleO

#140 szary #120 brązowy

#140 szary

kurtka | art.: 010811 | 1.249,00 zł

Wysokiej jakości skóra kozia 
skórzane panele elastyczne

Łokciowe i barkowe protektory sW, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 2)

zamki wentylacyjne airVent

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-3:2019

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m/L dla rozmiarów m - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 XL dla rozmiarów XL - 5XL

Rozmiary: m - 5XL 
Rozmiary: 5XL - 1.399,00 zł

vincent

#10 czarny Wstawki elastyczne

#10 czarny

kurtka dwuwarstwowa | art.: 010890 | 1.399,00 zł
Wysokiej jakości woskowana skóra bydlęca 
Podwójna warstwa skóry w miejscach newralgicznych 
dopasowany i komfortowy krój dzięki elastycznym panelom skórzanym po 
bokach

Łokciowe i barkowe protektory sW, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 2)

zamki wentylacyjne airVent 
airzip: opcjonalny panel wentylacyjny pod zamkiem głównym

Wypinana kamizelka ocieplająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m/L dla rozmiarów s - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 XL dla rozmiarów XL - 6XL

Rozmiary: s - 6XL 
Rozmiary: 5XL - 6XL - 1.549,00 zł
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MeMber

#10 czarny

#10 czarny

kurtka dwuwarstwowa | art.: 010800 | 1.049,00 zł

Faz (31.05.2016): „Jakby to była kurtka steve‘a. Prosta, ładna, wygląda jakby była 
noszona osobiście przez steve‘a mc-Queen.” 
Motorrad & Reisen SEHR GUT (79/2017): „klasyczna, o purystycznym 
wyglądzie, wysokiej klasy skórzana kurtka w stylu vintage. Jeśli nie szukasz 
czegoś krzykliwego, za dobrą cenę dostaniesz stylową kurtkę modeka member.“ 
dream Machines Tipp (10/2016): „Nawet postawny motocyklista znajdzie coś 
dla siebie w ofercie modeki – rozmiary do 5XL. skóra jest bardzo miękka a kurtka 
przekonuje swoją prostotą. stylowe pikowane panele cieszą oko.“

skóra bawola w stylu vintage 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

Ochraniacze ramion i łokci sW certyfikowane 
zgodnie z normą eN 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

Wypinane ocieplenie

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m/L dla rozmiarów m - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 XL dla rozmiarów XL - 5XL

Rozmiary: m - 5XL 
Rozmiary: 5XL - 1.149,00 zł

vincent aged

#300 postarzany brązowy #301 postarzany czarny

#300 postarzany brązowy

Wstawki elastyczne

kurtka dwuwarstwowa | art.: 010891 | 1.149,00 zł
skóra bawola w stylu vintage 
Podwójna warstwa skóry w miejscach newralgicznych 
dopasowany i komfortowy krój dzięki elastycznym panelom skórzanym po 
bokach

Łokciowe i barkowe protektory sW, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 2)

zamki wentylacyjne airVent 
airzip: opcjonalny panel wentylacyjny pod zamkiem głównym

Wypinana kamizelka ocieplająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m/L dla rozmiarów s - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 XL dla rozmiarów XL - 6XL

Rozmiary: s - 6XL 
Rozmiary: 5XL - 6XL - 1.249,00 zł

carlsOn

#300 postarzany brązowy

#300 postarzany brązowy

kurtka | art.: 010900 | 1.249,00 zł
skóra bydlęca w stylu vintage 
Podwójna warstwa skóry w miejscach newralgicznych 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

Łokciowe i barkowe protektory sW, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 2)

zamki wentylacyjne airVent

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m/L dla rozmiarów m - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 XL dla rozmiarów XL - 5XL

Rozmiary: m - 5XL 
Rozmiary: 5XL - 1.399,00 zł

1653 kaMizelka skórzana

#10 czarny

kamizelka skórzana | art.: 016530 | 329,00 zł

skóra bawola o grubości ok. 1,2 mm

sznurowania po bokach

Rozmiary: s - 6XL, 8XL, 10XL 
Rozmiary: 5XL - 10XL - 359,00 zł
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glasgOw

#88 oliwkowy #22 piaskowy

#88 oliwkowy

#10 czarny

zdobywca wielu nagród: Niezawodny zestaw na długie lata

Roadster (4/2016): „stonowana z zewnątrz, dobrze wyposażona w środku. 
kurtka na długie lata.” 
Motorrad SEHR GUT (5/2012): „klasyczny wygląd i nowoczesne wyposażenie 
– Glasgow łączy klasyczny styl z wysoką funkcjonalnością kurtki tekstylnej. 
Genialna, wielosezonowa kurtka.” 
Motorrad News Tipp (2/2017): „Glasgow to wszechstronny zestaw. membrana 
i podpinka ocieplająca są wypinane; w lecie wystarczy otworzyć zamki 
wentylacyjne. spodnie są tak samo funkcjonalne.“

kurtka trójwarstwowa | art.: 083920 | 1.399,00 zł
Woskowana wodoszczelna bawełna najwyższej jakości 
Poliamid 500d 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

Protektory barkowe i łokciowe sas-Tec® certyfikowane wg eN 1621-1:2012, 
spełniają poziom ochrony 2

zamki wentylacyjne airVent 
Wstawki ze skóry perforowanej

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

Woskowany materiał produkowany jest przez najstarsze na świecie angielskie 
firmy

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/12 dla rozmiarów Xs - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/13 dla rozmiarów XL - 10XL

Rozmiary: Xs - 6XL, 8XL, 10XL 
Rozmiary: 5XL - 10XL - 1.549,00 zł

glasgOw air

#10 czarny Wstawki elastyczne

#10 czarny

kurtka | art.: 083921 | 1.199,00 zł
Woskowana wodoszczelna bawełna najwyższej jakości 
Boczne panele ze stretchu 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

Technologia air draft: obsługa paneli wentylacyjnych za pomocą mocnych 
magnesów 
zamki wentylacyjne airVent 
Wstawki ze skóry perforowanej

Woskowany materiał produkowany jest przez najstarsze na świecie angielskie 
firmy

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/12 dla rozmiarów s - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/13 dla rozmiarów XL - 6XL

Rozmiary: s - 6XL 
Rozmiary: 5XL - 6XL - 1.349,00 zł

thiagO

#61 ciemny niebieski #88 oliwkowy

#61 ciemny niebieski

#10 czarny

kurtka dwuwarstwowa | art.: 086710 | 899,00 zł

Połączenie poliamidu i bawełny (65% poliamid, 35% bawełna) 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/12 dla rozmiarów Xs - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/13 dla rozmiarów XL - 6XL

Rozmiary: Xs - 6XL 
Rozmiary: 5XL - 6XL - 999,00 zł

#10 czarny

spodnie trójwarstwowe | art.: 085510 | 999,00 zł
Woskowana wodoszczelna bawełna najwyższej jakości 
Poliamid 500d 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

certyfikowane protektory kolanowe sas-Tec® z regulacją wysokości, 
spełniają poziom ochrony 2

zamki wentylacyjne airVent 
Wstawki ze skóry perforowanej

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

Woskowany materiał produkowany jest przez najstarsze na świecie angielskie 
firmy 
Odpinane szelki

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: Xs - 5XL, Przedłużane: Lm-LXL 
Rozmiary: 5XL - 1.099,00 zł
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clarke

#10 czarny

#10 czarny

kurtka dwuwarstwowa | art.: 086561 | 449,00 zł

kurtka softshell: wiatroodporna, odtrącająca wodę, oddychająca 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Ochraniacze barków i łokci WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z normą 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

membrana Hitex®-z-Liner: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinana kamizelka ocieplająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

Odpinany kaptur

 
możliwość wyposażenia w certyfikowany protektor plecowy sas-Tec scL-19 
m/L dla rozmiarów Xs – L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 XL dla rozmiarów XL - 5XL

Rozmiary: Xs - 5XL

hOOtch

#85 kamuflaż #397 czarny/szary

#85 kamuflaż

#10 czarny

kurtka | art.: 086690 | 649,00 zł

Bluza wykonana z bawełny 
W całości podszyta keVLaRem® duPont™

Ochraniacze barków i łokci WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z normą 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

 
możliwość wyposażenia w certyfikowany protektor plecowy sas-Tec scL-19 
m/L dla rozmiarów Xs – L 
możliwość wyposażenia w certyfikowany protektor plecowy sas-Tec scL-XL 19 
dla rozmiarów XL – 4XL

Rozmiary: Xs - 4XL

dyke

#10 czarny

kurtka | art.: 086670 | 649,00 zł
materiał w stylu vintage (100% bawełna) 
Obszerne wzmocnienia skórzane w miejscach 
szczególnie narażonych 
skórzane panele elastyczne

Ochraniacze ramion i łokci sW certyfikowane 
zgodnie z normą eN 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m/L 
dla rozmiarów m - L 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 XL dla 
rozmiarów XL - 5XL

Rozmiary: m - 5XL

cOuper ii

#84 czarny/kamuflaż

#84 czarny/kamuflaż

kurtka dwuwarstwowa | art.: 086702 | 699,00 zł
Poliester 500d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

Obszerne panele mesh dla lepszej wentylacji

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

Odpinany kaptur

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/11 dla rozmiarów Xs – s 
możliwość wyposażenia w certyfikowany protektor plecowy sas-Tec sc-1/12 
dla rozmiarów m – XXL 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® sc-1/16 dla rozmiarów 3XL-4XL

Rozmiary: Xs - 4XL

t-shirt MOdeka
NOWY KOLOR

#2005 modeka on Tour

art.: 110659 | 99,00 zł

Bawełniany t-shirt z dodatkiem stretchu

Okrągły kołnierz w męskiej wersji, trójkątny w damskiej

Rozmiary: m - 4XL, ds - dXL

#2009 modeka Urban Wear#86 kamuflaż/czarny
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Odzież urban wear

najwyższej jakOści deniM

Bad eddie kURTka str. 48 
GLeNN JeaNsY str. 59 

HOT cLassic RękaWice str. 137 
midTOWN BUTY str. 163 

elastyczne Jeansy z podszyciem ze 100% duPont™ 
keVLaR®, dostępne w różnych długościach

Jeans | art.: 088060 | 649,00 zł

denim 11,5 oz z dodatkiem stretchu 
Wstawki z keVLaRu® duPont™ na biodrach, siedzeniu i kolanach

Ochraniacze kolan sW certyfikowane 
zgodnie z eN 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

dopasowany krój

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 28-34, 36, 38, 40 w calach 
dla długości 30 (w calach): 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44 w calach 
dla długości 34 (w calach): 32L, 33L, 34L, 36L, 38L w calach

glenn
teraz więcej rozmiarów

#140 szary

#60 niebieski

#10 czarny

#61 ciemny niebieski

keVLaR® duPont™
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Odzież urban wear

glenn sliM
teraz więcej rozmiarów

keVLaR® duPont™

#304 sprany niebieski

Jeans | art.: 088061 | 749,00 zł

denim 11.05 oz z dodatkiem stretchu (90% bawełna, 8% poliester, 2% stretch) 
Wstawki z keVLaRu® duPont™ na biodrach, siedzeniu i kolanach

Bardzo cienkie protektory kolanowe sas-Tec sc-1/ka (Level 1)

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

Jeansy w kroju slim fit z dodatkiem stretchu 
Po podwinięciu nogawki widoczny odblaskowy pasek

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 28-36 w calach
dla długości 30 (w calach): 30, 31, 32, 33, 34 w calach 
dla długości 34 (w calach): 28L, 29L, 30L, 31L, 32L, 33L, 34L w calach

brandOn

#10 czarny

#88 oliwkowy

keVLaR® duPont™

Jeans | art.: 088240 | 749,00 zł

denim 10 oz active twill (98% bawełna, 2% stretch) 
Wstawki z keVLaRu® duPont™ na biodrach, siedzeniu i kolanach

Bardzo cienkie protektory kolanowe sas-Tec sc-1/ka (Level 1)

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

dopasowany krój 
Po podwinięciu nogawki widoczny odblaskowy pasek

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 28-34, 36, 38, 40 w calach

nyle cOOl

keVLaR® duPont™

#303 przecierany niebieski

cordura® denim

Jeans | art.: 088230 | 799,00 zł
denim 12,5 oz z dodatkiem materiałów cordura® i coolmax® (50% bawełna, 
20% cordura®, 30% coolmax®) 
Wstawki z keVLaRu® duPont™ na biodrach, siedzeniu i kolanach

Bardzo cienkie protektory kolanowe sas-Tec sc-1/ka (Level 1)

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

dopasowany krój 
Po podwinięciu nogawki widoczny odblaskowy pasek

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 28-34, 36, 38, 40 w calach

glenn cOOl
Nowość

keVLaR® duPont™

#303 przecierany niebieski

Jeans | art.: 088310 | 899,00 zł

denim 11.5 oz z dodatkiem stretchu (88 % bawełna, 10 % poliester, 2 % elastan) 
w całości podszyte materiałem 100 % duPont™ keVLaR® i coolmax®

Bardzo cienkie protektory kolanowe sas-Tec sc-1/ka (Level 1)

Podszewka z materiału coolmax® od strony ciała: skutecznie reguluje 
temperaturę

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

dopasowany krój 
Po podwinięciu nogawki widoczny odblaskowy pasek

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 28-36 w calach 
dla długości 30 (w calach): 28 - 40 w calach 
dla długości 34 (w calach): 32L, 33L, 34L, 36L, 38L w calach
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Odzież urban wear

ryley

#10 czarny

spodnie | art.: 020060 | 899,00 zł

miękka bydlęca skóra anilinowa o grubości ok. 1,2 mm

możliwość indywidualnego skrócenia nogawek

 
możliwość zastosowania protektorów sas-Tec®  scL-1

Rozmiary: 48 - 60

brOnstOn

keVLaR® duPont™

#60 niebieski

Jeans | art.: 088100 | 749,00 zł
denim 11,5 oz z dodatkiem stretchu 
elastyczne panele 
Wstawki z keVLaRu® duPont™ na biodrach, siedzeniu i kolanach

Ochraniacze kolan sW certyfikowane 
zgodnie z eN 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

zamki wentylacyjne airVent

dopasowany krój

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 30-34, 36, 38, 40 w calach

steMp

#10 czarny

#120 brązowy

spodnie | art.: 020100 | 649,00 zł

Przecierana skóra bawola

możliwość indywidualnego skrócenia nogawek

 
możliwość zastosowania protektorów sas-Tec®  scL-1

Rozmiary: 46 - 60, damskie: 36-44

alexius

keVLaR® duPont™

#60 niebieski

Jeans | art.: 088160 | 449,00 zł

denim 11,5 oz z dodatkiem stretchu 
Wstawki z keVLaRu® duPont™ na biodrach, siedzeniu i kolanach

Ochraniacze kolan sW certyfikowane 
zgodnie z eN 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

Jeansy w kroju slim fit z dodatkiem stretchu

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 28-34, 36, 38, 40 w calach
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dOdatki

#140 szary

spodnie | art.: 110656 | 219,00 zł

#10 czarny

spodnie | art.: 110653 | 199,00 zł

tech cOOl

Na lato: efektywne chłodzenie dla kobiet i mężczyzn 
materiał: 96% poliamid, 4% elastan

Technologia coolmax® zapewnia  wygodę, komfort  i efekt 
chłodu

unisex

Rozmiary: s - 4XL

#140 szary

Bluza | art.: 110654 | 229,00 zł

tech dry

Motorrad Sehr Gut (20/2017):  „Funkcjonalna bielizna marki modeka 
przekonuje miękkim materiałem, bardzo dobrym wykonaniem i 
doskonałą termoregulacją. stosunek jakości do ceny sprawia, że jest 
to idealna baza ubioru motocyklowego.”

Lekka, delikatna bielizna funkcjonalna 
materiał wierzchni: 54 % poliamid, 40 % delikatny 
polipropylen, 6 % elastan

Ukierunkowana cyrkulacja powietrza: kanały powietrzne 
odprowadzają nadmiar ciepła

szybkie odprowadzanie wilgoci od ciała 
unisex

Rozmiary: s - 4XL

#10 czarny

Bluza | art.: 110652 | 219,00 zł

tech dry bandana
Nowość

#86 kamuflaż/czarny

Bluza | art.: 110655 | 329,00 zł

Lekka, delikatna bielizna funkcjonalna 
materiał wierzchni: 54 % poliamid, 40 % delikatny polipropylen, 6 % elastan

Ukierunkowana cyrkulacja powietrza: kanały powietrzne odprowadzają nadmiar 
ciepła

szybkie odprowadzanie wilgoci od ciała 
Wysoki kołnierz (bandana) 
unisex

Rozmiary: s - 4XL

Midlayer
Nowość

#10 czarny

kurtka | art.: 080502 | 229,00 zł

zewnętrzny materiał 100% poliamid, wykończenie wewnątrz 100% poliester 
Boczne panele ze stretchu

izolacja cieplna: wypełnienie 76 g poliestrem

kurtka ocieplająca do użytku w odzieży motocyklowej lub osobno 
Lekkie

Rozmiary: s - 6XL, damskie 34 - 46



67dOdatki

aX dRY ii kURTka str. 67 
aX dRY sPOdNie str. 67 

aiR Ride dRY RękaWice str. 122 
mUddY TRack eVO BUTY str. 156

ViOLa dRY LadY kURTka str. 68 
eLaYa LadY sPOdNie str. 84 

PaNameRicaNa LadY RękaWice str. 142 
mUddY TRack eVO BUTY str. 156

ax dry ii
Nowość

#431 czarny/neonowy

#53 neonowy/czarny

kurtka | art.: 080291 | 229,00 zł

Poliamid powlekany PU: 100% wodoodporny

Praktyczne rozwiązanie: wodoodporny kaptur z cienkim stretchem na głowę 
(kaptur chowany w kołnierzu)

materiał odblaskowy 3m™ scotchlite™ 
Pasek elastyczny 
Łatwe do spakowania 
Lekka 
unisex

Rozmiary: m - 4XL

ax dry

#431 czarny/neonowy

spodnie | art.: 081550 | 189,00 zł

Poliamid powlekany PU: 100% wodoodporny

materiał odblaskowy 3m™ scotchlite™ 
Łatwe do spakowania 
Lekkie 
unisex

Rozmiary: m - 4XL



69dOdatki

easy winter

#10 czarny

spodnie | art.: 081521 | 89,00 zł

materiał tekstylny z powłoką PVc: wodoodporny, wiatroodporny

z podszewką

Pasek elastyczny

Rozmiary: s - 3XL

easy suMMer

#10 czarny

spodnie | art.: 081520 | 69,00 zł

materiał tekstylny z powłoką PVc: wodoodporny, wiatroodporny

Pasek elastyczny 
Lekkie

Rozmiary: s - 6XL

classic suMMer

#10 czarny

spodnie | art.: 081510 | 139,00 zł

materiał tekstylny z powłoką PU: wodoodporny, wiatroodporny 
siatkowa podszewka (100% poliester)

Pasek elastyczny

Rozmiary: m - XL

Ferry

#431 czarny/neonowy

kurtka | art.: 081230 | 299,00 zł

materiał tekstylny z powłoką PVc: wodoodporny, wiatroodporny 
siatkowa podszewka (100% poliester)

Ściągacz w pasie

Rozmiary: s - 4XL

black rain

#431 czarny/neonowy #10 czarny

art.: 080190 | 229,00 zł

materiał tekstylny z powłoką PVc: wodoodporny, wiatroodporny 
siatkowa podszewka (100% poliester)

długi zamek diagonalny

Rozmiary: s - 4XL

viOla dry lady
Nowość

#431 czarny/neonowy

kurtka | art.: 080310 | 189,00 zł

materiał tekstylny z powłoką PVc: wodoodporny, wiatroodporny

materiał odblaskowy 3m™ scotchlite™ 
Taliowany krój

Rozmiary: 34 - 48

kurtka przeciwdeszczOwa 8023

#10 czarny

kurtka | art.: 080230 | 149,00 zł

materiał tekstylny z powłoką PU: wodoodporny, wiatroodporny

Regulacja w pasie

Rozmiary: s - 6XL



71dOdatki

buty przeciwdeszczOwe 8632

#10 czarny

art.: 086320 | 89,00 zł

materiał tekstylny z powłoką PVc: wodoodporny, wiatroodporny

Półpodeszwa gumowa

Rozmiary: s - 2XL

rękawice przeciwdeszczOwe

#10 czarny

art.: 087420 | 39,00 zł

materiał tekstylny z powłoką PVc: wodoodporny, wiatroodporny 
Wnętrze dłoni pokryte warstwą antypoślizgową

mankiet z linką ściągającą

Rozmiary: s - 2XL

buty przeciwdeszczOwe 8630

#10 czarny

art.: 086300 | 119,00 zł

materiał tekstylny z powłoką PVc: wodoodporny, wiatroodporny

Wzmocniona podeszwa

Rozmiary: s/m, L/XL, XXL

dOc silver

#105 srebrny

art.: 016900 | 139,00 zł
kamizelka odblaskowa 
Powłoka odblaskowa 
elastyczne elementy

szara w ciągu dnia, odbija światło w nocy

Rozmiary: m - 4XL

kaMizelka OdblaskOwa

#431 czarny/neonowy

art.: 016700 | 139,00 zł

kamizelka odblaskowa 
elastyczne elementy

Rozmiary: XXs - 4XL

basic Mesh

#50 neonowy żółty

art.: 016721 | 139,00 zł

kamizelka odblaskowa 
elastyczne elementy

Wydajna wentylacja dzięki licznym panelom mesh

idealna do używania na letniej odzieży

Rozmiary: Xs - 4XL, 6XL, 8XL, 10XL

basic

#50 neonowy żółty

art.: 016720 | 119,00 zł

kamizelka odblaskowa 
elastyczne elementy

Rozmiary: Xs - 4XL, 6XL, 8XL, 10XL



73Odzież typu adventure

zaprOjektOwane
z myśLĄ o kobietacH

ViPeR LT LadY kURTka str. 74 
ViPeR LT LadY sPOdNie str. 74 

PaNameRicaNa LadY RękaWice str. 142 
ikaRUs BUTY str. 150
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Nasz dwuwarstwowy laminat to połączenie 
wodoodpornej membrany Humax® z zewnętrznym 
materiałem Tactel®.

Tactel® (zewnętrzna warstwa)

Humax® (membrana - wewnętrzna warstwa)

podszewka mesh

wewnętrzna kurtka ocieplająca

Odzież typu adventure

Nasz dwuwarstwowy laminat to połączenie 
wodoodpornej membrany Humax® z zewnętrznym 
materiałem Tactel®.

Tactel® (zewnętrzna warstwa)

Humax® (membrana - wewnętrzna warstwa)

podszewka mesh

wewnętrzna kurtka ocieplająca

#10 czarny

spodnie dwuwarstwowe | art.: 088211 | 1.199,00 zł
Wodoodporny, ultralekki, dwuwarstwowy laminat: 
z zewnątrz materiał Tactel – od wewnątrz membrana Humax 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Niepalne wstawki z keVLaRu® duPont™ na łydkach 
skórzane panele na kolanach od wewnętrznej strony

Protektory kolanowe sas-Tec® spełniające poziom ochrony 2 
Biodrowe protektory sas-Tec® spełniają normę bezpieczeństwa eN 1621-1:2012

zamki wentylacyjne airVent

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

Odpinane szelki

Rozmiary: 34 - 46, Przedłużane: 72 (L36) - 80 (L40), skracane: 18 (k36) - 23 (k46)

#147 popielaty/ciemny szary/czarny #393 szary/czarny

viper lt lady
NOWY KOLOR

#393 szary/czarny

#10 czarny

pikowana kurtka wewnętrzna

całoroczny zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu: 
bardzo lekki, wygodny i wodoszczelny

Motorrad News TIPP (9/2020): „Gotowy do podróży - modeka Viper LT 
dostajemy kompletnie wyposażony w protektory a w spodniach można wypiąć 
szelki. dodatkowo podpinka ocieplająca to osobna kurtka do noszenia. skórzane 
wstawki w nogawkach od wewnętrznej strony pomagają zachować stabilność 
na motocyklu. elastyczne paski regulacyjne pozwalają idealnie dopasować 
zestaw przy zachowaniu pełnej swobody ruchów. elastyczny materiał na 
kołnierzu i rękawach również zapewnia wysoki komfort użytkowania. materiał 
Tactel pomimo wytrzymałego splotu 750d i laminowanej membrany nie jest 
sztywny.“ 
Motorrad & Reisen SEHR GUT (99/2020): „Nie może być lepiej. zapewniający 
bardzo wysokie bezpieczeństwo i przemyślane wyposażenie, modeka Viper LT 
jest polecany do używania w średnim i niskim zakresie temperatur.“

kurtka dwuwarstwowa | art.: 084571 | 1.599,00 zł
Wodoodporny, ultralekki, dwuwarstwowy laminat: 
z zewnątrz materiał Tactel – od wewnątrz membrana Humax 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Protektory barkowe i łokciowe sas-Tec® certyfikowane wg eN 1621-1:2012, 
spełniają poziom ochrony 2 
Protektor plecowy sas-Tec® certyfikowany wg eN 1621-2:2014, 
spełnia poziom ochrony 2

zamki wentylacyjne airVent 
aircollar: patka pod szyją może być zapięta z drugiej strony kołnierza celem 
zwiększenia wentylacji

Wypinana kurtka wewnętrzna do osobnego użytkowania

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

elastyczne mankiety

Rozmiary: 34 - 46



77Odzież typu adventure

#144 popielaty/czarny #393 szary/czarny #431 czarny/neonowy

spodnie trójwarstwowe | art.: 088121 | 1.249,00 zł
Wyjątkowo miękki i wygodny materiał zewnętrzny Tactel® 750d 
Wzmocnienia z cordury® 1000d w miejscach szczególnie narażonych 
Niepalne wstawki z keVLaRu® duPont™ na łydkach

kolanowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana sympatex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, 
dynamicznie regulująca temperaturę

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-4:2018

Odpinane szelki 
Rozmiary skracane dostępne tylko w czarnej/neonowej wersji kolorystycznej

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 34 - 46, Przedłużane: 72 (L36) - 76 (L38), skracane: 19 (k38) - 23 (k46)

#393 szary/czarny #431 czarny/neonowy

panaMericana lady

#144 popielaty/czarny

#144 popielaty/czarny

w zesawie: pikowana 
kamizelka

Lekki trójwarstwowy zestaw adventure ze stylową 
kamizelką wewnętrzną.

Motorrad & Reisen SEHR GUT (93/2019): „Ładny i funkcjonalny, trójwarstwowy i 
całosezonowy zestaw w bardzo dobrej cenie.“ 
 
Tourenfahrer (8/2019): „Tekstylny zestaw modeki ma swobodny krój i oferuje 
przestrzeń na kobiece kształty na całej długości nogawki. dodatkowe panele ze 
stretchu w kroku zapewniają swobodę ruchów na wysokim poziomie. Wygodna 
i przemyślana regulacja protektorów kolanowych i łokciowych daje nam 
pewność, że są we właściwym miejscu.“

kurtka trójwarstwowa | art.: 084561 | 1.399,00 zł

Wyjątkowo miękki i wygodny materiał zewnętrzny Tactel® 750d 
Wzmocnienia z cordury® 1000d w miejscach szczególnie narażonych

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent 
aircollar: patka pod szyją może być zapięta z drugiej strony kołnierza celem 
zwiększenia wentylacji

Wypinana membrana sympatex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, 
dynamicznie regulująca temperaturę 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

wypinana kamizelka do noszenia osobno

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-3:2018

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m dla rozmiarów 34 - 36 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 L dla rozmiarów 38 - 46 
Tworzy zestaw z rękawicami Panamericana Lady

Rozmiary: 34 - 46



79turystyczna i spOrtOwa Odzież tekstylna

Niezwykle wygodny: zestaw turystyczny z membraną sympatex® 
idealnie dopasowuje się do kobiecych kształtów dzięki elastycznym 
panelom ze stretchu na bokach kurtki, rękawach, biodrach i udach.

Bardzo wydajna wentylacja: długie otwory wentylacyjne na ramieniu 
umożliwiają przepływ świeżego powietrza po całym ciele.
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takuya lady
TakUYa LadY kURTka str. 80 
TakUYa LadY sPOdNie str. 80 
PaNameRicaNa LadY 
RękaWice str. 142 
ikaRUs BUTY str. 150



81turystyczna i spOrtOwa Odzież tekstylna
Wstawki elastyczne

#10 czarny

spodnie dwuwarstwowe | art.: 088350 | 1.099,00 zł
Wyjątkowo miękki i wygodny materiał zewnętrzny Tactel® 750d 
Wzmocnienia z cordury® 500d w miejscach szczególnie narażonych 
Niepalne wstawki z keVLaRu® duPont™ na łydkach 
Wstawki elastyczne

kolanowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana sympatex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, 
dynamicznie regulująca temperaturę

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 34 - 46, Przedłużane: 72 (L36) - 84 (L42), skracane: 19 (k38) - 25 (k50)

#141 popielaty #10 czarny

#140 szary

spodnie trójwarstwowe | art.: 085160 | 1.049,00 zł
Wyjątkowo miękki i wygodny materiał zewnętrzny Tactel® 750d 
Wzmocnienia z cordury® 500d w miejscach szczególnie narażonych 
Niepalne wstawki z keVLaRu® duPont™ na łydkach

kolanowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

Panele mesh dla efektywnej wentylacji 
zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana sympatex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, 
dynamicznie regulująca temperaturę

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-4:2018

skracane i przedłużane rozmiary dostępne tylko w wersji czarnej

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 34 - 46, Przedłużane: 72 (L36) - 88 (L44), skracane: 19 (k38) - 23 (k46)

belastar lady

#140 szary #141 popielaty

#140 szary

#10 czarny

Lekka, TRÓJWaRsTWOWa damska kURTka TURYsTYczNa 
z BaRdzO WYdaJNĄ WeNTYLacJĄ

Motorrad & Reisen GUT (82/2017): „sportowo-turystyczny damski zestaw, 
który sprawdzi się idealnie w okresie między marcem a październikiem. 
doskonały na ciepłe warunki, Panele mesh zapewniają bardzo wydajną 
wentylację.“

kurtka trójwarstwowa | art.: 084410 | 1.099,00 zł

Wyjątkowo miękki i wygodny materiał zewnętrzny Tactel® 750d 
Wzmocnienia z cordury® 500d w miejscach szczególnie narażonych

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

Panele mesh dla efektywnej wentylacji 
zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana sympatex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, 
dynamicznie regulująca temperaturę 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

Wypinana kamizelka ocieplająca

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-3:2018

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 s dla rozmiarów 32 - 36 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 L dla rozmiarów 38 - 46

Rozmiary: 32 - 46

takuya lady
Nowość

#393 szary/czarny #10 czarny

#393 szary/czarny

Wstawki elastyczne

Obszerne panele ze stretchu: dopasowana kurtka ze 
strategicznie rozmieszczonymi, elastycznymi panelami

kurtka dwuwarstwowa | art.: 084470 | 1.199,00 zł
Wyjątkowo miękki i wygodny materiał zewnętrzny Tactel® 750d 
Wzmocnienia z cordury® 500d w miejscach szczególnie narażonych 
elastyczne panele

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana sympatex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, 
dynamicznie regulująca temperaturę 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

elastyczne mankiety

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m/L dla rozmiarów 34 - 36 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 L dla rozmiarów 38 - 50

Rozmiary: 34 - 50



83turystyczna i spOrtOwa Odzież tekstylna

eLaYa LadY kURTka str. 84 
eLaYa LadY sPOdNie str. 84 

aiR Ride RękaWice str. 131 
NicOLeTTa LadY BUTY str. 166

idealnie dopasowane w pasie

elaya
lady
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#10 czarny

#144 popielaty/czarny

spodnie trójwarstwowe | art.: 088250 | 749,00 zł

Poliester 450d 
Wzmocnienia z materiału Ripstop poliester w miejscach newralgicznych

kolanowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

elastyczny i dopasowany pas, wysoki stan 
skracane i przedłużane rozmiary dostępne tylko w wersji czarnej

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 34 - 46, Przedłużane: 72 (L36) - 84 (L42), skracane: 18 (k36) - 22 (k44)

elaya lady
NOWY KOLOR

#144 popielaty/czarny #398 czarny/ciemny szary

#144 popielaty/czarny

#393 szary/czarny #395 czarny/biały

komfort i szeroka gama rozmiarów: Nowy, trójwarstwowy 
zestaw, który idealnie dopasujesz do siebie.

kurtka trójwarstwowa | art.: 084440 | 799,00 zł

Poliester 450d 
Wzmocnienia z materiału Ripstop poliester w miejscach newralgicznych

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

elastyczne mankiety 
skracane i przedłużane rozmiary dostępne tylko w wersji czarnej/ciemno szarej

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m dla rozmiarów 34 - 36 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 L dla rozmiarów 38 - 46

Rozmiary: 34 - 46, Przedłużane: 68 (L34) - 84 (L42), skracane: 18 (k36) - 22 (k44)

#10 czarny

Motorrad SEHR GUT (17/2019): „kurtka moxy Lady oraz spodnie amber Lady 
to zestaw nie do pobicia w kategorii cena-jakość. Przekonuje ich prostota 
ale zarazem modny i sportowy wygląd. zestaw jest przemyślany i posłuży w 
każdych warunkach pogodowych. To dobra alternatywa dla skóry.“

spodnie dwuwarstwowe | art.: 088170 | 799,00 zł

Poliamid 450d 
Wzmocnienia z cordury® 500d w miejscach szczególnie narażonych

kolanowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-4:2018

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 34 - 46, Przedłużane: 68 (L34) - 88 (L44), skracane: 19 (k38) - 25 (k50)

aMber lady

#395 czarny/biały #397 czarny/szary

#395 czarny/biały

Lekka, trójwarstwowa, doskonale podkreślająca damską 
sylwetkę kurtka turystyczna

kurtka trójwarstwowa | art.: 084420 | 899,00 zł

Poliamid 450d 
Wzmocnienia z cordury® 500d w miejscach szczególnie narażonych

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinana kamizelka ocieplająca

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-4:2018

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 s dla rozmiarów 32 - 36 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 L dla rozmiarów 38 - 50

Rozmiary: 32 - 50
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MOxy lady

#10 czarny

#10 czarny

Motorrad SEHR GUT (17/2019): „kurtka moxy Lady oraz spodnie amber Lady 
to zestaw nie do pobicia w kategorii cena-jakość. Przekonuje ich prostota 
ale zarazem modny i sportowy wygląd. zestaw jest przemyślany i posłuży w 
każdych warunkach pogodowych. To dobra alternatywa dla skóry.“

kurtka trójwarstwowa | art.: 084430 | 899,00 zł

Poliamid 450d 
Poliester 450d

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

Wypinana kamizelka ocieplająca

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-4:2018

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m dla rozmiarów 34 - 36 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 L dla rozmiarów 38 - 46 
Tworzy zestaw ze spodniami amber Lady

Rozmiary: 34 - 46

#10 czarny

spodnie trójwarstwowe | art.: 088280 | 449,00 zł

Poliester 500d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Ochraniacze kolan WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Hitex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 34 - 46

luana lady
Nowość

#10 czarny

#10 czarny

Trójwarstwowa kurtka turystyczna dla początkujących

kurtka trójwarstwowa | art.: 084450 | 549,00 zł

Poliester 500d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Ochraniacze barków i łokci WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z normą 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Hitex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m dla rozmiarów 34 - 36 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 L dla rozmiarów 38 - 46

Rozmiary: 34 - 46
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#10 czarny

Baxters Lady spodnie trójwarstwowe | art.: 088201 | 549,00 zł

Poliester 600d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Ochraniacze kolan WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Hitex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-4:2019

Odpinane szelki

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 34 - 46

#10 czarny

spodnie dwuwarstwowe | art.: 088180 | 429,00 zł

Poliester 500d

Ochraniacze kolan WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Hitex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 34 - 46

janika lady

#144 popielaty/czarny #401 czarny/czerwony

#144 popielaty/czarny

#419 czarny/różowy #431 czarny/neonowy

kurtka trójwarstwowa | art.: 084400 | 449,00 zł

Poliester 330d 
Poliester 600d

Ochraniacze barków i łokci WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z normą 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Hitex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinana kamizelka ocieplająca

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m dla rozmiarów 32 - 36 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 L dla rozmiarów 38 - 46 
idealnie pasuje z rękawicami Janika Lady

Rozmiary: 32 - 46

#10 czarny

winslOw lady

#394 czarny/popielaty #10 czarny

#394 czarny/popielaty

Winslow Lady kurtka trójwarstwowa | art.: 084221 | 599,00 zł

Poliester 600d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Ochraniacze barków i łokci WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z normą 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Hitex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinana kamizelka ocieplająca

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-4:2019

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m dla rozmiarów 34 - 36 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 L dla rozmiarów 38 - 44

Rozmiary: 34 - 44



91Odzież letnia

kHaO aiR LadY kURTka str.91 
kHaO aiR LadY sPOdNie str.91 
LadY RękaWice str. 144

Od
zie

ż 
le

tn
ia

#394 czarny/popielaty

#10 czarny

spodnie dwuwarstwowe | art.: 088301 | 749,00 zł

Poliamid 450d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

kolanowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

Obszerne panele mesh dla lepszej wentylacji

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

Rozmiary skracane dostępne tylko w czarnej wersji kolorystycznej

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka 
możliwość zastosowania szelek

Rozmiary: 34 - 46, Przedłużane: 72 (L36) - 80 (L40), skracane: 18 (k36) - 24 (k48)

Nowość

khaO air lady
NOWY KOLOR

#388 czarny/popielaty/
czerwony

#392 czarny/popielaty/
neon

#388 czarny/popielaty/czerwony

#394 czarny/popielaty

dwuwarstwowa kurtka letnia wyposażona w wypinaną 
membranę

kurtka dwuwarstwowa | art.: 084242 | 779,00 zł

Poliamid 450d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

Obszerne panele mesh dla lepszej wentylacji

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m dla rozmiarów 34 - 36 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 L dla rozmiarów 38 - 48

Rozmiary: 34 - 48
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upswing lady

#141 popielaty #431 czarny/neonowy

#141 popielaty

dopasowana letnia kurtka z dużymi panelami z siateczki 
mesh

Reise-Motorrad TIPP (3/2016): „Ta kombinacja to nowy styl w kolekcji modeka 
i jest bardzo przekonywujący. W porównaniu do innych letnich zestawów, 
modeka oferuje najniższą cenę. za to wyposażenie i jakość wykonania są 
porównywalne. Panele wentylacyjne mesh są bardzo duże co zapewnia wysoki 
komfort użytkowania w upalne dni.“

kurtka | art.: 084140 | 499,00 zł

Poliester 500d 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

Obszerne panele mesh dla lepszej wentylacji

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 L dla rozmiarów 34 - 44 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 XL dla rozmiarów 46 - 48

Rozmiary: 34 - 48

#10 czarny #141 popielaty

spodnie | art.: 085150 | 499,00 zł

Poliester 500d 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

kolanowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

Obszerne panele mesh dla lepszej wentylacji

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 34 - 48

Mikka air lady

#394 czarny/popielaty

#394 czarny/popielaty

kurtka | art.: 084271 | 549,00 zł

Poliester 500d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

Obszerne panele mesh dla lepszej wentylacji

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m dla rozmiarów 34 - 36 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 L dla rozmiarów 38 - 46 
Tworzy zestaw ze spodniami Upswing Lady

Rozmiary: 34 - 46



95Odzież skórzana

HeLeNa LadY kURTka str. 96 
HeLeNa LadY sPOdNie 

str. 96 
camiRa LadY RękaWice 

str. 147 
HYdROs BUTY str. 151

Od
zi
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kó
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#10 czarny

Wstawki elastyczne

spodnie | art.: 022300 | 1.299,00 zł

Wysokiej jakości skóra bydlęca nappa o grubości ok. 1,1 – 1,3 mm 
elastyczne panele

Ochraniacze kolan sW certyfikowane 
zgodnie z eN 1621-1:2012 (poziom ochrony 2)

zamki wentylacyjne airVent

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 34 - 46, Przedłużane: 72 (L36) - 80 (L40), skracane: 19 (k38) - 22 (k44)

helena lady

#10 czarny Wstawki elastyczne

#10 czarny

100% komfortu: skórzany zestaw turystyczny wykonany z 
miękkiej i elastycznej skóry z wydajną wentylacją

kurtka | art.: 010920 | 1.499,00 zł

Wysokiej jakości skóra bydlęca nappa o grubości ok. 1,1 – 1,3 mm 
elastyczne panele

Łokciowe i barkowe protektory sW, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 2)

zamki wentylacyjne airVent

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

dopasowany i komfortowy krój dzięki elastycznym panelom skórzanym po 
bokach

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m/L

Rozmiary: 34 - 46

chaser ii lady

#395 czarny/biały Wstawki elastyczne #395 czarny/biały

Wygodny, sportowy kombinezon skórzany z kompletnym 
zestawem protektorów sas-Tec

Motorrad GUT (8/2018): „W bardo atrakcyjnej cenie modeka oferuje idealny do 
turystyki i codziennej jazdy, wysokiej jakości i dobrze wyposażony kombinezon 
skórzany. Oczywisty wybór dla świadomych bezpieczeństwa fanów sportowej 
turystyki.“ 

kombinezon skórzany | art.: 030911 | 2.499,00 zł
Wysokiej jakości skóra bydlęca nappa o grubości ok. 1,1 – 1,3 mm 
elastyczne panele 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

Protektory barkowe i łokciowe sas-Tec® certyfikowane wg eN 1621-1:2012, 
spełniają poziom ochrony 2 
Protektory kolanowe sas-Tec® spełniające poziom ochrony 2 
Protektor plecowy sas-Tec® certyfikowany wg eN 1621-2:2014, 
spełnia poziom ochrony 2 
Biodrowe protektory sas-Tec® spełniają normę bezpieczeństwa eN 1621-1:2012

Wstawki ze skóry perforowanej

kombinezon dwuczęściowy

Rozmiary: 36 - 44



99Odzież urban wear

Odzież 
urban

edda LadY kURTka str. 100

aLVa LadY kURTka str. 100 
idaBeLLa LadY sPOdNie str. 106 
camiRa LadY RękaWice str. 147
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kalea lady

#10 czarny

#10 czarny

kurtka | art.: 010810 | 1.149,00 zł

Wysokiej jakości skóra kozia 
Pikowane wstawki na ramionach i łokciach

Łokciowe i barkowe protektory sW, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 2)

zamki wentylacyjne airVent

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-3:2019

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m/L

Rozmiary: 34 - 52

kurtka dwuwarstwowa | art.: 010910 | 1.149,00 zł

Motorrad (17/2020): „iona Lady jest jak szminka: czerwona i kobieca ale również 
przyciągająca oko. dzięki dopasowanemu krojowi i panelom elastycznym 
podkreśla damską sylwetkę. Nawet bez regulacji szerokości pasuje jak rękawica, 
niczego nie powiększa i nie krępuje ruchów.“

Przecierana skóra bawola 
dopasowany i komfortowy krój dzięki elastycznym panelom skórzanym po 
bokach

Łokciowe i barkowe protektory sW, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 2)

Wstawki ze skóry perforowanej

Wypinana kamizelka ocieplająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-3:2020

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m/L

Rozmiary: 34 - 46

iOna lady

#141 popielaty #40 czerwony

#141 popielaty

Wstawki elastyczne

kurtka | art.: 010840 | 1.249,00 zł

Wysokiej jakości woskowana skóra bydlęca

Łokciowe i barkowe protektory sW, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 2)

zamki wentylacyjne airVent

certyfikat wg europejskiej normy FpreN 17092-3:2019

kaptur (wypinany zamkiem)

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m/L

Rozmiary: 34 - 46

edda lady

#10 czarny

#10 czarny

alva lady

#395 czarny/biały Wstawki elastyczne

#395 czarny/biały

kurtka | art.: 010860 | 1.299,00 zł

dream Machines Kauf-Tipp (3/2020):: „Świetna kurtka z miękkiej skóry łącząca 
styl vintage z wyścigowym. Perforacja zapewnia dobrą wentylację a elastyczne 
panele gwarantują dopasowanie i komfort. Rewelacyjna kurtka w uczciwej 
cenie.“

Wysokiej jakości woskowana skóra bydlęca 
Przetestowana pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

Łokciowe i barkowe protektory sW, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 2)

Wstawki ze skóry perforowanej

dopasowany i komfortowy krój dzięki elastycznym panelom skórzanym po 
bokach

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m/L

Rozmiary: 34 - 46



103Odzież urban wear

clarke lady

#10 czarny

kurtka dwuwarstwowa | art.: 086562 | 449,00 zł

kurtka softshell: wiatroodporna, odtrącająca wodę, oddychająca 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Ochraniacze barków i łokci WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z normą 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

membrana Hitex®-z-Liner: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinana kamizelka ocieplająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m/L

Rozmiary: 34 - 46

diOna lady
Nowość

#10 czarny

kamizelka skórzana | art.: 016540 | 429,00 zł

Wysokiej jakości woskowana skóra bydlęca

sznurowania po bokach

Rozmiary: 36 - 46

hOOtch lady
NOWY KOLOR

#85 kamuflaż #10 czarny

#85 kamuflaż

kurtka | art.: 086690 | 649,00 zł

Bluza wykonana z bawełny 
W całości podszyta keVLaRem® duPont™

Ochraniacze barków i łokci WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z normą 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m/L

Rozmiary: 36 - 44

cOuper ii lady

#84 czarny/kamuflaż

#84 czarny/kamuflaż

kurtka dwuwarstwowa | art.: 086703 | 699,00 zł
Poliester 500d 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych 
Przetestowana pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

Obszerne panele mesh dla lepszej wentylacji

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

Odpinany kaptur

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m dla rozmiarów 34 - 36 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 L dla rozmiarów 38 - 44

Rozmiary: 34 - 44

thiagO lady
Nowość

#88 oliwkowy #61 ciemny niebieski

#88 oliwkowy

kurtka dwuwarstwowa | art.: 086711 | 899,00 zł

Połączenie poliamidu i bawełny (65% poliamid, 35% bawełna) 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Łokciowe i barkowe protektory YF, certyfikowane wg normy 1621-1:2012 (level 1)

zamki wentylacyjne airVent

Wypinana membrana Humax®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca 
dry & airy: membrana może być używana tylko na plecach

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 m/L dla rozmiarów 34 - 36 
dedykowany protektor plecowy sas-Tec® scL 19 L dla rozmiarów 38 - 46

Rozmiary: 34 - 46
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Odzież urban wear

kaLea LadY kURTka str. 101 
aBaNa LadY sPOdNie str. 106 
camiRa LadY RękaWice str. 147

na
jw

yż
sz

ej
 j

ak
Oś

ci
 d

en
iM Jeans | art.: 088260 | 749,00 zł

denim 11,5 oz z dodatkiem stretchu 
Wstawki elastyczne 
Wstawki z keVLaRu® duPont™ na biodrach, siedzeniu i kolanach

Bardzo cienkie protektory kolanowe sas-Tec sc-1/ka (Level 1)

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

Bez szwu w kroku dla poprawienia komfortu w pozycji siedziącej 
Po podwinięciu nogawki widoczny odblaskowy pasek 
Jeansy w kroju slim fit z dodatkiem stretchu

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 34 - 46 
skracane: 18 (k36) - 22 (k44)

sOrelle lady
teraz więcej rozmiarów

#305 sprany szary

#304 sprany niebieski

keVLaR® duPont™
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Odzież urban wear

luzie lady

keVLaR® duPont™

#10 czarny

spodnie | art.: 088270 | 549,00 zł

Legginsy z dodatkiem stretchu (46% bawełna, 48% poliester, 6% stretch) 
w pełni podszyte od pasa pod kolano z użyciem 100 % duPont™ keVLaR®

elastyczny i dopasowany pas

 
możliwość zastosowania cienkich protektorów kolanowych sas-Tec sc-1/ka

Rozmiary: 34 - 46 
skracane: 18 (k36) - 21 (k42)

abana lady

#10 czarny

#60 niebieski

keVLaR® duPont™

Jeans | art.: 088090 | 649,00 zł

denim 11,5 oz z dodatkiem stretchu 
Wstawki z keVLaRu® duPont™ na biodrach, siedzeniu i kolanach

Ochraniacze kolan sW certyfikowane 
zgodnie z eN 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

Jeansy w kroju slim fit z dodatkiem stretchu

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 34 - 44 
skracane: 18 (k36) - 21 (k42)

idabella lady

keVLaR® duPont™

#10 czarny

Jeans | art.: 085636 | 649,00 zł
11 oz denim z woskowaną powłoką (100% bawełna) 
Wstawki elastyczne 
Wstawki z keVLaRu® duPont™ na biodrach, siedzeniu i kolanach

Ochraniacze kolan sW certyfikowane 
zgodnie z eN 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

Jeansy w kroju slim fit z dodatkiem stretchu

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 34 - 46
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O
dzież 

dziecięca

eL cHaNGO kids kURTka str. 109 
eL cHaNGO kids sPOdNie str. 109 
mX-TOP kids RękaWice str. 113 
LaNe BUTY str. 113

#10 czarny

spodnie dwuwarstwowe | art.: 085826 | 369,00 zł

Poliester 600d 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

Ochraniacze kolan WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

zamki wentylacyjne airVent

membrana Hitex®-z-Liner: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

Odpinane szelki 
Przedłużane nogawki

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 116, 128, 140, 152, 164

el changO kids

#141 popielaty #397 czarny/szary

#141 popielaty

#431 czarny/neonowy

Tourenfahrer (4/2017): „Wszystkie protektory są we właściwym miejscu. 
Wrażenia optyczne bardzo pozytywne: Tester czuł się jak prawdziwy 
motocyklista.“

kurtka dwuwarstwowa | art.: 083249 | 449,00 zł

Poliester 600d 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

Ochraniacze barków i łokci WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z normą 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

zamki wentylacyjne airVent

membrana Hitex®-z-Liner: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

Przedłużane rękawy

 
możliwość wyposażenia w certyfikowany protektor plecowy sas-Tec scL-m 19

Rozmiary: 116, 128, 140, 152, 164
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#10 czarny

spodnie dwuwarstwowe | art.: 083252 | 349,00 zł

Poliester 600d 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

Ochraniacze kolan WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

zamki wentylacyjne airVent

membrana Hitex®-z-Liner: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

Odpinane szelki 
Przedłużane nogawki

 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 128, 140, 152, 164

x-vent kids

#141 popielaty #431 czarny/neonowy

#141 popielaty

#10 czarny

dla dzieci: idealna kurtka letnia

kurtka dwuwarstwowa | art.: 084191 | 399,00 zł

Poliester 600d 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

Ochraniacze barków i łokci WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z normą 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

Obszerne panele mesh dla lepszej wentylacji

Wypinana membrana Hitex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Przedłużane rękawy

 
możliwość wyposażenia w certyfikowany protektor plecowy sas-Tec scL-m 19

Rozmiary: 128, 140, 152, 164

tOurex ii kids

#431 czarny/neonowy #419 czarny/różowy

#431 czarny/neonowy

#10 czarny

Tylko dla dzieciaków: kilka wersji kolorystycznych ze 
sprawdzonymi rozwiązaniami z zestawów dla dorosłych

kurtka dwuwarstwowa | art.: 083251 | 399,00 zł

Poliester 600d 
Przetestowany pod kątem odporności na ścieranie wg FpreN17092:2019

Ochraniacze barków i łokci WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z normą 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

zamki wentylacyjne airVent

membrana Hitex®-z-Liner: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinane ocieplenie

Przedłużane rękawy

 
możliwość wyposażenia w certyfikowany protektor plecowy sas-Tec scL-m 19

Rozmiary: 128, 140, 152, 164

clarke kids
Nowość

#10 czarny

kurtka dwuwarstwowa | art.: 086565 | 399,00 zł

kurtka softshell: wiatroodporna, odtrącająca wodę, oddychająca 
Podwójna warstwa materiału w miejscach newralgicznych

Ochraniacze barków i łokci WiNNeR certyfikowane 
zgodnie z normą 1621-1:2012 (poziom ochrony 1)

membrana Hitex®-z-Liner: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wypinana kamizelka ocieplająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 17092-4:2020

Odpinany kaptur

 
możliwość wyposażenia w certyfikowany protektor plecowy sas-Tec scL-m 19

Rozmiary: 128, 140, 152, 164
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Odzież dziecięca

Freeze evO kids

#10 czarny#431 czarny/neonowy

art.: 072091 | 129,00 zł

Tourenfahrer (2/2018): „Ochrona przed złymi warunkami pogodowymi jest 
dobra. każdemu, kto szuka ekonomicznej rękawicy zimowej, możemy polecić 
Freeze evo.“

Połączenie wysokiej jakości skóry bydlęcej i poliestru

miękka wyściółka na kostkach

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wyściółka termiczna 3m-Thinsulate™

Rozmiary: s - XL

Mx-tOp kids
NOWY KOLOR

#397 czarny/szary

#431 czarny/neonowy

#10 czarny

#401 czarny/czerwony

art.: 074171 | 139,00 zł

Połączenie paneli mesh i skóry antypoślizgowej amara

Wzmocnienia w miejscach szczególnie narażonych 
Wysokiej jakości osłona kostek

Panele mesh dla efektywnej wentylacji

Rozmiary: s - XL

lane kids

#10 czarny

art.: 040750 | 419,00 zł

Wysokiej jakości matowa skóra bydlęca

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

Rozmiary: 34 - 36

kids suMMer

#10 czarny

art.: 073230 | 139,00 zł

Wysokiej jakości skóra bydlęca

Wysokiej jakości osłona kostek

Panele mesh dla efektywnej wentylacji

Rozmiary: s - XL

alexius kids

keVLaR® duPont™

#304 sprany niebieski

stylowe jeansy motocyklowe dla dzieci

spodnie | art.: 088161 | 399,00 zł

denim 11,5 oz z dodatkiem stretchu 
Wstawki z keVLaRu® duPont™ na biodrach, siedzeniu i kolanach

elastyczny, wysoki pas

 
możliwość zastosowania cienkich protektorów kolanowych sas-Tec sc-1/ka 
możliwość zastosowania protektorów biodrowych sas-Tec sc-1/07 lub sc-1/ka

Rozmiary: 128, 140, 152, 164

zbrOja dziecięca
Nowość

#10 czarny

art.: 069821 | 369,00 zł

elastyczna siateczka

Protektory certyfikowane wg eN 1621-1:2012 i 1621-2:2014 
Protektory na ramionach, łokciach, przedramionach i plecach 
Ochraniacz klatki piersiowej z oddychającą wyściółką

Wbudowany pas nerkowy

Rozmiary: 116, 128, 140, 152, 164



115prOtektOry
TaLismeN kURTka str. 7 

zerO kOMprOMisów: kOMpletny 
zestaw prOtektOrów

art.: 110391 | 99,00 zł

scl-s 19

art.: 110383 | 99,00 zł

sc-1/14

art.: 110388 | 99,00 zł

sc-1/12

art.: 110387 | 99,00 zł

sc-1/11

art.: 110393 | 119,00 zł

scl-xl 19

art.: 110394 | 109,00 zł

scl-l 19

art.: 110392 | 109,00 zł

scl-M/l 19

art.: 110395 | 109,00 zł

scl-M 19

art.: 110384 | 109,00 zł

sc-1/15

art.: 110390 | 109,00 zł

sc-1/13

art.: 110389 | 109,00 zł

sc-1/16

sas-tec® prOtektOry plecOwe
Protektor wykonany z termoplastycznego tworzywa 3d z wysokimi wartościami 
absorpcji energii uderzenia

spełnia poziom ochrony 2 – obecnie najwyższy standard bezpieczeństwa dla 
protektorów
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prOtektOry prOtektOry biOdrOwe

prOtektOry klatki piersiOwej

prOtektOry

zbrOja

art.: 069820 | 449,00 zł

elastyczna siateczka

Protektory certyfikowane wg eN 1621-1:2012 i 
1621-2:2014 
Protektory na ramionach, łokciach, przedramionach 
i plecach 
Ochraniacz klatki piersiowej z oddychającą 
wyściółką

Wbudowany pas nerkowy

Xs - 2XL

żółw sas-tec

art.: 069830 | 319,00 zł

elastyczna siateczka

W zestawie protektor plecowy sas-Tec 
certyfikat wg europejskiej normy eN 1621-2:2014 
spełnia poziom ochrony 2

Regulowane szelki 
Płynna regulacja dzięki rzepowi w pasie

s - 2XL

żółw

art.: 069810 | 259,00 zł

Tworzywo odporne na uderzenia 
Ruchome elementy skorupy

Regulowane szelki

s - L

sc-1/kb2
Nowość

art.: 110374 | 85,00 zł

Bardzo elastyczny i cienki protektor wykonany z 
miękkiej pianki viscoelastic

Przeznaczenie: barki, łokcie, kolana, biodra 
certyfikat wg europejskiej normy eN 1621-1:2012 
spełnia poziom ochrony 2

sc-1/cp2

art.: 110398 | 75,00 zł

3d-Protektor z miękkiej pianki visco elastic

certyfikat wg europejskiej normy eN 1621-3:2018 
spełnia poziom ochrony 1 
do zastosowania w kurtce Talismen, aFT air, Viper 
LT, Panamericana, Neox i khao

sc-1/ka

art.: 110377 | 69,00 zł

Bardzo elastyczny protektor wykonany z miękkiej 
pianki viscoleastic (idealny do jeansów)

Przeznaczenie: barki, łokcie, kolana, biodra 
certyfikat wg europejskiej normy eN 1621-1:2012 
spełnia poziom ochrony 1

viscOtec biOdrOwy

art.: 110400 | 59,00 zł

3d-Protektor z miękkiej pianki visco elastic

certyfikat wg europejskiej normy eN 1621-1:2012 
spełnia poziom ochrony 1

sc-1/07

art.: 110385 | 59,00 zł

3d-Protektor z miękkiej pianki visco elastic

certyfikat wg europejskiej normy eN 1621-1:2012 
spełnia poziom ochrony 1

sc-2/07
Nowość

art.: 110375 | 59,00 zł

3d-Protektor z miękkiej pianki visco elastic

certyfikat wg europejskiej normy eN 1621-1:2012 
spełnia poziom ochrony 2

scl-2

art.: 110399 | 59,00 zł

3d-Protektor z miękkiej pianki visco elastic

Przeznaczenie: barki, łokcie, kolana 
certyfikat wg europejskiej normy eN 1621-1:2012 
spełnia poziom ochrony 2

scl-1

art.: 110386 | 59,00 zł

3d-Protektor z miękkiej pianki visco elastic

Przeznaczenie: barki, łokcie, kolana 
certyfikat wg europejskiej normy eN 1621-1:2012 
spełnia poziom ochrony 2

sc-1/05

art.: 110380 | 55,00 zł

3d-Protektor z miękkiej pianki visco elastic

Przeznaczenie: łokcie, kolana 
certyfikat wg europejskiej normy eN 1621-1:2012 
spełnia poziom ochrony 2

yF b02

art.: 110405 | 49,00 zł

3d-Protektor z miękkiej pianki visco elastic

Przeznaczenie: barki, łokcie 
certyfikat wg europejskiej normy eN 1621-1:2012 
spełnia poziom ochrony 1

yF b01

art.: 110406 | 49,00 zł

3d-Protektor z miękkiej pianki visco elastic

Przeznaczenie: barki, łokcie, kolana 
certyfikat wg europejskiej normy eN 1621-1:2012 
spełnia poziom ochrony 1

sc-1/01
Nowość

art.: 110376 | 39,00 zł

3d-Protektor z miękkiej pianki visco elastic

Przeznaczenie: barki 
certyfikat wg europejskiej normy eN 1621-1:2012 
spełnia poziom ochrony 2

sc-1/02

art.: 110381 | 39,00 zł

3d-Protektor z miękkiej pianki visco elastic

Przeznaczenie: barki, łokcie, kolana 
certyfikat wg europejskiej normy eN 1621-1:2012 
spełnia poziom ochrony 2



119rękawice wOdOOdpOrne

rękawice adventure

TaLismeN RękaWice str. 120



121rękawice wOdOOdpOrne

tacOMa

#398 czarny/ciemny szary

#394 czarny/popielaty

#431 czarny/neonowy #10 czarny

art.: 072110 | 299,00 zł

Motorrad GUT (10/2015): „Rękawice z membraną i krótkim mankietem 
charakteryzują się perfekcyjnym dopasowaniem.”

Połączenie skóry bydlęcej, Tactelu® i antypoślizgowej skóry amara 
Wstawki elastyczne

Wzmocnienia schoeller® keprotec® 
Protektor sas-Tec® na kostkach

membrana Porelle®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Wycieraczka do wizjera 
Rozmiary niestandardowe dostępne tylko w czarnej wersji kolorystycznej

Rozmiary: 8 - 14, Przedłużane: L8-L11

sOnOra dry

#10 czarny

art.: 074271 | 389,00 zł

Motorrad SEHR GUT (16/2019): „sonora to świetne, wygodne, bardzo dobrze 
wykonane a przede wszystkim niedrogie rękawice na cieplejsze dni. Posiadają 
też alternatywną wersję bez membrany i dodatkowo w wersji skracanej i 
przedłużanej oraz z kolorowymi akcentami.“

Wysokiej jakości skóra kozia 
Odporna na ścieranie skóra kangurza od wewnętrznej strony dłoni

Wzmocnienia superFabric® 
Osłona kostek

Panele mesh na wierzchu dłoni, palcach i kciuku

membrana Porelle®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 6 - 12

panaMericana

#401 czarny/czerwony

#431 czarny/neonowy

#10 czarny

art.: 074250 | 399,00 zł

Motorrad & Reisen SEHR GUT (88/2019): „Rewelacyjna rękawica z bardzo 
dobrym stosunkiem cena-jakość. W czasie trzydniowej wycieczki w mocnej 
ulewie rękawica pozostała dopasowana a palce przyjemnie suche.“ 
MO (65/2018): „Nieskazitelna jakość wykonania połączona z bardzo wysokim 
poziomem bezpieczeństwa i wzmocnieniami – wszystko to za rozsądną cenę.“

Połączenie skóry bydlęcej, Tactelu® i antypoślizgowej skóry amara 
Wstawki elastyczne

Wzmocnienia superFabric® 
Protektor sas-Tec® na kostkach

membrana sympatex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, 
dynamicznie regulująca temperaturę

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Wycieraczka do wizjera

Rozmiary: 8 - 12

talisMen

#10 czarny

art.: 073480 | 419,00 zł

Motorrad GUT (9/2020): „antypoślizgowa podeszwa, wygodny i dopasowany 
krój, dobre wyposażenie w protektory, łatwe zakładanie i wysoki poziom 
ochrony.“

Wysokiej jakości bydlęca skóra anilinowa 
Wstawki elastyczne

Wzmocnienia superFabric® 
Wzmocnienia kostek pokryte skórą

membrana sympatex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, 
dynamicznie regulująca temperaturę

możliwość obsługi telefonu i nawigacji w rękawicach

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Wycieraczka do wizjera

Rozmiary: 8 - 14



123rękawice wOdOOdpOrne

aras dry

#10 czarny

art.: 074211 | 219,00 zł

Wysokiej jakości skóra kozia 
Wstawki ze skóry welurowej

Wzmocnienia kostek pokryte skórą 
Piankowe ochraniacze na wierzchu dłoni

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 6 - 12

gObi dry

#10 czarny

art.: 074161 | 259,00 zł

Wysokiej jakości bydlęca skóra anilinowa

skórzane wzmocnienia od wewnętrznej strony dłoni 
Wysokiej jakości osłona kostek

Panele mesh na wierzchu dłoni, palcach i kciuku

membrana Porelle®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 6 - 13

air ride dry
Nowość

#11 czarny/czarny

art.: 070101 | 299,00 zł

Wysokiej jakości skóra kozia 
Wytrzymały, miękki i komfortowy materiał Tactel®

Osłona kostek 
Wzmocnienia na palcach

membrana Porelle®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

możliwość obsługi telefonu i nawigacji w rękawicach

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Wycieraczka do wizjera

Rozmiary: 6 - 13



125rękawice ciepłe, wOdOOdpOrne

Freeze evO

#10 czarny

#431 czarny/neonowy

art.: 072090 | 169,00 zł

Tourenfahrer (2/2018): „Ochrona przed złymi warunkami pogodowymi jest 
dobra. każdemu, kto szuka ekonomicznej rękawicy zimowej, możemy polecić 
Freeze evo.“

Połączenie wysokiej jakości skóry bydlęcej i poliestru

miękka wyściółka na kostkach

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wyściółka termiczna 3m-Thinsulate™

Rozmiary: 6 - 12

Makari
Nowość

#10 czarny

art.: 073520 | 229,00 zł

Wiatroodporny softshell (100% poliester) 
Wysokiej jakości skóra kozia

Wysokiej jakości osłona kostek

membrana Porelle®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

cienka, chroniąca przed chłodem podszewka PRimaLOFT®

możliwość obsługi telefonu i nawigacji w rękawicach

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Wycieraczka do wizjera

Rozmiary: 6 - 12

stavanger

#10 czarny

art.: 070440 | 369,00 zł

Wysokiej jakości skóra kozia

Wzmocnienia schoeller® keprotec® 
Wzmocnienia kostek pokryte skórą

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wyściółka termiczna 3m-Thinsulate™

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Wycieraczka do wizjera

Rozmiary: 8 - 13

thanOs

#10 czarny

art.: 073500 | 379,00 zł

Połączenie skóry bydlęcej, Tactelu® i antypoślizgowej skóry amara 
Wstawki elastyczne

Wzmocnienia superFabric® 
Wysokiej jakości osłona kostek

membrana Porelle®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wyściółka termiczna 3m-Thinsulate™

możliwość obsługi telefonu i nawigacji w rękawicach

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Wycieraczka do wizjera 
mankiet wykonany z neoprenu

Rozmiary: 6 - 13



127rękawice spOrtOwe

challenge shOrt

#10 czarny

#395 czarny/biały

art.: 074221 | 329,00 zł

Wysokiej jakości skóra kozia 
Odporna na ścieranie skóra kangurza od wewnętrznej strony dłoni

Wzmocnienia superFabric® 
Wzmocnienia schoeller® keprotec® 
Osłona kostek z pianki Temperfoam®

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 8 - 12

jayce

#431 czarny/neonowy

#395 czarny/biały

#10 czarny

art.: 074180 | 369,00 zł

Wysokiej jakości skóra kozia

Wewnątrz rękawicy wzmocnienia z materiału duPont™ keVLaR® 
Wzmocnienia na palcach 
Osłona kostek z pianki Temperfoam®

Otwory wentylacyjne na palcach 
Perforowane wstawki skórzane

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 6 - 12

cay

#25 bialy/czerwony

#24 biały/czarny

#10 czarny

art.: 073460 | 399,00 zł

Wysokiej jakości skóra kozia 
Odporna na ścieranie skóra kangurza od wewnętrznej strony dłoni

Wzmocnienia superFabric® 
Wzmocnienia na palcach 
Osłona kostek z pianki Temperfoam®

Perforowane wstawki skórzane

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 8 - 12

challenge lOng

#10 czarny

#395 czarny/biały

BaRdzO dOBRze WYPOsażONa RękaWica sPORTOWa

art.: 074220 | 499,00 zł

Motorrad GUT (10/2018): “modeka challenge long to ładne rękawice do 
codziennej i sportowej jazdy.“ 
Motorrad News TIPP (7/2018): „Rękawice modeka challenge Long w tej cenie 
oferują bardzo dobre wyposażenie. Podszewka coolmax na zewnętrznej stronie 
dłoni jest bardzo komfortowa, skóra kangurza zapewnia bardzo dobry chwyt. 
Osłona kostek nie krępuje ruchów. Rozmiarówka jest ok.”

Wysokiej jakości skóra kozia 
Odporna na ścieranie skóra kangurza od wewnętrznej strony dłoni

Wierzchnia strona dłoni w całości podszyta materiałem keVLaR® duPont™ i 
cOOLmaX® 
Wzmocnienia superFabric® 
Wzmocnienia schoeller® keprotec® 
Osłona kostek z pianki Temperfoam®

Perforowane wstawki skórzane

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 8 - 12, skracane: k8-k11, Przedłużane: L8-L11



129rękawice spOrtOwe

FuegO

#398 czarny/ciemny szary

#394 czarny/popielaty

#10 czarny

art.: 072120 | 199,00 zł

Wytrzymały, miękki i komfortowy materiał Tactel® 
Wstawki z antypoślizgowej skóry amara

Wzmocnienia schoeller® keprotec® 
Wzmocnienia kostek pokryte skórą

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 6 - 14

spOrtie

#395 czarny/biały

#10 czarny

art.: 073360 | 249,00 zł

Wysokiej jakości skóra bydlęca

Wzmocnienia z karbonu na wierzchu dłoni i palcach 
Wzmocnienia w miejscach szczególnie narażonych 
karbonowe osłony kostek

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 6 - 12

baali

#419 czarny/zielony

#395 czarny/biały

#432 czarny/
pomarańczowy

#10 czarny

art.: 074200 | 269,00 zł

Wysokiej jakości skóra kozia 
Wstawki elastyczne

Wewnątrz rękawicy wzmocnienia z materiału duPont™ keVLaR® 
Wzmocnienia na palcach 
Wysokiej jakości osłona kostek

Otwory wentylacyjne na palcach

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 6 - 12

daren

#437 czarny/biały/
neonowy

#395 czarny/biały

#10 czarny

art.: 074190 | 319,00 zł

Wysokiej jakości skóra kozia

Wewnątrz rękawicy wzmocnienia z materiału duPont™ keVLaR® 
Wzmocnienia na palcach 
Wysokiej jakości osłona kostek

Otwory wentylacyjne na palcach

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 6 - 12



131rękawice letnie

aFT aiR kURTka str. 15 
aFT aiR sPOdNie str. 15 

sONORa RękaWice str. 131 
ikaRUs BUTY str. 150

rękaw
ice 

letnie

sOnOra

#431 czarny/neonowy

#401 czarny/czerwony

art.: 074270 | 329,00 zł

Enduro Tipp (1/2018): „dobre dopasowanie, imponujące wrażenie 
przyczepności.“ 
Motorrad & Reisen GUT (87/2018): „W totalnym rozrachunku rękawice sonora 
bardzo dobrze zaliczyły praktyczny test. To dobra letnia, turystyczna rękawica z 
dobrą specyfikacją.“

Wysokiej jakości skóra kozia 
Odporna na ścieranie skóra kangurza od wewnętrznej strony dłoni

Wzmocnienia superFabric® 
Osłona kostek

Wydajna wentylacja dzięki licznym panelom mesh

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 6 - 12, skracane: k8-k11, Przedłużane: L8-L11

art.: 070100 | 269,00 zł

Wysokiej jakości skóra kozia

Osłona kostek 
Wzmocnienia na palcach

Wydajna wentylacja dzięki licznym panelom mesh 
Perforowana skóra kozia od wewnętrznej strony dłoni

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 6 - 12

air ride

#436 czarny/biały/
czerwony

#437 czarny/biały/neonowy

#397 czarny/szary #11 czarny/czarny



133rękawice letnie

sahara shOrt

#10 czarny

#431 czarny/neonowy

art.: 073291 | 209,00 zł

Scooter & Sport TIPP (4/2017): „Przewiewne, krótkie rękawice na lato.“

Wysokiej jakości bydlęca skóra anilinowa

Wzmocnienia w miejscach szczególnie narażonych 
Wysokiej jakości osłona kostek

Wydajna wentylacja dzięki licznym panelom mesh

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 6 - 12

sahara traveller

#10 czarny

art.: 073290 | 219,00 zł

Wysokiej jakości bydlęca skóra anilinowa

Wzmocnienia w miejscach szczególnie narażonych 
Wysokiej jakości osłona kostek

Wydajna wentylacja dzięki licznym panelom mesh

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 6 - 12, skracane: k8-k11, Przedłużane: L8-L11

breeze
teraz więcej rozmiarów

#10 czarny

art.: 074240 | 229,00 zł

Wysokiej jakości bydlęca skóra anilinowa

Wzmocnienia w miejscach szczególnie narażonych 
Wzmocnienia schoeller® keprotec® 
Osłona kostek

Wydajna wentylacja dzięki licznym panelom mesh

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 6 - 13

gObi traveller ii

#10 czarny

art.: 074162 | 239,00 zł

Wysokiej jakości bydlęca skóra anilinowa 
Wstawki elastyczne

Wzmocnienia w miejscach szczególnie narażonych 
Wysokiej jakości osłona kostek

możliwość obsługi telefonu i nawigacji w rękawicach

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 6 - 13



135rękawice letnie

Mx tOp

#431 czarny/neonowy

#149 kolor szary/biały/pomarańczowy

#400 czarny/niebieski

#397 czarny/szary #10 czarny

art.: 074170 | 139,00 zł

Motorradabenteuer (2/2017): „Wydajna wentylacja zapewnia poczucie 
komfortu w letnie dni. Bardzo dobry i pewny chwyt.“

Połączenie paneli mesh i skóry antypoślizgowej amara

Wzmocnienia w miejscach szczególnie narażonych 
Wysokiej jakości osłona kostek

Rozmiary: 6 - 12

#401 czarny/czerwony

derrek
art.: 070110 | 169,00 zł

Wysokiej jakości skóra kozia 
Wstawki z antypoślizgowej skóry amara

Wysokiej jakości osłona kostek

Otwory wentylacyjne na palcach

Rozmiary: 6 - 12

#10 czarny

Mesh
art.: 072071 | 139,00 zł

Połączenie paneli mesh i skóry antypoślizgowej amara

Wysokiej jakości osłona kostek

Wydajna wentylacja dzięki licznym panelom mesh

Rozmiary: 6 - 13

#10 czarny

x-air
art.: 070541 | 139,00 zł

Wysokiej jakości skóra bydlęca nappa

Wzmocnienia kostek pokryte skórą

Wydajna wentylacja dzięki licznym panelom mesh

Rozmiary: 6 - 12

#10 czarny

airing
art.: 072130 | 139,00 zł

Wysokiej jakości bydlęca skóra anilinowa

Wzmocnienia kostek pokryte skórą

Wydajna wentylacja dzięki licznym panelom mesh

Rozmiary: 6 - 12

#10 czarny



137rękawice urban wear

rękawice 
urban wear

HOT TWO RękaWice str. 137

hOt classic

#120 brązowy

#121 ciemny brązowy

#10 czarny #40 czerwony

art.: 070120 | 269,00 zł

Motorrad News (7/2016): „dla fanów stylu retro, którym zależy również na 
bezpieczeństwie. Rękawice Hot classic jako jedyne w naszym zestawieniu są 
wyposażone w protektor kostek stylowo pokryty skórą. Wyściółka jest wygodna 
a skóra bardzo miękka. Wszystko za optymalną cenę.”

Wysokiej jakości bydlęca skóra anilinowa

Wzmocnienia kostek pokryte skórą

Perforowane wstawki skórzane

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 6 - 14

hOt twO

#122 brązowy/czarny

#144 popielaty/czarny

#10 czarny

art.: 070122 | 299,00 zł

Wysokiej jakości bydlęca skóra anilinowa 
Wstawki elastyczne

Wzmocnienia kostek pokryte skórą

Perforowane wstawki skórzane

możliwość obsługi telefonu i nawigacji w rękawicach

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 8 - 13



139rękawice urban wear

steeve

#140 szary

art.: 074300 | 189,00 zł

Wysokiej jakości skóra kozia 
Wstawki elastyczne

skórzane wzmocnienia od wewnętrznej strony dłoni 
Wzmocnienia kostek pokryte skórą

możliwość obsługi telefonu i nawigacji w rękawicach

Rozmiary: 6 - 12

aras

#10 czarny

art.: 074210 | 199,00 zł

Wysokiej jakości skóra kozia 
Wstawki ze skóry welurowej

Wzmocnienia kostek pokryte skórą 
Piankowe ochraniacze na wierzchu dłoni 
Podwójny materiał na wewnętrznej stronie dłoni

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 6 - 12

steeve ii

#10 czarny

art.: 074302 | 229,00 zł

Wysokiej jakości bydlęca skóra anilinowa 
Wstawki elastyczne

skórzane wzmocnienia od wewnętrznej strony dłoni 
Wzmocnienia kostek pokryte skórą

możliwość obsługi telefonu i nawigacji w rękawicach

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: 6 - 12

highway

#10 czarny

art.: 070310 | 69,00 zł

Wysokiej jakości skóra bydlęca nappa

Perforacja na wierzchu dłoni

Rozmiary: Xs - 2XL



141rękawice

zaprOjektOwane 
z MyślĄ O 
kObietach

aiR Ride LadY RękaWice str. 145



143rękawice

Makari lady
Nowość

#419 czarny/różowy

art.: 073520 | 229,00 zł

Wiatroodporny softshell (100% poliester) 
Wysokiej jakości bydlęca skóra anilinowa

Wysokiej jakości osłona kostek

membrana Porelle®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

cienka, chroniąca przed chłodem podszewka PRimaLOFT®

możliwość obsługi telefonu i nawigacji w rękawicach

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Wycieraczka do wizjera

Rozmiary: damskie ds - dXL

tacOMa lady

#10 czarny

#431 czarny/neonowy

#398 czarny/ciemny szary #394 czarny/popielaty

art.: 072110 | 299,00 zł

Motorrad GUT (10/2015): „Rękawice z membraną i krótkim mankietem 
charakteryzują się perfekcyjnym dopasowaniem.”

Połączenie skóry bydlęcej, Tactelu® i antypoślizgowej skóry amara

Wzmocnienia schoeller® keprotec® 
Protektor sas-Tec® na kostkach

membrana Porelle®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Wycieraczka do wizjera

Rozmiary: dXs - dL

stavanger lady

#10 czarny

art.: 070440 | 369,00 zł

Wysokiej jakości skóra kozia

Wzmocnienia schoeller® keprotec® 
Wzmocnienia kostek pokryte skórą

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

Wyściółka termiczna 3m-Thinsulate™

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Wycieraczka do wizjera

Rozmiary: dXs - dL

panaMericana lady

#431 czarny/neonowy

#401 czarny/czerwony

#10 czarny

art.: 074250 | 399,00 zł

Motorrad & Reisen SEHR GUT (88/2019): „Rewelacyjna rękawica z bardzo 
dobrym stosunkiem cena-jakość. W czasie trzydniowej wycieczki w mocnej 
ulewie rękawica pozostała dopasowana a palce przyjemnie suche.“ 
MO (65/2018): „Nieskazitelna jakość wykonania połączona z bardzo wysokim 
poziomem bezpieczeństwa i wzmocnieniami – wszystko to za rozsądną cenę.“ 
Tourenfahrer (8/2019): „Wodoodporne Panamericana Lady z długim mankietem 
i miękką poliestrową wyściółką to udane i dopasowane rękawice na każdą 
pogodę.“

Połączenie skóry bydlęcej, Tactelu® i antypoślizgowej skóry amara 
Wstawki elastyczne

Wzmocnienia superFabric® 
Protektor sas-Tec® na kostkach

membrana sympatex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, 
dynamicznie regulująca temperaturę

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Wycieraczka do wizjera

Rozmiary: dXs - dL



145rękawice

FuegO lady

#398 czarny/ciemny szary

#394 czarny/popielaty

#10 czarny

art.: 072120 | 199,00 zł

Wytrzymały, miękki i komfortowy materiał Tactel® 
Wstawki z antypoślizgowej skóry amara

Wzmocnienia schoeller® keprotec® 
Wzmocnienia kostek pokryte skórą

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: dXs - dL

lady

#10 czarny

#395 czarny/biały

art.: 073410 | 269,00 zł

Wysokiej jakości skóra bydlęca

Wzmocnienia superFabric® 
Wzmocnienia schoeller® keprotec® 
Wysokiej jakości osłona kostek

Perforowane wstawki skórzane na palcach

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: dXs - dL

air ride lady
Nowość

#11 czarny/czarny

#419 czarny/różowy

art.: 070100 | 269,00 zł

Wysokiej jakości skóra kozia

Osłona kostek 
Wzmocnienia na palcach

Wydajna wentylacja dzięki licznym panelom mesh 
Perforowana skóra kozia od wewnętrznej strony dłoni

możliwość obsługi telefonu i nawigacji w rękawicach

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: damskie ds - dXL

cay lady

#10 czarny

#26 biały/różowy

art.: 073460 | 399,00 zł

Wysokiej jakości skóra kozia 
Odporna na ścieranie skóra kangurza od wewnętrznej strony dłoni

Wzmocnienia superFabric® 
Wzmocnienia na palcach 
Osłona kostek z pianki Temperfoam®

Perforowane wstawki skórzane

możliwość obsługi telefonu i nawigacji w rękawicach

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: damskie ds - dXL



147rękawice

hOt twO lady

#144 popielaty/czarny

#45 czerwony/czarny

#10 czarny

art.: 070123 | 299,00 zł

Wysokiej jakości bydlęca skóra anilinowa 
Wstawki elastyczne

Wzmocnienia kostek pokryte skórą

Perforowane wstawki skórzane

możliwość obsługi telefonu i nawigacji w rękawicach

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: damskie ds - dXL

caMira lady

#10 czarny

#395 czarny/biały

art.: 074230 | 279,00 zł

Wysokiej jakości skóra kozia 
Wstawki elastyczne

miękka wyściółka na kostkach

certyfikat wg europejskiej normy eN 13594:2015

Rozmiary: damskie ds - dXL

janika lady

#395 czarny/biały

art.: 074280 | 139,00 zł

Połączenie wysokiej jakości skóry bydlęcej i poliestru

Wzmocnienia na palcach 
miękka wyściółka na kostkach

Rozmiary: damskie ds - dXL

Mesh lady

#10 czarny

art.: 072070 | 139,00 zł

Połączenie paneli mesh i skóry antypoślizgowej amara

Wysokiej jakości osłona kostek

Wydajna wentylacja dzięki licznym panelom mesh

Rozmiary: dXs - dL
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drynaMic

#10 czarny

art.: 040950 | 699,00 zł

Wykonane z mikrofibry

Wzmocnienia kostek i goleni 
Wyściółka na podbiciu i pięcie 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2017

slidery do butów drynamic - numer artykułu 110933, cena: 55 zł 
wysokość cholewki w tylnej części: ok. 29 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 39 - 47

hydrOs

#10 czarny

art.: 040880 | 779,00 zł

Wysokiej jakości skóra bydlęca 
Panele tekstylne

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

membrana sympatex®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, 
dynamicznie regulująca temperaturę

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2015

Regulacja szerokości cholewki za pomocą rzepów 
wysokość cholewki w tylnej części: ok. 27.5 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 39 - 47

ikarus

#120 brązowy

#10 czarny

art.: 040741 | 799,00 zł

skóra bydlęca wysokiej jakości

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2015

regulacja szerokości dzięki aluminiowym klamrom 
wysokość cholewki w tylnej części: ok. 32 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 40 - 47
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arunas

#10 czarny

art.: 040940 | 549,00 zł

Wysokiej jakości skóra bydlęca

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2017

zapięcie na suwak po obu stronach 
wysokość cholewki w tylnej części: ok. 23.5 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 37 - 50

grand tOur

#10 czarny

art.: 040630 | 549,00 zł

Wysokiej jakości skóra bydlęca

Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów 
Obustronna ochrona kostek

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2015

wysokość cholewki w tylnej części: ok. 24.5 cm dla rozmiaru 43

37 - 47

tarikO
Nowość

#10 czarny

#120 brązowy

art.: 040930 | 649,00 zł

skóra bydlęca wysokiej jakości

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2017

regulacja szerokości dzięki aluminiowym klamrom 
wysokość cholewki w tylnej części: ok. 27.5 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 39 - 47

speed tech

#395 czarny/biały

#431 czarny/neonowy

#10 czarny

art.: 040780 | 699,00 zł

Motorrad GUT (9/2018): „Typowe sportowe buty z dalekowschodniej produkcji, 
w porównaniu do konkurencji są znacznie lepsze.” 
Motorradfahrer (4/2016): „Bardzo łatwe zakładanie, dobrze wyprofilowane i 
wygodne podbicie, przyjemna wyściółka, nigdzie nie obcierają.“

Wykonane z mikrofibry

Wzmocnienia kostek i goleni 
Wyściółka na podbiciu i pięcie 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2015

slidery do butów speed Tech - numer artykułu 110933, cena: 55 zł 
wysokość cholewki w tylnej części: ok. 29 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 39 - 46
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blaker

#10 czarny

art.: 040830 | 469,00 zł

Wykonane z mikrofibry

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2015

wysokość cholewki w tylnej części: ok. 25.5 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 37 - 48

assen evO

#10 czarny

art.: 040521 | 499,00 zł

Motorradfahrer EMPFEHLUNG (8/2018): „Podczas testu wodoodporności w 
butach było sucho nawet po 15 minutach. zamki są gładkie i dobrze działają. 
szwy i podeszwy mają zadowalającą jakość. szeroki zakres regulacji z zapięciem 
na rzep pozwoli dopasować cholewkę do każdej łydki. dobrą przyczepność i 
wysoki komfort zawdzięczamy elastycznej podeszwie i miękkiej wkładce.“

Wysokiej jakości skóra bydlęca

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2015

wysokość cholewki w tylnej części: ok. 28.5 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 37 - 47

MOnza ii

#10 czarny

art.: 040442 | 499,00 zł

Wysokiej jakości skóra bydlęca

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2017

wysokość cholewki w tylnej części: ok. 26.5 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 37 - 47

Muddy track evO ii

#120 brązowy

art.: 040736 | 699,00 zł

skóra bydlęca wysokiej jakości

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2017

Regulacja szerokości cholewki poprzez 2 klamry 
wysokość cholewki w tylnej części: ok. 20 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 39 - 47
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kyne
NOWY KOLOR

#401 czarny/czerwony

#24 biały/czarny

#398 czarny/ciemny szary

art.: 040980 | 449,00 zł

Wykonane z mikrofibry 
Wstawki z antypoślizgowej skóry amara

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów 
slidery

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2017

wysokość cholewki w tylnej części: ok. 17 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 36 - 47

black rider

#10 czarny

art.: 040850 | 449,00 zł

Motorrad (17/2020): „ modeka Black Rider to bardzo lekkie, bardzo komfortowe 
i również bardzo dobrze wentylowane buty dla motocyklistów, także tych z 
szerszą stopą. W ciepłe i upalne dni przekonuje bardzo wydajna wentylacja - nie 
tylko na motocyklu ale także podczas chodzenia.“

Poliuretan pokryty matową skórą

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

Perforowane wstawki skórzane

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2015

wysokość cholewki w tylnej części: ok. 15 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 37 - 47

MOndellO

#10 czarny

art.: 040860 | 469,00 zł

Wykonane z mikrofibry

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2015

wysokość cholewki w tylnej części: ok. 18 cm dla rozmiaru 38

Rozmiary: 37 - 47

Muddy track evO

#10 czarny

art.: 040735 | 549,00 zł

Wysokiej jakości skóra bydlęca

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2017

Regulacja szerokości cholewki poprzez 2 klamry 
wysokość cholewki w tylnej części: ok. 20 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 37 - 47
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lane zip

#301 postarzany czarny

art.: 040752 | 459,00 zł

Wysokiej jakości matowa skóra bydlęca

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

suwak po boku dla łatwiejszego zakładania buta 
W zestawie dodatkowe czarne sznurówki 
wysokość cholewki w tylnej części: ok. 18 cm dla rozmiaru 38

Rozmiary: 37 - 47

lane

#10 czarny

#120 brązowy

art.: 040750 | 429,00 zł

Tourenfahrer (2/2015): “Na miasto, skuter czy motocykl nowe retro trampki z 
modeki są rewelacyjne.”

Wysokiej jakości matowa skóra bydlęca

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

W zestawie dodatkowe pomarańczowe sznurówki 
W zestawie dodatkowe czerwone sznurówki 
wysokość cholewki w tylnej części: ok. 15 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 34 - 47

le Mans

#10 czarny

art.: 040480 | 429,00 zł

Połączenie skóry bydlęcej z wytrzymałą tkaniną tekstylną

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

wysokość cholewki w tylnej części: ok. 17 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 37 - 46

kentO

#10 czarny

art.: 040890 | 369,00 zł

materiał tekstylny

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2015

wysokość cholewki w tylnej części: ok. 11.5 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 37 - 47
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MidtOwn

#140 szary

#120 brązowy

art.: 040820 | 549,00 zł

dREaM MacHINES Preis-Tipp (04/2020): „antypoślizgowa podeszwa, wygodny 
i dopasowany krój, dobre wyposażenie w protektory, łatwe zakładanie i wysoki 
poziom ochrony.“

skóra bydlęca wysokiej jakości

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

Perforowane wstawki skórzane

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2015

wysokość cholewki w tylnej części: ok. 14 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 37 - 47

lyntOn

#10 czarny

#120 brązowy

art.: 040900 | 649,00 zł

MO (9/2019): „szykowne, porządnie wykonane buty z przyczepną, 
antypoślizgową podeszwą w przystępnej cenie. Praktyczne zapięcie na zamek 
od wewnętrznej strony.“

skóra bydlęca wysokiej jakości

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na palce

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2015

suwak po boku dla łatwiejszego zakładania buta 
wysokość cholewki w tylnej części: ok. 18 cm dla rozmiaru 38

Rozmiary: 39 - 46

wOlter

#300 postarzany brązowy

#10 czarny

art.: 040920 | 669,00 zł

skóra bydlęca wysokiej jakości

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na palce

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2017

suwak po boku dla łatwiejszego zakładania buta 
wysokość cholewki w tylnej części: ok. 20 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 39 - 47
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kibara lady

#10 czarny

art.: 040870 | 549,00 zł

skóra bydlęca wysokiej jakości

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na palce

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2015

zapięcie na suwak po obu stronach 
wysokość cholewki w tylnej części: ok. 22.5 cm dla rozmiaru 40

Rozmiary: 36- 42

rOsica lady

#10 czarny

art.: 040751 | 369,00 zł

zamszowa skóra bydlęca

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

suwak po boku dla łatwiejszego zakładania buta 
W zestawie dodatkowe białe sznurówki 
wysokość cholewki w tylnej części: ok. 16.5 cm dla rozmiaru 40

Rozmiary: 36- 41

bunbury lady

#10 czarny

art.: 040910 | 499,00 zł

Wysokiej jakości skóra bydlęca 
Panele tekstylne

Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów 
Obustronna ochrona kostek

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2015

wysokość cholewki w tylnej części: ok. 25.5 cm dla rozmiaru 43

Rozmiary: 36- 41

Orella lady
Nowość

#10 czarny

art.: 040990 | 499,00 zł

Wysokiej jakości matowa skóra bydlęca 
zamszowa skóra bydlęca

Obustronna ochrona kostek 
Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2017

dwustopniowe zapięcie na rzep 
wysokość cholewki w tylnej części: ok. 20 cm dla rozmiaru 40

Rozmiary: 36- 42

nicOletta lady

podwyższenie na pięcie o 6 cm

#10 czarny

art.: 040970 | 649,00 zł

skóra bydlęca wysokiej jakości

Wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów 
Obustronna ochrona kostek

membrana Hipora®: wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca

certyfikat wg europejskiej normy eN 13634:2017

Podwyższają o 6 cm (4 cm na obcasie i 2 cm na podeszwie) 
wysokość cholewki w tylnej części: ok. 22.5 cm dla rozmiaru 40

Rozmiary: 36- 42
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daypack

#10 czarny

torba na udo z regulacją na nodze i biodrze

art.: 111011 | 189,00 zł

Motorradfahrer Empfehlung (12/2016): „doskonałe wyposażenie. wygodne 
usytuowanie na biodrze.“

torba na udo wykonana ze 100% poliestru

przednia kieszeń z wodoodpornym zamkiem

Pojemność: 2 L

extra pack

#10 czarny

sprytne rozwiązanie: szybki dostęp do telefonu 
komórkowego

art.: 111016 | 99,00 zł

Wodoodporna kieszeń na telefon wykonana z wytrzymałego tworzywa

kompatybilny ze wszystkimi rodzajami szelek (rzep)

Wymiary: 17 x 8 x 2,5 cm

dry pack 32l

#10 czarny

Wodoszczelny: duży i wytrzymały plecak z rolowanym 
zamknięciem i dużą ilością miejsca do przechowywania

art.: 111014 | 369,00 zł

Wodoodporny plecak z wytrzymałego tworzywa 
Wykończenie z materiału 3d mesh na plecach

materiał zewnętrzny w 100 % wodoodporny, szwy klejone wewnątrz

elastyczne, rolowane zamknięcie 
Regulowane zapięcie na klatce piersiowej 
Pasek na biodrze

Wymiary: 28 x 58 x 20 cm

adventure pack 28l

#431 czarny/neonowy

duży, solidny i wszechstronny plecak z przemyślanym 
systemem przechowywania

art.: 111012 | 369,00 zł

Motorrad (16/2020): „ Na kilku ostatnich wyjazdach używaliśmy plecaka 
modeka adventure Pack w którym przewoziliśmy laptop i kamerę. 
Przewoziliśmy ten sprzęt z pełnym zaufaniem do plecaka a czasami nie miał 
łatwo. Jednak wzmocniona konstrukcja, antypoślizgowe dno oraz wytrzymały 
na ścieranie poliester 600d sprawdziły się w 100%.“

Plecak wykonany z wytrzymałego poliestru 600d 
Wykończenie z materiału 3d mesh na plecach 
Wzmocnione dno plecaka

W zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy

Wykończona delikatnym materiałem kieszeń na laptop (do 17 cali) 
Wiele kieszeni wewnątrz i na zewnątrz 
Regulowane zapięcie na klatce piersiowej 
Pasek na biodrze 
Przygotowany pod hydropack

Wymiary: 30 x 52 x 20 cm

city pack 15l

#401 czarny/czerwony

Lekki plecak o aerodynamicznym profilu: pojemność 15 
litrów, idealny do codziennego użytku

art.: 111015 | 279,00 zł

Plecak wykonany z wytrzymałego poliestru 420d 
Wykończenie z materiału 3d mesh na plecach

W zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy

Wiele kieszeni wewnątrz i na zewnątrz 
Regulowane zapięcie na klatce piersiowej 
Pasek na biodrze 
Przygotowany pod hydropack

Wymiary: 26 x 46 x 16 cm

dry pack 22l

#10 czarny

Wodoszczelny: wytrzymały plecak z rolowanym 
zamknięciem do codziennego użytku

art.: 111013 | 279,00 zł

Wodoodporny plecak z wytrzymałego tworzywa 
Wykończenie z materiału 3d mesh na plecach

materiał zewnętrzny w 100 % wodoodporny, szwy klejone wewnątrz

elastyczne, rolowane zamknięcie 
Pasek na wysokości klatki piersiowej 
Pasek na biodrze

Wymiary: 24 x 46 x 12 cm
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super bag

#10 czarny

art.: 111008 | 379,00 zł
system mocowania z czterema mocnymi magnesami. możliwość noszenia 
jako plecak. Wielkość regulowana zamkiem błyskawicznym. kieszeń na mapę. 
kieszeń na nawigację. materiał antypoślizgowy na spodzie. zintegrowana 
osłona przeciwdeszczowa oraz pasek na ramię.

Pojemność 12 - 26 L

sakwy bOczne regular

#10 czarny

art.: 119002 | 379,00 zł
Uniwersalny system mocowania z regulowanymi rzepami, wielkość regulowana 
zamkiem błyskawicznym, rozpinane boki dla lepszego rozmieszczenia ładunku, 
panele z materiału odblaskowego, materiał antypoślizgowy na spodzie, 
zintegrowana osłona przeciwdeszczowa oraz pasek na ramię

Pojemność: 12 - 20 L

travelstar

#10 czarny

art.: 111007 | 349,00 zł

Reise Motorrad Tipp (4/2013): „Podstawa jest wyposażona w magnesy ale 
może też być mocowana za pomocą pasków. Główny przedział ma możliwość 
powiększenia. Na samej górze mamy schowek na okulary. dołączony pokrowiec 
przeciwdeszczowy znajduje się w jednej z dwóch bocznych kieszonek. Torba 
Travelstar jest wyposażona w paski w związku z tym można jej używać również 
jako plecaka.”

Torba z sześcioma magnesami, odpinany plecak, odblaski, trzy kieszenie 
zewnętrzne, pokrowiec przeciwdeszczowy, po jednej kieszeni na mapę w 
podstawie i w plecaku, wielkość regulowana zamkiem błyskawicznym

Pojemność: 12 - 20 L

tOrba na bak

#10 czarny

art.: 111005 | 299,00 zł

magnetyczny system mocowania, wielkość regulowana zamkiem 
błyskawicznym, kieszeń na mapę

Pojemność: 25 L

clever bag

#10 czarny

art.: 111009 | 249,00 zł

motorrad News (6/2017): „Dla motocykla z wąskim bakiem.“

system mocujący z czterema magnesami. materiał antypoślizgowy na spodzie. 
zintegrowana osłona przeciwdeszczowa oraz pasek na ramię. kieszeń na mapę. 
kieszeń na telefon.

Pojemność: 5 L

wOrek Marynarski

#10 czarny

art.: 119000 | 139,00 zł

Wytrzymała tkanina powlekana PVc: 100% wodoodporna, bezstopniowa 
regulacja długości

Pojemność: 60 L

rOad bag

#431 czarny/neonowy

art.: 119004 | 249,00 zł  Pojemność: 60 L
art.: 119005 | 219,00 zł  Pojemność: 45 L
art.: 119003 | 199,00 zł  Pojemność: 30 L

Motorradfahrer Empfehlung (11/2017): „Wodoodporna torba jest bardzo 
praktycza przez cały sezon.“

Wodoszczelna torba na bagaż

regulowane zapięcie 
odpinane pasy na ramię

odblaski
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pas nerkOwy

akcesOria

tech cOOl

art.: 120070 | 119,00 zł

Technologia coolmax® zapewnia  wygodę, komfort  i 
efekt chłodu

funkcjonalna kominiarka na lato

Rozmiary: uniwersalny

#10 czarny

tech dry

art.: 120060 | 109,00 zł

Ukierunkowana cyrkulacja powietrza: kanały 
powietrzne odprowadzają nadmiar ciepła

Funkcjonalna kominiarka 
szybkie odprowadzanie wilgoci od ciała

Rozmiary: uniwersalny

#10 czarny

kOMin uniwersalny
art.: 110630 | 39,00 zł

Multi Fleece
Nowość

art.: 110631 | 59,00 zł

elastyczny komin podszyty ciepłym polarem

Rozmiary: uniwersalny

#7502 skulls #10 czarny

#7527 Jackie#7526 apps 
Blue

#7525 apps 
Pink

#7524 apps 
Lime

#7521 Flames 
Black

#7520 Joker 
green

#7519 Lucky 
Joker

#7518 Badboy#7517 apps 
black

#7516 
custombike

#7515 small 
Flames

#7514 Beast#7508 
american spirit

#7505 skulls 
Roses

#7504 Bloody 
skulls

#7503 skulls 
grey

#7502 skulls#7501 Pirates#7500 Ghost#3009 Black

6027

art.: 060270 | 99,00 zł

Pas nerkowy

system Noppen zapewniający cyrkulację powietrza

Rozmiary: s - L

tinka lady

art.: 060310 | 99,00 zł

Pas nerkowy

dopasowany damski krój

Rozmiary: s - XL

xerO

art.: 060300 | 99,00 zł

Pas nerkowy wykonany z perforowanej skóry

Rozmiary: s - 2XL

6028

art.: 060280 | 89,00 zł

Pas nerkowy

Ocieplający wkład Polartec® na plecach

Rozmiary: s - 2XL

6016

art.: 060160 | 69,00 zł

Pas nerkowy

Przepuszcza powietrze

Rozmiary: s - XL

6021

art.: 060210 | 69,00 zł

Pas nerkowy

Większa cyrkulacja powietrza

Rozmiary: s - L

6018

art.: 060180 | 49,00 zł

Pas nerkowy

Przepuszcza powietrze

Rozmiary: s - 2XL

MadOxx

art.: 060290 | 199,00 zł

Pas nerkowy 
Regulująca temperaturę wyściółka Outlast®

Rozmiary: Xs - 4XL

6026

art.: 060260 | 129,00 zł

Pas nerkowy

system Noppen zapewniający cyrkulację powietrza

Podwójny system rzepów dla idealnego 
dopasowania do sylwetki

Rozmiary: s - L
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akcesiOria i śrOdki pielęgnacji Odzieży Okulary

akcesOria

art.: 190030 | 19,00 zł

50 ml
#10 czarny, #980 przezroczysty

pasta dO skóry

art.: 190205 | 74,00 zł

250 ml

hey iMpra-wash

art.: 190207 | 54,00 zł

250 ml

eFFax spray

art.: 111020 | 49,00 zł

15 x 12 x 4 cm

apteczka MOtOcyklOwa

art.: 190206 | 49,00 zł

250 ml

hey cOMbi-wash

art.: 190204 | 49,00 zł

250 ml

hey tex-wash

art.: 190203 | 49,00 zł

300 ml

wax spray

art.: 190201 | 49,00 zł

200 ml

spray dO tekstyliów

art.: 190200 | 49,00 zł

200 ml

spray dO skór

art.: 190110 | 39,00 zł

150 ml
#980 przezroczysty

pasta dO skóry

art.: 115833 | 89,00 zł

Lekkie okulary z wyjmowaną wkładką 

wiatroszczelną

#981 dymiony   #984 żółty   #811 niebieski 
lustrzany   

dallas plus

art.: 115822 | 89,00 zł

Bardzo lekkie okulary motocyklowe

#983 ciemny dymiony         

lieutenant

art.: 115832 | 49,00 zł

okulary motocyklowe z cienkimi i 

elastycznymi zausznikami

#981 dymiony   #984 żółty   #980 
przezroczysty   

dallas
NOWY KOLOR

art.: 115820 | 249,00 zł

Okulary motocyklowe z miękką uszczelką, 

fotochromatyczne soczewki

#981 dymiony         

kickback 
FOtOchrOMatyczne

art.: 115835 | 209,00 zł

duże gogle

#981 dymiony   #980 przezroczysty      

nevada

art.: 115834 | 189,00 zł

duże gogle - mozna założyć na zwykłe 

okulary

#981 dymiony   #984 żółty   #980 
przezroczysty   

tOrOntO

art.: 115821 | 159,00 zł

Wyjątkowo elastyczne oprawki

#983 ciemny dymiony         

springbOard

art.: 115824 | 159,00 zł

Okulary motocyklowe z miękką uszczelką

#811 niebieski lustrzany         

kickback gt

art.: 115840 | 139,00 zł

chroniące przed wiatrem okulary na dużą 

głowę

#981 dymiony         

MilanO
Nowość

art.: 115839 | 139,00 zł

chroniące przed wiatrem okulary na małą 

głowę

#981 dymiony         

detrOit
Nowość

art.: 115831 | 139,00 zł

przyciemniane okulary chroniące przed 

wiatrem

#981 dymiony         

vegas

art.: 115819 | 139,00 zł

Okulary motocyklowe z miękką uszczelką

#983 ciemny dymiony   #984 żółty      

kickback

art.: 115811 | 209,00 zł

zestaw Quick change kit z wymiennymi 

szkłami – jasne, ciemne, żółte

#983 ciemny dymiony         

Quick change kit

art.: 51190012 | 189,00 zł

dwuczęściowa maska, można używać 

samych gogli

#897 srebrny lustrzany   #981 dymiony      

invase

art.: 086400 | 69,00 zł

Rozmiary: s/m, L/XL, XXL
#10 czarny

Ocieplacze kOlan

art.: 110605 | 49,00 zł

Rozmiary: m, L
#10 czarny

Maska MOtOcyklOwa

art.: 110612 | 49,00 zł

Rozmiary: m, L
#10 czarny

gOlF super

art.: 110608 | 49,00 zł

Rozmiary: m, L
#10 czarny

608 kOłnierz OcieplajĄcy

art.: 110611 | 39,00 zł

Rozmiary: m, L
#10 czarny

gOlF start

art.: 120050 | 15,00 zł

Rozmiary: uniwersalny
#10 czarny

12005
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indeks alFabetycznytabela rOzMiarOwa

skracane 
rozmiary dla 
wzrostu do 
174 cm

Normalne rozmiary 
dla wzrostu od 175 do 

180 cm

Przedłużane 
rozmiary 

dla wzrostu 
powyżej 

180 cm

Obwód klatki 
piersiowej 

w cm

Obwód pasa 
w cm

Obwód w 
biodrach w cm

Xs / 46 94-98 72-81 92-97

s / 48 Ls 99-102 82-90 98-101

km/25 m / 50 Lm/98 103-107 91-95 102-106

kL/26 L / 52 LL/102 108-110 96-100 107-109

kXL/27 XL / 54 LXL/106 111-115 101-106 110-114

kXXL/28 XXL / 56 LXXL/110 116-119 107-110 115-118

k3XL/29 3XL / 58 L3XL/114 120-123 111-114 119-122

k4XL/30 4XL / 60 L4XL 124-127 115-118 123-127

k5XL/31 5XL / 62 128-132 119-122 128-132

k6XL 6XL / 64 133-140 123-130 133-140

k8XL 8XL / 68 141-150 130-140 141-150

k10XL 10XL / 70 151-165 150-160 151-165

1

2

3

4

Obwód w klatce piersiowej zmierz w najszerszym miejscu bez 
ucisku

2

zmierz w najwęższym miejscu bez ucisku
3

4

Wzrost
Wzrost mierz od czubka głowy do podłogi bez butów

1

Obwód klatki piersiowej

Obwód w pasie

zmierz powyżej najbardziej rozbudowanej części 
pośladków

Obwód w biodrach

zawsze mierz blisko ciała na cienkim ubraniu

aby uzyskać więcej informacji na temat mierzenia np. butów czy rękawic odwiedź naszą stronę www.modeka.pl
Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie rozmiarów, napisz do nas na info@modeka.pl 
lub zadzwoń +48 74 852 39 35

Podane wymiary są orientacyjne i podane w przybliżeniu
zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w druku oraz zmiany cen

2 3 4

skracane 
rozmiary dla 
wzrostu do 
164 cm

Normalne rozmiary 
dla wzrostu od 165 do 

172 cm

Przedłużane 
rozmiary 

dla wzrostu 
powyżej 

172 cm

Obwód klatki 
piersiowej 

w cm

Obwód pasa 
w cm

Obwód w 
biodrach w cm

32 74-77 60-62 84-87

34 68 78-81 63-66 88-91

18 36 72 82-85 67-70 92-95

19 38 76 86-89 71-74 96-98

20 40 80 90-93 75-78 99-101

21 42 84 94-97 79-81 102-104

22 44 88 98-102 82-85 105-110

23 46 103-107 86-91 111-116

24 48 108-113 92-96 117-121

25 50 114-119 97-102 122-126

52 120-125 103-108 127-130

2 3 4

1

1

 Żółw SAS-TEC  117
 Żółw  117
 Zbroja DZIECIĘCA  112
 Zbroja  117
 Yannik Air Spodnie 038
 Yannik Air Kurtka 038
 X-Vent Kids Kurtka 111
 X-Air Rękawice 135
 Worek marynarski  173
 Wolter Buty 162
 Winslow Lady Kurtka 088
 Winslow Kurtka 027
 Warning Kamizelka 071
 Viper LT Lady Spodnie 074
 Viper LT Lady Kurtka 074
 Viper LT Spodnie 010
 Viper LT Kurtka 010
 Viola Dry Lady Kurtka 068
 Vincent Aged Kurtka 051
 Vincent Kurtka 048
 Upswing Lady Spodnie 092
 Upswing Lady Kurtka 092
 Upswing Spodnie 040
 Upswing Kurtka 040
 Travelstar Torba 172
 Tourrider II Spodnie 043
 Tourrider II Kurtka 043
 Tourex II Kids Spodnie 110
 Tourex II Kids Kurtka 110
 Torba na bak  172
 Thiago Lady Kurtka 102
 Thiago Kurtka 055
 Thanos Rękawice 124
 Tariko Buty 152
 Tarex Spodnie 033
 Tarex Kurtka 028
 Talismen Rękawice 120
 Talismen Spodnie 006
 Talismen Kurtka 006
 Takuya Lady Spodnie 080
 Takuya Lady Kurtka 080
 Tacoma Lady Rękawice 142
 Tacoma III Spodnie 022
 Tacoma III Kurtka 022
 Tacoma Rękawice 121
 T-Shirt Modeka  057
 Szelki  033
 Super Bag Torba 172
 Striker II Kurtka 027
 Stemp Spodnie 063
 Steeve II Rękawice 138
 Steeve Rękawice 138
 Stavanger Lady Rękawice 143
 Stavanger Rękawice 124
 Sporting III Spodnie 031
 Sportie Rękawice 128
 Speed Tech Buty 152
 Sorelle Lady Jeans 105

 Sonora Dry Rękawice 121
 Sonora Rękawice 131
 Sakwy boczne regular Sakwy boczne 172
 Sahara Traveller Rękawice 133
 Sahara Short Rękawice 133
 Rękawice przeciwdeszczowe  070
 Ryley Spodnie 063
 Ruven Kurtka 049
 Rosica Lady Trampki 167
 Road Bag  173
 Pas nerkowy  174
 Panamericana Lady Rękawice 142
 Panamericana Lady Spodnie 076
 Panamericana Lady Kurtka 076
 Panamericana Rękawice 120
 Panamericana Spodnie 018
 Panamericana Kurtka 018
 Orella Lady Buty 167
 Okulary  177
 Nyle Cool Jeans 060
 Nicoletta Lady Buty 166
 Neox Kurtka 029
 MX-Top Kids Rękawice 113
 MX Top Rękawice 134
 Muddy Track Evo II Buty 155
 Muddy Track Evo Buty 156
 Moxy Lady Kurtka 086
 Monza II Buty 154
 Mondello Buty 157
 Mikka Air Lady Kurtka 093
 Mikka Air Kurtka 039
 Midtown Trampki 163
 Mesh Lady Rękawice 146
 Mesh Rękawice 135
 Member Kurtka 050
 Makari Lady Rękawice 143
 Makari Rękawice 125
 Lynton Buty 163
 Luzie Lady Legginsy 107
 Luana Lady Spodnie 087
 Luana Lady Kurtka 087
 Lonic Spodnie 031
 Le Mans Buty 158
 Lane Zip Trampki 159
 Lane Kids Trampki 113
 Lane Trampki 159
 Lady Rękawice 144
 Kyne Buty 156
 Kurtka przeciwdeszczowa 8023  068
 Kids Summer Rękawice 113
 Kibara Lady Buty 167
 Khao Air Lady Spodnie 091
 Khao Air Lady Kurtka 091
 Khao Air Spodnie 036
 Khao Air Kurtka 036
 Khao Kurtka 029
 Kento Buty 158
 Kaleo Kurtka 049
 Kalea Lady Kurtka 101
 Jayce Rękawice 127
 Janika Lady Rękawice 146
 Janika Lady Spodnie 089
 Janika Lady Kurtka 089
 Iona Lady Kurtka 101
 Ikarus Buty 150
 Idabella Lady Jeans 106
 Hydros Buty 151
 Hot Two Lady Rękawice 147
 Hot Two Rękawice 137
 Hot Classic Rękawice 137
 Hootch Lady Kurtka 103
 Hootch Kurtka 056
 Highway Rękawice 139
 Helena Lady Spodnie 096
 Helena Lady Kurtka 096
 Hawking II Spodnie 044
 Hawking II Kurtka 044
 Grand Tour Buty 153
 Gobi Traveller II Rękawice 132
 Gobi Dry Rękawice 123
 Glenn Slim Jeans 061
 Glenn Cool Jeans 060
 Glenn Jeans 059

 Glasgow Air Kurtka 055
 Glasgow Spodnie 054
 Glasgow Kurtka 054
 Fuego Lady Rękawice 145
 Fuego Rękawice 129
 Freeze Evo Kids Rękawice 113
 Freeze Evo Rękawice 125
 Ferry Kurtka 068
 Extra Pack  171
 Eloy Kurtka 030
 Elaya Lady Spodnie 084
 Elaya Lady Kurtka 084
 El Chango Kids Spodnie 109
 El Chango Kids Kurtka 109
 Edda Lady Kurtka 100
 Dyke Kurtka 057
 Drynamic Buty 151
 Dry Pack 32L  170
 Dry Pack 22L  170
 Doc Silver Kamizelka 071
 Diona Lady Kamizelka 103
 Derrek Rękawice 135
 Daypack Torba 171
 Daren Rękawice 128
 Crookton Kurtka 028
 Couper II Lady Kurtka 102
 Couper II Kurtka 056
 Clonic Spodnie 032
 Clever Bag Torba 173
 Clarke Lady Kurtka 103
 Clarke Kids Kurtka 111
 Clarke Kurtka 057
 City Pack  171
 Chinuk Kurtka 026
 Chekker Spodnie 023
 Chekker Kurtka 023
 Chaser II Lady Kombinezon skórzany 097
 Chaser II Kombinezon skórzany 045
 Challenge Short Rękawice 127
 Challenge Long Rękawice 126
 Cay Lady Rękawice 144
 Cay Rękawice 126
 Carlson Kurtka 050
 Camira Lady Rękawice 147
 Buty przeciwdeszczowe 8632  070
 Bunbury Lady Buty 166
 Bronston Jeans 062
 Breeze Long Kurtka 039
 Breeze Rękawice 132
 Brandon Jeans 061
 Blaker Buty 155
 Black Rider Buty 157
 Black Rain  068
 Belastar Lady Spodnie 081
 Belastar Lady Kurtka 081
 Baxters Lady Spodnie 088
 Baxters Spodnie 032
 Basic Mesh Kamizelka 071
 Basic Kamizelka 071
 Bad Eddie Kurtka 048
 Baali Rękawice 129
 AX Dry II Kurtka 067
 AX Dry Spodnie 067
 Assen Evo Buty 154
 Arunas Buty 153
 Aras Dry Rękawice 123
 Aras Rękawice 139
 Amber Lady Spodnie 085
 Amber Lady Kurtka 085
 Alva Lady Kurtka 100
 Alexius Kids Jeans 112
 Alexius Jeans 062
 Airing Rękawice 135
 Air Ride Lady Rękawice 145
 Air Ride Dry Rękawice 122
 Air Ride Rękawice 131
 AFT Air Spodnie 015
 AFT Air Kurtka 015
 Aeris II Kurtka 025
 Aenergy Kurtka 030
 Adventure Pack  170
 Abana Lady Jeans 106
 1653 Kamizelka skórzana  151

indeks alFabetyczny
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