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TALISMEN
nový, revoluční, bi-elastický materiál t-strech, 

který obsahuje DuPont ™ keVlAR®, polyamid 
a streč. tato kombinace materiálů zaručuje 

maximální volnost pohybu a mimořádnou 
bezpečnost. Poznej svobodu!

ELASTICKá NOVINKA

tAlIsmen bUnDA str. 6 
tAlIsmen kAlHotY str. 6 
sonoRA DRY RUkAVICe str. 121 
IkARUs botY str. 150
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tAlIsmen bUnDA str. 6 
tAlIsmen kAlHotY str. 6 

tAlIsmen RUkAVICe str. 120
IkARUs botY str. 150

#10 černá

třívrstvé kalhoty | Art.: 088220 | 10.999,00 Kč
technický, odolný proti prodření, elastický materiál (83 % polyamid, 12 % 
keVlAR, 5 % stretch) 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech 
nehořlavé vložky z keVlARu® DuPont™ na lýtkách

kolenní protektory sAs-teC® certifikované dle en 1621-1:2012 
kyčelní protektory sAs-teC® splňují bezpečnostní normu en 1621-1:2012

AirDraft: 2 ventilační panely obsluhované pomocí silných magnetů Fidlock® 
Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána sympatex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná, 
dynamicky regulující teplotu

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

odepínací šle

Rozměry: s - 5Xl, prodloužené: lm-lXl, Zkrácené: kl - k3Xl 
Rozměry: 5Xl - 12.099,00 kč

elastické vsadkyv soupravě: prošívaná 
bunda

#387 černá/tmavě šedá/neonová

#10 černá

Poznejte komfort nejvyšší úrovně! nová třívrstvá souprava 
adventure vyrobená z elastického materiálu s příměsí 
kevlaru®

Motorrad SEHR GUT (08/2020)testovaný komplet talismen: „komplet talismen 
je vizuálně diskrétní, ale přesvědčivý na celé čáře. talismen nabízí spoustu 
prostorných kapes, zajímavá řešení, velmi dobrou ventilaci a když potřebujete, 
velmi dobrou tepelnou izolaci.“

třívrstvá bunda | Art.: 084620 | 13.299,00 Kč
technický, odolný proti prodření, elastický materiál (83 % polyamid, 12 % 
keVlAR, 5 % stretch) 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

Ramenní a loketní protektory sAs-teC® certifikovány dle en 1621-1:2012 
Zádový protektor sAs-teC® certifikovaný dle en 1621-2:2014, splňuje 2. úroveň 
ochrany

AirDraft: 2 ventilační panely obsluhované pomocí silných magnetů Fidlock® 
Ventilační zipy AirVent 
novinka: velký zádový ventilační panel 
AirCollar: patentka na krku může být upevněno k druhé straně límce pro zvýšení 
ventilace

odepínací membrána sympatex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná, 
dynamicky regulující teplotu 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

odnímatelná vnitřní bunda pro samostatné použití

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

elastické zakončení rukávu

 
možnost použití protektoru na hrudník  sAs-teC® sC-1/CP-2 
tvoří komplet s rukavicemi talismen

Rozměry: s - 6Xl 
Rozměry: 5Xl - 6Xl - 14.699,00 kč

TALISMEN
Nová baRva

#387 černá/tmavě šedá/neonová

elastické vsadky
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Zcela nový a extrémně  lehký 
komplet do každého počasí

„konstrukce laminátu je 100% vodotěsná 
(vodní sloupec: 10 000 mm), neabsorbuje 

vodu a velmi rychle schne. 
komplet Viper lt je o 25% lehčí než 

srovnatelné komplety 3v1. 
tactel® (vnější část laminátu) nabízí 

nepřekonatelný komfort. “

VIPeR lt bUnDA str. 10 
VIPeR lt kAlHotY str. 10 
PAnAmeRICAnA RUkAVICe str. 120 
HYDRos botY str. 151

LAMINAT
VIPER LT
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náš dvouvrstvý laminát je kombinací voděodolné 
membrány Humax® s vnějším materiálem tactel®.

tactel® (vnější vrstva)

Humax® (membrána - vnitřní vrstva)

podšívka ze síťoviny mesh

vnitřní oteplovací bunda

#10 černá

Dvouvrstvé kalhoty | Art.: 088210 | 7.499,00 Kč
Voděodolný, ultralehký, dvouvrstvý laminát. Z vnějšku materiál tactel - z vnitřní 
strany membrána Humax 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

nehořlavé vložky z keVlARu® DuPont™ na lýtkách 
Velkoplošné kožené výztuže na kolenech

kolenní protektory sAs-teC® splňující 2. úroveň ochrany 
kyčelní protektory sAs-teC® splňují bezpečnostní normu en 1621-1:2012

Ventilační zipy AirVent

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

odepínací šle

Rozměry: s - 6Xl, prodloužené: ls-lXl, Zkrácené: km - k3Xl 
Rozměry: 5Xl - 6Xl - 8.299,00 kč

#393 šedá / černá #147 sv. šedá / tmavě šedá / černá

VIPER LT
Nová baRva

#147 sv. šedá / tmavě šedá / černá

#10 černá

v soupravě: prošívaná bunda

Celoroční souprava vyrobená z dvouvrstvého laminátu: 
velmi lehký, pohodlný a voděodolný

Motorrad News TIPP (9/2020): „Připraveno k cestování - modeka Viper lt je 
plně vybaveny chrániči a u kalhot lze odepnout šle. tepelná vložka je navíc 
samostatná bunda, kterou lze běžně nosit. kožené vložky na vnitřní straně 
kalhot pomáhají během jízdy udržovat stabilitu na motocyklu. elastické  popruhy 
umožňují dokonalé nastavení kompletu, při zachování plné svobody pohybu. 
elastický materiál na límci a rukávech také zajišťuje vysoký komfort použití. 
materiál tactel, přesto že jeho vazba je 750D včetně laminatové membrány, není 
tuhy.“ 
Motorrad & Reisen SEHR GUT (99/2020): „Už to nemůže být lepší. Výbava, která 
zajišťuje velmi vysokou bezpečnost a je dobře promyšlená, modeka Viper lt 
doporučujeme používat při středním a nízkém rozsahu teplot.“

Dvouvrstvá bunda | Art.: 084570 | 9.699,00 Kč
Voděodolný, ultralehký, dvouvrstvý laminát. Z vnějšku materiál tactel - z vnitřní 
strany membrána Humax 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

Ramenní a loketní protektory sAs-teC® certifikovány dle en 1621-1:2012 
Zádový protektor sAs-teC® certifikovaný dle en 1621-2:2014, splňuje 2. úroveň 
ochrany

Ventilační zipy AirVent 
AirCollar: patentka na krku může být upevněno k druhé straně límce pro zvýšení 
ventilace

odnímatelná vnitřní bunda pro samostatné použití

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

elastické zakončení rukávu

 
možnost použití protektoru na hrudník  sAs-teC® sC-1/CP-2

Rozměry: s - 6Xl 
Rozměry: 5Xl - 6Xl - 10.699,00 kč
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AFt AIR bUnDA str. 15 
AFt AIR  kAlHotY str. 15 
sonRoA RUkAVICe str. 131 
IkARUs botY str. 150

Prodyšná a odolná: Cordura® AFt na rukávech, hrudníku 
a stehnech je díky své unikátní perforované konstrukci 
vysoce prodyšná i dobře odvětrávaná a zároveň odolná proti 
roztržení.

Nová, třívrstvá sada 

adveNture 
přiNáší maximálNí pohodlí a větráNí.

AIR
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AFT AIR
NovINka

#393 šedá / černá v soupravě: prošívaná 
bunda

#393 šedá / černá

elastické vsadky

Vybavený komplet Adventure do teplých dnů

třívrstvá bunda | Art.: 084640 | 10.999,00 Kč
Výjimečně měkký a pohodlný vnější materiál tactel® 750D 
Výztuže z Cordury® 1000D v obzvláště ohrožených místech 
boční streč panely

Ramenní a loketní protektory sAs-teC® certifikovány dle en 1621-1:2012 
Zádový protektor sAs-teC® certifikovaný dle en 1621-2:2014, splňuje 2. úroveň 
ochrany

Cordura® AFt (Air-Flow-technology) - zajistí výjimečně účinnou ventilaci 
AirCollar: patentka na krku může být upevněno k druhé straně límce pro zvýšení 
ventilace

odepínací membrána sympatex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná, 
dynamicky regulující teplotu 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

odnímatelná vnitřní bunda pro samostatné použití

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

elastické zakončení rukávu

 
možnost použití protektoru na hrudník  sAs-teC® sC-1/CP-2

Rozměry: s - 5Xl 
Rozměry: 5Xl - 12.099,00 kč

elastické vsadky

#393 šedá / černá

třívrstvé kalhoty | Art.: 088320 | 8.399,00 Kč
Výjimečně měkký a pohodlný vnější materiál tactel® 750D 
Výztuže z Cordury® 1000D v obzvláště ohrožených místech 
nehořlavé vložky z keVlARu® DuPont™ na lýtkách

kolenní protektory sAs-teC® certifikované dle en 1621-1:2012 
kyčelní protektory sAs-teC® splňují bezpečnostní normu en 1621-1:2012

Cordura® AFt (Air-Flow-technology) - zajistí výjimečně účinnou ventilaci

odepínací membrána sympatex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná, 
dynamicky regulující teplotu

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

odepínací šle

Rozměry: s - 5Xl, Prodloužené: lm - l3Xl, Zkrácené: km - k5Xl 
Rozměry: 5Xl - 9.299,00 kč
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PANAMERICANA

Motorrad SEHR GUT (17/2018): „Za cenu hodně pod 1000 eUR Vás 
tato souprava přesvědčí velmi dobrou kvalitou a diskrétním, ovšem 
současně dynamickým designem. V oblasti bezpečnosti, počtu kapes a 
odolnosti vůči rozmarům počasí - je to prostě ideální souprava!“

5 Krát celosvětově 
oceNěNá a testovaNá

Motorrad & Reisen SEHR GUT (88/2019): „modeka Panamericana je 
velmi dobrá třívrstvá souprava s množstvím promyšlených detailů a 
řešení.“

Enduro Tipp (1/2019): „bezvadně padnoucí souprava z materiálu 
tactel, propracovaný design a velmi účinná ventilace.“

Mo TIPP (1/2019): „Pravdou je, že mí kamarádi i moje žena jen velmi 
zřídka chválí moje motocyklové oblečení. V případě Panamericany 
od firmy modeka se to ale změnilo. Velký zájem vzbudila také vnitřní 
teplejší bunda.“

Motorradfahrer Empfehlung (9/2019): „Velmi dobře vybavené, 
bude fungovat ve všech povětrnostních podmínkách, bude zajišťovat 
bezpečnost a pohodlí na velmi vysoké úrovni.“
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#22 béžová #393 šedá / černá

PANAMERICANA

#431 černá/neonová

#431 černá/neonová

v soupravě: prošívaná 
bunda

mnohokrát oceňovaný: náš fenomén v oblasti všestrannosti 
pro skutečné globetrotery.

třívrstvá bunda | Art.: 084560 | 10.499,00 Kč

Výjimečně měkký a pohodlný vnější materiál tactel® 750D 
Výztuže z Cordury® 1000D v obzvláště ohrožených místech

Ramenní a loketní protektory sAs-teC® certifikovány dle en 1621-1:2012 
Zádový protektor sAs-teC® certifikovaný dle en 1621-2:2014, splňuje 2. úroveň 
ochrany

AirDraft: 2 ventilační panely obsluhované pomocí silných magnetů Fidlock® 
Ventilační zipy AirVent 
AirCollar: patentka na krku může být upevněno k druhé straně límce pro zvýšení 
ventilace

odepínací membrána sympatex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná, 
dynamicky regulující teplotu 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

odnímatelná vnitřní bunda pro samostatné použití

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-3:2018

Zkrácené a prodloužené velikosti dostupné pouze v  #431 černá/neonová verzi

 
možnost použití protektoru na hrudník  sAs-teC® sC-1/CP-2 
tvoří komplet s rukavicemi Panamericana

Rozměry: s - 5Xl, Prodloužené: lm - l2Xl, Zkrácené: kl - k5Xl 
Rozměry: 5Xl - 11.599,00 kč

#431 černá/neonová #10 černá #393 šedá / černá

třívrstvé kalhoty | Art.: 088120 | 7.999,00 Kč
Výjimečně měkký a pohodlný vnější materiál tactel® 750D 
Výztuže z Cordury® 1000D v obzvláště ohrožených místech 
nehořlavé vložky z keVlARu® DuPont™ na lýtkách

kolenní protektory sAs-teC® certifikované dle en 1621-1:2012 
kyčelní protektory sAs-teC® splňují bezpečnostní normu en 1621-1:2012

AirDraft: 2 ventilační panely obsluhované pomocí silných magnetů Fidlock® 
Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána sympatex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná, 
dynamicky regulující teplotu

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-3:2018

odepínací šle

Rozměry: s - 5Xl, Prodloužené: lm - l3Xl, Zkrácené: km - k5Xl 
Rozměry: 5Xl - 8.799,00 kč
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#10 černá

třívrstvé kalhoty | Art.: 088130 | 5.799,00 Kč
Výjimečně měkký a pohodlný vnější materiál tactel® 750D 
Výztuže z Hiteny® 
nehořlavé vložky z keVlARu® DuPont™ na lýtkách

kolenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-3:2018

odepínací šle

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: s - 6Xl, prodloužené: lXs-l3Xl, Zkrácené: kl - k6Xl 
Rozměry: 5Xl - 6Xl - 6.399,00 kč

#10 černá

#144 sv. šedá / černá

třívrstvé kalhoty | Art.: 085593 | 6.999,00 Kč
Výjimečně měkký a pohodlný vnější materiál tactel® 750D 
Výztuže z Cordury® 1000D v obzvláště ohrožených místech 
nehořlavé vložky z keVlARu® DuPont™ na lýtkách

kolenní protektory sAs-teC® certifikované dle en 1621-1:2012 
kyčelní protektory sAs-teC® splňují bezpečnostní normu en 1621-1:2012

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

odepínací šle

Rozměry: s - 6Xl, Prodloužené: ls - l3Xl, Zkrácené: km - k4Xl 
Rozměry: 5Xl - 6Xl - 7.699,00 kč

ChEKKER

#394 černá/světle šedá #397 černá/šedá

#394 černá/světle šedá

#398 černá/tmavě šedá #10 černá

trojvrstvá turistická bunda z velice pohodlného materiálu tactel®

Enduro TIPP (1/2018): „Velice univerzální, dokonale padnoucí bunda s účinnou ventilací, 
membránou a tepelnou zapínací podšívkou - každá vrstva je odnímatelná. kalhoty 
mají stejné technické řešení. Větrací otvory na ramenou, hrudníku, zádech, rukávech, 
stehnech i lýtkách. Doporučený rozsah teplot od 5 do více než 26 °C.“

třívrstvá bunda | Art.: 084581 | 7.199,00 Kč
Výjimečně měkký a pohodlný vnější materiál tactel® 750D 
Polyamid 500D 
Výztuže z Hiteny®

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

technologie Air Draft: větrací průduchy uzavírané pomocí magnetů 
Ventilační zipy AirVent 
AirCollar: patentka na krku může být upevněno k druhé straně límce pro zvýšení 
ventilace

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-3:2018

Zkrácené a prodloužené velikosti dostupné pouze v černá/šedá verzi

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro velikosti s - l 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/13 pro velikosti Xl - 6Xl

Rozměry: s - 6Xl, prodloužené: lm-lXl, zkrácené: kXXl - k5Xl 
Rozměry: 5Xl - 6Xl - 7.999,00 kč

TACOMA III

#144 sv. šedá / černá #10 černá

#144 sv. šedá / černá

tacoma po 3-ti: Populární 3v1 Adventure souprava v novém 
designu a vybavená novými funkcemi.

třívrstvá bunda | Art.: 084093 | 8.399,00 Kč

Výjimečně měkký a pohodlný vnější materiál tactel® 750D 
Výztuže z Cordury® 1000D v obzvláště ohrožených místech

Ramenní a loketní protektory sAs-teC® certifikovány dle en 1621-1:2012

AirDraft: 2 ventilační panely obsluhované pomocí silných magnetů Fidlock® 
Ventilační zipy AirVent 
AirCollar: patentka na krku může být upevněno k druhé straně límce pro zvýšení 
ventilace

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

elastické zakončení rukávu

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro velikosti s - l 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/13 pro velikosti Xl - 6Xl

Rozměry: s - 6Xl 
Rozměry: 5Xl - 6Xl - 9.299,00 kč
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AeRIs bUnDA str. 25 
AIR RIDe DRY RUkAVICe str. 122

třívrstvá bunda | Art.: 084200 | 5.299,00 Kč

Motorrad GUT (17/2019): „komplet modeky (bunda Aeris a kalhoty lonic) má 
fantastické větrání a za svojí cenu nabízí fakt hodně. kvalita zpracování může 
snadno konkurovat mnohem dražším textilním kompletům.“ 
Motorrad & Reisen SEHR GUT (93/2019): „Aeris je skvělá bunda pro turistiku za 
cenu, která potěší každého.“

Polyester 450D 
Výztuže z polyesteru 900D v obzvláště ohrožených místech

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

AirDraft: 2 ventilační panely obsluhované pomocí silných magnetů Fidlock® 
Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-4:2019

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro velikosti Xs - m 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/13 pro velikosti Xl - 10Xl 
tvoří komplet s kalhotama lonic

Rozměry: Xs - 6Xl, 8Xl, 10Xl 
Rozměry: 5Xl - 10Xl - 5.799,00 kč

AERIS II
Nová baRva

#393 šedá / černá

#144 sv. šedá / černá

#393 šedá / černá

#431 černá/neonová

#398 černá/šedá
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třívrstvá bunda | Art.: 084220 | 3.999,00 Kč

Polyester 600D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

loketní a ramenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 
(level 1)

Ventilační zipy AirVent 
AirCollar: patentka na krku může být upevněno k druhé straně límce pro zvýšení 
ventilace

odepínací membrána Hitex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-4:2018

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro velikosti s - l 
Doporučení zádová protektor sAs-teC sC-1/16 pro velikosti Xl - 5Xl 
tvoří komplet s kalhotama baxters

Rozměry: s - 5Xl 
Rozměry: 5Xl - 4.399,00 kč

WINSLOW

#394 černá/světle šedá #398 černá/šedá

#394 černá/světle šedá

#10 černá

trojvrstvá bunda | Art.: 083895 | 4.599,00 Kč

Polyester 500D 
Vyztužení z materiálu Ripstop polyester na nejcitlivějších místech

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-4:2019

Zkrácené a prodloužené velikosti dostupné pouze v #10 černé verzi

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro velikosti Xs - m 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/13 pro velikosti Xl - 10Xl 
tvoří komplet s kalhotama lonic

Rozměry: Xs - 6Xl, 8Xl, 10Xl, Prodloužené: lm - l4Xl, Zkrácené: km - k5Xl 
Rozměry: 5Xl - 10Xl - 4.999,00 kč

STRIKER II PRO

#144 sv. šedá / černá #431 černá/neonová

#144 sv. šedá / černá

#10 černá

třívrstvá bunda | Art.: 084210 | 4.699,00 Kč

Polyester 500D 
Výztuže z polyesteru 900D v obzvláště ohrožených místech

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-4:2019

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro velikosti Xs - m 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/13 pro velikosti Xl - 4Xl 
tvoří komplet s kalhotama lonic

Rozměry: Xs - 4Xl

ChINUK

#143 šedá #10 černá

#143 šedá
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třívrstvá bunda | Art.: 084240 | 4.799,00 Kč

Polyester 600D 
Výztuže z polyesteru 900D v obzvláště ohrožených místech

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-4:2018

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC® sC-1/11 pro velikosti Xs - s 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro velikosti m - 3Xl 
možnost použití protektoru na hrudník  sAs-teC® sC-1/CP-2 
tvoří komplet s kalhotama lonic

Rozměry: Xs - 3Xl

KhAO

#144 sv. šedá / černá #395 černá/bílá

#144 sv. šedá / černá

#398 černá/šedá

Dvouvrstvá bunda | Art.: 084060 | 2.999,00 Kč

Polyester 600D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

loketní a ramenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 
(level 1)

Ventilační zipy AirVent

membrána Hitex®-Z-liner: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro velikosti s - l 
Doporučení zádová protektor sAs-teC sC-1/16 pro velikosti Xl - 5Xl 
tvoří komplet s kalhotama tarex

Rozměry: s - 5Xl 
Rozměry: 5Xl - 3.299,00 kč

TAREX
NovINka

#431 černá/neonová #394 černá/světle šedá

#431 černá/neonová

#10 černá

třívrstvá bunda | Art.: 084230 | 5.499,00 Kč

Polyamid 450D 
Výztuže z Cordury® 500D v obzvláště ohrožených místech

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-4:2018

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC® sC-1/11 pro velikosti Xs - s 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro velikosti m - 3Xl 
možnost použití protektoru na hrudník  sAs-teC® sC-1/CP-2 
tvoří komplet s kalhotama sporting III

Rozměry: Xs - 3Xl

NEOX

#144 sv. šedá / černá #145 šedá/černá

#144 sv. šedá / černá

třívrstvá bunda | Art.: 084590 | 3.949,00 Kč

Polyamid 500D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

AirDraft: ventilační panely na hrudi 
Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Hitex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-4:2018

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro velikosti s - l 
Doporučený zádovy protektor sAs-teC sC-1/16 pro velikosti Xl - 10Xl 
tvoří komplet s kalhotama baxters

Rozměry: s - 6Xl, 8Xl, 10Xl 
Rozměry: 5Xl - 10Xl - 4.399,00 kč

CROOKTON

#10 černá

#10 černá
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třívrstvá bunda | Art.: 084250 | 3.549,00 Kč

Polyester 600D 
Výztuže z ballistic 1680D v obzvláště ohrožených místech

loketní a ramenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 
(level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Hitex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-4:2018

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/11 pro velikosti s - l 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro velikosti Xl - 4Xl 
tvoří komplet s kalhotama baxters

Rozměry: s - 4Xl

ELOy

#144 sv. šedá / černá #10 černá

#144 sv. šedá / černá

Dvouvrstvá bunda | Art.: 084260 | 4.149,00 Kč

Polyester 450D 
Vyztužení z materiálu Ripstop polyester na nejcitlivějších místech

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

membrána Humax®-Z-liner: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC® sC-1/11 pro velikosti Xs - s 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro velikosti m - 4Xl 
tvoří komplet s kalhotama Clonic

Rozměry: Xs - 4Xl

AENERgy

#395 černá/bílá #431 černá/neonová

#395 černá/bílá

#401 černá/červená

#10 černá

LONIC
NyNí více veliKostí

#144 sv. šedá / černá

třívrstvé kalhoty | Art.: 088190 | 4.399,00 Kč

Motorrad GUT (17/2019): „komplet modeky (bunda Aeris a kalhoty lonic) má 
fantastické větrání a za svojí cenu nabízí fakt hodně. kvalita zpracování může 
snadno konkurovat mnohem dražším textilním kompletům.“

Polyester 500D 
Výztuže z polyesteru 900D v obzvláště ohrožených místech

kolenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-4:2019

odepínací šle 
nestandardní velikosti dostupné pouze v #10 černé barevné verzi

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: Xs - 4Xl, Prodloužené: ls - lXl, Zkrácené: km - k5Xl

SPORTINg III

#10 černá

Dvouvrstvé kalhoty | Art.: 085923 | 5.299,00 Kč
Polyamid 500D 
Výztuže z polyamidu 600D v obzvláště ohrožených místech 
Velkoplošné kožené výztuže na kolenech 
nehořlavé vložky z keVlARu® DuPont™ na lýtkách

kolenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Cordura® AFt (Air-Flow-technology) - zajistí výjimečně účinnou ventilaci

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: Xs - 4Xl, prodloužené: lXs-l2Xl, Zkrácené: km - k2Xl
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šLE
NovINka

#10 černá

Art.: 086410 | 499,00 Kč

materiál tactel® a streč (100% polyamid)

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

 
Hodí se na všechny kalhoty se šlema (2 přezky a připojovací zip)

Rozměry: 112 cm, 117 cm, 122 cm

CLONIC
NyNí více veliKostí

#10 černá

Dvouvrstvé kalhoty | Art.: 088192 | 3.599,00 Kč

Polyester 500D 
Výztuže z polyesteru 900D v obzvláště ohrožených místech

kolenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

membrána Humax®-Z-liner: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: Xs - 5Xl, Prodloužené: lXs - lXl, Zkrácené: km - k4Xl, k6Xl, k8Xl, k10Xl 
Rozměry: 5Xl - 3.999,00 kč

BAXTERS

#10 černá

třívrstvé kalhoty | Art.: 088200 | 3.499,00 Kč

Polyester 600D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

kolenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Hitex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-4:2018

odepínací šle

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: s - 6Xl, 8Xl, 10Xl, Prodloužené: ls - lXl 
Rozměry: 5Xl - 10Xl - 3.899,00 kč

TAREX
NovINka

#10 černá

Dvouvrstvé kalhoty | Art.: 088000 | 2.799,00 Kč

Polyester 600D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

kolenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

membrána Hitex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

odepínací šle

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: s - 5Xl 
Rozměry: 5Xl - 3.099,00 kč
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kHAo AIR lADY bUnDA str. 91 
soRelle lADY kAlHotY str. 105 
AIR RIDe lADY RUkAVICe str. 145 
kYne botY str. 156

NEzbyTNé PRo LéTo
POCIT UVOLNěNÍ:

kHAo AIR bUnDA str. 36 
Glenn kAlHotY str. 59 
 AIR RIDe RUkAVICe str. 131 
 kYne botY str. 156
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#394 černá/světle šedá

Dvouvrstvé kalhoty | Art.: 088300 | 4.499,00 Kč

Polyamid 450D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

kolenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Velkoplošné panely mesh pro lepší ventilaci 
Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

nestandardní velikosti dostupné pouze v #10 černé barevné verzi

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA 
možnost dovybavení o šle

Rozměry: s - 4Xl, Prodloužené: ls - l3Xl, Zkrácené: km - k4Xl, k6Xl, k8Xl, k10Xl 
Rozměry: k6Xl, k8Xl, k10Xl - 4.899,00 kč

#10 černá

NovINka

#392 černá / sv. šedá / žlutá #391 černá / sv. šedá / modrá

KhAO AIR
Nové barvy a veliKosti

#391 černá / sv. šedá / modrá

#394 černá/světle šedá

#145 šedá/černá

Dvouvrstvá letní bunda vybavená odepínací membránou

Dvouvrstvá bunda | Art.: 084241 | 4.999,00 Kč

Polyamid 450D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Velkoplošné panely mesh pro lepší ventilaci

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

nestandardní velikosti dostupné pouze v #394 černá/světle šedá barevné verzi

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC® sC-1/11 pro velikosti s 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro rozměry m-XXl 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/16 pro velikosti 3Xl-10Xl

Rozměry: s - 4Xl, Zkrácené: kXl - k4Xl, k6Xl, k8Xl k10Xl 
Rozměry: k6Xl, k8Xl, k10Xl - 5.499,00 kč
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#10 černá

Dvouvrstvé kalhoty | Art.: 088290 | 2.799,00 Kč

Polyester 500D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

kolenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Velkoplošné panely mesh pro lepší ventilaci

odepínací membrána Hitex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: s - 4Xl

BREEzE LONg

#394 černá/světle šedá #431 černá/neonová

#394 černá/světle šedá

lehká, dvouvrstvá letní turistická bunda

Dvouvrstvá bunda | Art.: 084541 | 5.599,00 Kč

Polyamid 450D 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-4: 2019

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Velkoplošné panely mesh pro lepší ventilaci

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro velikosti s - l 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/13 pro velikosti Xl - 3Xl 
tvoří komplet s kalhotama khao Air

Rozměry: s - 3Xl

MIKKA AIR

#397 černá/šedá #394 černá/světle šedá

#397 černá/šedá

lehká letní bunda

bunda | Art.: 084270 | 3.299,00 Kč

Polyester 500D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Velkoplošné panely mesh pro lepší ventilaci

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC® sC-1/11 pro velikosti Xs - s 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro rozměry m-XXl 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/13 pro velikosti 3Xl-6Xl 
tvoří komplet s kalhotama Upswing

Rozměry: Xs - 6Xl 
Rozměry: 5Xl - 6Xl - 3.699,00 kč

yANNIK AIR
NovINka

#431 černá/neonová #10 černá

#431 černá/neonová

Dvouvrstvá letní bunda vybavená odepínací membránou

Dvouvrstvá bunda | Art.: 084280 | 3.349,00 Kč

Polyester 500D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

loketní a ramenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 
(level 1)

Velkoplošné panely mesh pro lepší ventilaci

odepínací membrána Hitex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/11 pro velikosti s - l 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro velikosti Xl - 4Xl

Rozměry: s - 4Xl
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kHAo AIR lADY bUnDA str. 91 
kHAo AIR lADY kAlHotY str. 91 
ARUnAs botY str. 153

kHAo AIR bUnDA str. 36 
kHAo AIR kAlHotY str. 36 
mUDDY tRACk eVo botY str. 156UPSWINg

#141 světle šedá #431 černá/neonová

#141 světle šedá

#398 černá/šedá

lehká letní bunda

Reise-Motorrad TIPP (3/2016): „tato kombinace představuje nový styl v kolekci 
modeka a je velmi přesvědčivá. Ve srovnání s ostatními letními soupravami 
modeka nabízí nejnižší cenu. Výbava a kvalita provedení jsou ale srovnatelné. 
Ventilační panely mesh jsou velmi velké, což zajišťuje vysoký komfort používání 
během horkých dnů.“

bunda | Art.: 083980 | 2.999,00 Kč

Polyester 500D 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-4: 2019

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Velkoplošné panely mesh pro lepší ventilaci

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12

Rozměry: s - 5Xl 
Rozměry: 5Xl - 3.299,00 kč

#10 černá #141 světle šedá

kalhoty | Art.: 085120 | 2.999,00 Kč

Polyester 500D 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-4: 2019

kolenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Velkoplošné panely mesh pro lepší ventilaci

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: s - 5Xl 
Rozměry: 5Xl - 3.299,00 kč
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TOURRIDER II

#10 černá elastické vsadky

#10 černá

Voděodolná, kožená turistická bunda - 4x oceněná

Dvouvrstvá bunda | Art.: 010722 | 11.699,00 Kč
Vysoce kvalitní dobytčí kůže nappa, tloušťka cca 1,1 - 1,3 mm 
tFl Cool system® 
Panely ze streče

loketní a ramenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 2)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána sympatex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná, 
dynamicky regulující teplotu

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/15

Rozměry: 48 - 66, Prodloužené: 102 - 110 
Rozměry: 58 - 66 - 12.899,00 kč

#10 černá

elastické vsadky

Dvouvrstvé kalhoty | Art.: 022282 | 9.999,00 Kč
Vysoce kvalitní dobytčí kůže nappa, tloušťka cca 1,1 - 1,3 mm 
tFl Cool system® 
Panely ze streče

kolenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 2)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána sympatex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná, 
dynamicky regulující teplotu

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 48 - 60, Prodloužené: 98 - 114, Zkrácené: 25 - 31 
Rozměry: 58 - 64 - 10.999,00 kč
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ChASER II

#395 černá/bílá elastické vsadky #395 černá/bílá

Pohodlná, sportovní kožená kombinéza s kompletní sadou 
protektorů sAs-teC

Motorrad GUT (8/2018): „Za velice příznivou cenu nabízí modeka koženou 
kombinézu, která je naprosto ideální pro turistiku i každodenní vyjížďky, je velmi 
kvalitní a dobře vybavená. samozřejmá volba pro fanoušky sportovní turistiky, 
kteří si jsou vědomi potřeby bezpečnosti.“

kožený oděv | Art.: 030911 | 15.399,00 Kč
Vysoce kvalitní dobytčí kůže nappa, tloušťka cca 1,1 - 1,3 mm 
Panely ze streče 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-3: 2019

Protektory sAs-teC na ramenou, loktech a kolenech - certifikované podle 
evropské normy en 1612-1:2012 
Zádový protektor sAs-teC® certifikovaný dle en 1621-2:2014, splňuje 2. úroveň 
ochrany 
kyčelní protektory sAs-teC® splňují bezpečnostní normu en 1621-1:2012

Vsadky z perforované kůže 
Ventilační zipy AirVent

Dvoudílná kombinéza

Rozměry: 48 - 58, Prodloužené: 94, 102, 106, Zkrácené: 26 - 28 
Rozměry: 58 - 16.999,00 kč

#10 černá

elastické vsadky

kalhoty | Art.: 022232 | 7.849,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí kůže nappa, tloušťka cca 1,1 - 1,3 mm 
Panely ze streče

kolenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 2)

Ventilační zipy AirVent

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 46 - 62, Prodloužené: 98 - 114, Zkrácené: 25 - 29 
Rozměry: 58 - 62 - 8.699,00 kč

hAWKINg II

#10 černá elastické vsadky

#10 černá

nová verze kompletu Hawking: vylepšený střih a měkká 
kůže

bunda | Art.: 010702 | 8.899,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí kůže nappa, tloušťka cca 1,1 - 1,3 mm 
Panely ze streče

loketní a ramenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 2)

Ventilační zipy AirVent

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

Přiléhavý a pohodlný střih díky elastickým koženým panelům na bocích.

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/15

Rozměry: 46 - 66, Prodloužené: 98 - 114 
Rozměry: 58 - 66 - 9.799,00 kč
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BAD EDDIE

#121 tmavě hnědá #10 černá

#121 tmavě hnědá

Dvouvrstvá bunda | Art.: 010870 | 8.399,00 Kč

dream machines tipp (4/2019): „Vytvořeno z vášní, dobře vybavená. 
Zateplovací vesta je užitečná v chladném počasí a velké množství větracích 
otvorů zajišťuje účinné chlazení.“ 
Roadster (5/2019): „bezvadná, celoroční bunda ve volném střihu, která 
neomezuje pohyb ani pánům výraznější postavy. kapuce odnímatelná na zip, 
která rozšiřuje možnosti použití a bundě tak přidává ještě více casual stylu.“

Vysoce kvalitní voskovaná hovězí kůže

loketní a ramenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 2)

Vsadky z perforované kůže 
Ventilační zipy AirVent

odepínací zateplovací vesta

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

kapuce (odnímatelná na zip)

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l pro velikosti s-m 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 l pro velikosti l-5Xl

Rozměry: s - 5Xl 
Rozměry: 5Xl - 9.299,00 kč

RUVEN

#10 černá

#10 černá

bunda | Art.: 010880 | 7.499,00 Kč

Vysoce kvalitní voskovaná hovězí kůže 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-3: 2019

loketní a ramenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l pro velikosti s - l 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 Xl pro velikosti Xl - 10Xl

Rozměry: s - 6Xl, 8Xl, 10Xl 
Rozměry: 5Xl - 10Xl - 8.299,00 kč

KALEO

#140 šedá #120 hnědá

#140 šedá

bunda | Art.: 010811 | 7.499,00 Kč

Vysoce kvalitní kozí kůže 
kožené větrací panely

loketní a ramenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 2)

Ventilační zipy AirVent

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-3:2019

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l pro velikosti m - l 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 Xl pro velikosti Xl - 5Xl

Rozměry: m - 5Xl 
Rozměry: 5Xl - 8.299,00 kč

VINCENT

#10 černá elastické vsadky

#10 černá

Dvouvrstvá bunda | Art.: 010890 | 8.399,00 Kč
Vysoce kvalitní voskovaná hovězí kůže 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech 
Přiléhavý a pohodlný střih díky elastickým koženým panelům na bocích.

loketní a ramenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 2)

Ventilační zipy AirVent 
AirZip: volitelný větrací panel pod hlavním zipem

odepínací zateplovací vesta

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l pro velikosti s - l 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 Xl pro velikosti Xl - 6Xl

Rozměry: s - 6Xl 
Rozměry: 5Xl - 6Xl - 9.299,00 kč
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1653 KOžENá VESTA

#10 černá

kožená vesta | Art.: 016530 | 1.949,00 Kč

buvolí kůže, tloušťka cca 1,2 mm

Šněrování na bocích

Rozměry: s - 6Xl, 8Xl, 10Xl 
Rozměry: 5Xl - 10Xl - 2.199,00 kč

MEMBER

#10 černá

#10 černá

Dvouvrstvá bunda | Art.: 010800 | 6.399,00 Kč

FaZ (31.05.2016): „Jako by to byla steve‘ova bunda. Jednoduchá, hezká, vypadá, 
jako by ji osobně používal steve mcQueen.” 
Motorrad & Reisen SEHR GUT (79/2017): „klasická kožená bunda ve stylu 
vintage vyšší kategorie s puristickým designem. Pokud nehledáte nic křiklavého, 
pak za přiznivou cenu dostanete stylovou bundu modeka member.“ 
dream machines tipp (10/2016): „I urostlý motorkář najde něco v nabídce 
modeky - velikosti až do 5Xl. kůže je velmi měkká a bunda přesvědčí svou 
jednoduchostí. oko potěší stylově prošívané panely.“

buvolí kůže ve vintage stylu 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-3: 2019

loketní a ramenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

odepínací zateplení

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l pro velikosti m - l 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 Xl pro velikosti Xl - 5Xl

Rozměry: m - 5Xl 
Rozměry: 5Xl - 6.999,00 kč

VINCENT AgED

#300 stařená hnědá #301 stařená černá

#300 stařená hnědá

elastické vsadky

Dvouvrstvá bunda | Art.: 010891 | 6.999,00 Kč
buvolí kůže ve vintage stylu 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech 
Přiléhavý a pohodlný střih díky elastickým koženým panelům na bocích.

loketní a ramenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 2)

Ventilační zipy AirVent 
AirZip: volitelný větrací panel pod hlavním zipem

odepínací zateplovací vesta

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l pro velikosti s - l 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 Xl pro velikosti Xl - 6Xl

Rozměry: s - 6Xl 
Rozměry: 5Xl - 6Xl - 7.699,00 kč

CARLSON

#300 stařená hnědá

#300 stařená hnědá

bunda | Art.: 010900 | 7.499,00 Kč
Hovězí kůže ve stylu vintage 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-3: 2019

loketní a ramenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 2)

Ventilační zipy AirVent

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l pro velikosti m - l 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 Xl pro velikosti Xl - 5Xl

Rozměry: m - 5Xl 
Rozměry: 5Xl - 8.299,00 kč
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ThIAgO

#61 tmavě modrá #88 olivová

#61 tmavě modrá

#10 černá

Dvouvrstvá bunda | Art.: 086710 | 5.499,00 Kč

sloučení polyamidu a bavlny (65 % polyamid, 35 % bavlna) 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro velikosti Xs - m 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/13 pro velikosti Xl - 6Xl

Rozměry: Xs - 6Xl 
Rozměry: 5Xl - 6Xl - 6.099,00 kč

#10 černá

třívrstvé kalhoty | Art.: 085510 | 5.999,00 Kč
Voskovaná voděodolná bavlna nejvyšší kvality 
Polyamid 500D 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-4: 2019

kolenní protektory sAs-teC® certifikované dle en 1621-1:2012

Ventilační zipy AirVent 
Vsadky z perforované kůže

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Voskovaný materiál vyráběný v anglických firmách s nejdelší historií na světě 
odepínací šle

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: Xs - 5Xl, prodloužené: lm-lXl 
Rozměry: 5Xl - 6.599,00 kč

gLASgOW

#88 olivová #22 béžová

#88 olivová

#10 černá

laureát mnoha ocenění: spolehlivá souprava na mnoho let

Roadster (4/2016): „navenek umírněná, uvnitř dobře vybavená. bunda pro 
život.” 
Motorrad SEHR GUT (5/2012): „klasický vzhled a moderní výbava - Glasgow v 
sobě spojuje klasický styl s vysoce funkční textilní bundou. Geniální bunda pro 
více sezón.” 
Motorrad News Tipp (2/2017): „ Glasgow to je víceučelový komplet. membrána  
i tepelná vložka jsou odepinatelné, v létě stačí otevřít ventilační zipy. kalhoty 
jsou totožně vybavené.“

třívrstvá bunda | Art.: 083920 | 8.399,00 Kč
Voskovaná voděodolná bavlna nejvyšší kvality 
Polyamid 500D 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-4: 2019

Ramenní a loketní protektory sAs-teC® certifikovány dle en 1621-1:2012

Ventilační zipy AirVent 
Vsadky z perforované kůže

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Voskovaný materiál vyráběný v anglických firmách s nejdelší historií na světě

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro velikosti Xs - m 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/13 pro velikosti Xl - 10Xl

Rozměry: Xs - 6Xl, 8Xl, 10Xl 
Rozměry: 5Xl - 10Xl5Xl - 10Xl - 9.299,00 kč

gLASgOW AIR

#10 černá elastické vsadky

#10 černá

bunda | Art.: 083921 | 7.199,00 Kč
Voskovaná voděodolná bavlna nejvyšší kvality 
boční streč panely 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-4: 2019

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

technologie Air Draft: obsluhování ventilačních panelů pomocí silných magnetů 
Ventilační zipy AirVent 
Vsadky z perforované kůže

Voskovaný materiál vyráběný v anglických firmách s nejdelší historií na světě

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro velikosti s - l 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/13 pro velikosti Xl - 6Xl

Rozměry: s - 6Xl 
Rozměry: 5Xl - 6Xl - 7.999,00 kč
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CLARKE

#10 černá

#10 černá

Dvouvrstvá bunda | Art.: 086561 | 2.799,00 Kč

bunda softshell: větruvzdorná, odpuzující vodu, prodyšná 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

loketní a ramenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 
(level 1)

membrána Hitex®-Z-liner: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplovací vesta

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

odepínací kapuce

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-m/l 19 pro velikosti Xs - l 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 Xl pro velikosti Xl - 5Xl

Rozměry: Xs - 5Xl

hOOTCh

#85 kamufláž (maskování) #397 černá/šedá

#85 kamufláž (maskování)

#10 černá

bunda | Art.: 086690 | 3.899,00 Kč

kapuce vyrobená z bavlny 
Celá podšitá keVlARem® DuPont™

loketní a ramenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 
(level 1)

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-m/l 19 pro velikosti Xs - l 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-Xl 19 pro velikosti Xl - 4Xl

Rozměry: Xs - 4Xl

DyKE

#10 černá

bunda | Art.: 086670 | 3.899,00 Kč
seprané plátno (100% bavlna) 
Velkoplošné kožené výztuže v obzvláště ohrožených 
místech 
kožené větrací panely

loketní a ramenní protektory sW, certifikované podle 
normy 1621-1:2012 (level 1)

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l 
pro velikosti m - l 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 Xl pro 
velikosti Xl - 5Xl

Rozměry: m - 5Xl

COUPER II

#84 černá / kamufláž

#84 černá / kamufláž

Dvouvrstvá bunda | Art.: 086702 | 4.149,00 Kč
Polyester 500D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-4: 2019

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Velkoplošné panely mesh pro lepší ventilaci

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

odepínací kapuce

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC® sC-1/11 pro velikosti Xs - s 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/12 pro velikosti m - XXl 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sC-1/16 pro velikosti 3Xl-4Xl

Rozměry: Xs - 4Xl

T-ShIRT MODEKA
Nová baRva

#2005 modeka on tour

Art.: 110659 | 549,00 Kč

bavlněné triko s příměsí stretch

oblý límec v pánském provedení, trojúhelníkový v dámském

Rozměry: m - 4Xl, Ds - DXl

#2009 modeka Urban Wear#85 kamufláž (maskování)/černá
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bAD eDDIe bUnDA str. 48 
Glenn DŽínY str. 59 

Hot ClAssIC RUkAVICe str. 137 
mIDtoWn botY str. 163 

DENIM NEjVyžšÍ KVALITy

elastické džíny s podšívkou ze 100% DuPonttm keVlAR®, k 
dostání v různých délkách

Jeans | Art.: 088060 | 3.899,00 Kč

Denim 11,5 oz s příměsí streče 
Vsadky z keVlARu® DuPont™ na bocích, kolenech a v sedací části

kolenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Přiléhavý střih

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 28-34, 36, 38, 40 v palcích 
Délka 30 v palcích: 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44 v palcích 
Délka 34 v palcích: 32l, 33l, 34l, 36l, 38l v palcích

gLENN
NyNí více veliKostí

#140 šedá

#60 modrá

#10 černá

#61 tmavě modrá

keVlARu® DuPont™
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OBLEČENÍ URBAN WEAR

NyLE COOL

keVlARu® DuPont™

#303 broušená modrá

Cordura® Denim

Jeans | Art.: 088230 | 4.699,00 Kč
Denim 12,5 oz s příměsí materiálu Cordura® a Coolmax® (50 % bavlna, 20 % 
Cordura®, 30 % Coolmax® ) 
Vsadky z keVlARu® DuPont™ na bocích, kolenech a v sedací části

Velmi tenté kolenní protektory sAs-teC sC-1/kA (level 1)

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

Přiléhavý střih 
Po zahnutí nohavice je vidět reflexní proužek

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 28-34, 36, 38, 40 v palcích

gLENN SLIM
NyNí více veliKostí

keVlARu® DuPont™

#304 sepraná modrá

Jeans | Art.: 088061 | 4.699,00 Kč

Denim 11.05 s příměsí materiálu stretch (90 % bavlna, 8 % polyester, 6 % stretch) 
Vsadky z keVlARu® DuPont™ na bocích, kolenech a v sedací části

Velmi tenté kolenní protektory sAs-teC sC-1/kA (level 1)

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

Džíny ve střihu slim fit s příměsí stretch 
Po zahnutí nohavice je vidět reflexní proužek

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 28-36 v palcích
Délka 30 v palcích: 30, 31, 32, 33, 34 v palcích 
Délka 34 v palcích: 28l, 29l, 30l, 31l, 32l, 33l, 34l v palcích

BRANDON

#10 černá

#88 olivová

keVlARu® DuPont™

Jeans | Art.: 088240 | 4.699,00 Kč

Denim 10 oz active twill (98 % bavlna, 2 % stretch) 
Vsadky z keVlARu® DuPont™ na bocích, kolenech a v sedací části

Velmi tenté kolenní protektory sAs-teC sC-1/kA (level 1)

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

Přiléhavý střih 
Po zahnutí nohavice je vidět reflexní proužek

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 28-34, 36, 38, 40 v palcích

gLENN COOL
NovINka

keVlARu® DuPont™

#303 broušená modrá

Jeans | Art.: 088310 | 5.299,00 Kč

Denim 11,5 oz s příměsi streče  (88% bavlna, 10% polyester, 2% elastan) 
celoplošně podšitých 100 % materiálem DuPont™ keVlAR® a Coolmax®

Velmi tenté kolenní protektory sAs-teC sC-1/kA (level 1)

Podšívka ( od těla ) z materiálu Coolmax®: účinně reguluje teplotu

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

Přiléhavý střih 
Po zahnutí nohavice je vidět reflexní proužek

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 28-36 v palcích 
Délka 30 v palcích: 28 - 40 v palcích 
Délka 34 v palcích: 32l, 33l, 34l, 36l, 38l v palcích
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OBLEČENÍ URBAN WEAR

RyLEy

#10 černá

kalhoty | Art.: 020060 | 5.299,00 Kč

měkká dobytčí anilinová kůže s tloušťkou cca 1,2 mm

možnost individuálního zkrácení nohavic

 
možnost použít protektory sAs-teC®  sCl-1

Rozměry: 48 - 60

BRONSTON

keVlARu® DuPont™

#60 modrá

Jeans | Art.: 088100 | 4.399,00 Kč
Denim 11,5 oz s příměsí streče 
Panely ze streče 
Vsadky z keVlARu® DuPont™ na bocích, kolenech a v sedací části

kolenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

Přiléhavý střih

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 30-34, 36, 38, 40 v palcích

STEMP

#10 černá

#120 hnědá

kalhoty | Art.: 020100 | 3.899,00 Kč

Drhnutá buvolí kůže

možnost individuálního zkrácení nohavic

 
možnost použít protektory sAs-teC®  sCl-1

Rozměry: 46 - 60, Dámské: 36-44

ALEXIUS

keVlARu® DuPont™

#60 modrá

Jeans | Art.: 088160 | 2.799,00 Kč

Denim 11,5 oz s příměsí streče 
Vsadky z keVlARu® DuPont™ na bocích, kolenech a v sedací části

kolenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Džíny ve střihu slim fit s příměsí stretch

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 28-34, 36, 38, 40 v palcích
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DOPLŇKy

#140 šedá

kalhoty | Art.: 110656 | 1.279,00 Kč

#10 černá

kalhoty | Art.: 110653 | 1.199,00 Kč

TECh COOL

na léto: účinné chlazení pro muže i ženy 
materiál: 96% polyamid, 4% elastan

technologie Coolmax® zajišťuje pohodlí, komfort a chladící 
efekt

unisex

Rozměry: s - 4Xl

#140 šedá

triko | Art.: 110654 | 1.399,00 Kč

TECh DRy

Motorrad Sehr Gut (20/2017): „Funkční spodní prádlo značky modeka 
Vás přesvědčí měkkým materiálem, velmi dobrým provedením a 
dokonalou termoregulací. Poměr ceny a kvality zaručuje, že to bude 
ideální podkladní vrstva oděvu motorkáře.“

lehké, neviditelné funkční spodní prádlo 
Vrchní materiál: 54% polyamid, 40% jemný polypropylen, 
6% elastan

Usměrněná cirkulace vzduchu: větrací kanály odvádějí 
přebytečné teplo

Rychlé odvádění vlhka od těla 
unisex

Rozměry: s - 4Xl

#10 černá

triko | Art.: 110652 | 1.279,00 Kč

TECh DRy BANDANA
NovINka

#85 kamufláž (maskování)/černá

triko | Art.: 110655 | 1.949,00 Kč

lehké, neviditelné funkční spodní prádlo 
Vrchní materiál: 54% polyamid, 40% jemný polypropylen, 6% elastan

Usměrněná cirkulace vzduchu: větrací kanály odvádějí přebytečné teplo

Rychlé odvádění vlhka od těla 
Vysoký límec (bandana) 
unisex

Rozměry: s - 4Xl

MIDLAyER
NovINka

#10 černá

bunda | Art.: 080502 | 1.399,00 Kč

Vnější materiál 100% polyamid, materiál uvnitř 100% polyester 
boční streč panely

tepelná izolace: výplň 76 g polyesteru

Zateplovací bunda pro použití v motocyklovém oblečení nebo samostatně 
lehká

Rozměry: s - 6Xl, 34 - 46
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AX DRY II bUnDA str. 67 
AX DRY kAlHotY str. 67 

AIR RIDe DRY RUkAVICe str. 112 
mUDDY tRACk eVo botY str. 156

VIolA DRY lADY bUnDA str. 68 
elAYA lADY kAlHotY str. 84 

PAnAmeRICAnA lADY RUkAVICe str. 142 
mUDDY tRACk eVo botY str. 156

AX DRy II
NovINka

#431 černá/neonová

#53 neonová/černá/

bunda | Art.: 080291 | 1.399,00 Kč

Polyamid potažený PU: 100% vodotěsný

Praktické řešení: nepromokavá kapuce s tenkým strečem na hlavě (kapuce 
skrytá v límci)

Reflexní materiál 3m™ scotchlite™ 
elastický popruh 
snadno se dá složit 
lehká 
unisex

Rozměry: m - 4Xl

AX DRy

#431 černá/neonová

kalhoty | Art.: 081550 | 1.099,00 Kč

Polyamid potažený PU: 100% vodotěsný

Reflexní materiál 3m™ scotchlite™ 
snadno se dá složit 
lehká 
unisex

Rozměry: m - 4Xl
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BUNDA PROTI DEšTI 8023

#10 černá

bunda | Art.: 080230 | 899,00 Kč

textilní materiál s PU vrstvou: voděodolný, větruvzdorný,

Regulace v pase

Rozměry: s - 6Xl

FERRy

#431 černá/neonová

bunda | Art.: 081230 | 1.799,00 Kč

textilní materiál s PVC vrstvou: voděodolný, větruvzdorný, 
síťovaná podšívka (100% polyester)

stahovací lem v pase

Rozměry: s - 4Xl

BLACK RAIN

#431 černá/neonová #10 černá

Art.: 080190 | 1.399,00 Kč

textilní materiál s PVC vrstvou: voděodolný, větruvzdorný 
síťovaná podšívka (100% polyester)

Dlouhý diagonální zip

Rozměry: s - 4Xl

VIOLA DRy LADy
NovINka

#431 černá/neonová

bunda | Art.: 080310 | 1.099,00 Kč

textilní materiál s PVC vrstvou: voděodolný, větruvzdorný

Reflexní materiál 3m™ scotchlite™ 
Vypasovaný střih

Rozměry: 34 - 48

CLASSIC SUMMER

#10 černá

kalhoty | Art.: 081510 | 859,00 Kč

textilní materiál s PU vrstvou: voděodolný, větruvzdorný, 
síťovaná podšívka (100% polyester)

elastický popruh

Rozměry: m - Xl

EASy WINTER

#10 černá

kalhoty | Art.: 081521 | 549,00 Kč

textilní materiál s PVC vrstvou: voděodolný, větruvzdorný

s podšívkou

elastický popruh

Rozměry: s - 3Xl

EASy SUMMER

#10 černá

kalhoty | Art.: 081520 | 429,00 Kč

textilní materiál s PVC vrstvou: voděodolný, větruvzdorný

elastický popruh 
lehká

Rozměry: s - 6Xl



71DOPLŇKy

BOTy PROTI DEšTI

#10 černá

Art.: 086300 | 699,00 Kč

textilní materiál s PVC vrstvou: voděodolný, větruvzdorný

Vyztužená podešev

Rozměry: s/m, l/Xl, XXl

BOTy PROTI DEšTI

#10 černá

Art.: 086320 | 549,00 Kč

textilní materiál s PVC vrstvou: voděodolný, větruvzdorný

Polopodešev

Rozměry: s - 2Xl

RUKAVICE PROTI DEšTI

#10 černá

Art.: 087420 | 249,00 Kč

textilní materiál s PVC vrstvou: voděodolný, větruvzdorný 
Vnitřek dlaně je pokryt protiskluzovou vrstvou

manžeta se stahovacím lankem

Rozměry: s - 2Xl

DOC SILVER

#105 stříbrná

Art.: 016900 | 859,00 Kč
Reflexní vesta 
reflexní povrch 
elastické prvky

šedá ve dne, reflexní v noci

Rozměry: m - 4Xl

BASIC MESh

#50 neonová žlutá

Art.: 016721 | 849,00 Kč

Reflexní vesta 
elastické prvky

Účinná ventilace díky četným panelům typu mesh

Ideální pro použití na letním oděvu

Rozměry: Xs - 4Xl, 6Xl, 8Xl, 10Xl

WARNINg

#431 černá/neonová

Art.: 016700 | 829,00 Kč

Reflexní vesta 
elastické prvky

Rozměry: XXs - 4Xl

BASIC

#50 neonová žlutá

Art.: 016720 | 699,00 Kč

Reflexní vesta 
elastické prvky

Rozměry: Xs - 4Xl, 6Xl, 8Xl, 10Xl
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CÍLENě
NavrŽeNé

VIPeR lt lADY bUnDA str. 74 
VIPeR lt lADY kAlHotY str. 74 

PAnAmeRICAnA lADY RUkAVICe str. 142 
IkARUs botY str. 150

PRO žENy
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náš dvouvrstvý laminát je kombinací 
voděodolné membrány Humax® s vnějším 
materiálem tactel®.

tactel® (vnější vrstva)

Humax® (membrána - vnitřní vrstva)

podšívka ze síťoviny mesh

vnitřní oteplovací bunda

#10 černá

Dvouvrstvé kalhoty | Art.: 088211 | 7.199,00 Kč
Voděodolný, ultralehký, dvouvrstvý laminát. Z vnějšku materiál tactel - z vnitřní 
strany membrána Humax 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

nehořlavé vložky z keVlARu® DuPont™ na lýtkách 
Velkoplošné kožené výztuže na kolenech

kolenní protektory sAs-teC® splňující 2. úroveň ochrany 
kyčelní protektory sAs-teC® splňují bezpečnostní normu en 1621-1:2012

Ventilační zipy AirVent

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

odepínací šle

Rozměry: 34 - 46, Prodloužené: 72, 76, 80, Zkrácené: 18, 19, 20, 21, 22, 23

#147 sv. šedá / tmavě šedá / černá #393 šedá / černá

VIPER LT LADy
Nová baRva

#393 šedá / černá

#10 černá

v soupravě: prošívaná bunda

Celoroční souprava vyrobená z dvouvrstvého laminátu: 
velmi lehký, pohodlný a voděodolný

Motorrad News TIPP (9/2020): „Připraveno k cestování - modeka Viper lt je 
plně vybaveny chrániči a u kalhot lze odepnout šle. tepelná vložka je navíc 
samostatná bunda, kterou lze běžně nosit. kožené vložky na vnitřní straně 
kalhot pomáhají během jízdy udržovat stabilitu na motocyklu. elastické  popruhy 
umožňují dokonalé nastavení kompletu, při zachování plné svobody pohybu. 
elastický materiál na límci a rukávech také zajišťuje vysoký komfort použití. 
materiál tactel, přesto že jeho vazba je 750D včetně laminatové membrány, není 
tuhy.“ 
Motorrad & Reisen SEHR GUT (99/2020): „Už to nemůže být lepší. Výbava, která 
zajišťuje velmi vysokou bezpečnost a je dobře promyšlená, modeka Viper lt 
doporučujeme používat při středním a nízkém rozsahu teplot.“

Dvouvrstvá bunda | Art.: 084571 | 9.399,00 Kč
Voděodolný, ultralehký, dvouvrstvý laminát. Z vnějšku materiál tactel - z vnitřní 
strany membrána Humax 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

Ramenní a loketní protektory sAs-teC® certifikovány dle en 1621-1:2012 
Zádový protektor sAs-teC® certifikovaný dle en 1621-2:2014, splňuje 2. úroveň 
ochrany

Ventilační zipy AirVent 
AirCollar: patentka na krku může být upevněno k druhé straně límce pro zvýšení 
ventilace

odnímatelná vnitřní bunda pro samostatné použití

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

elastické zakončení rukávu

Rozměry: 34 - 46
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#144 sv. šedá / černá #393 šedá / černá #431 černá/neonová

třívrstvé kalhoty | Art.: 088121 | 7.499,00 Kč
Výjimečně měkký a pohodlný vnější materiál tactel® 750D 
Výztuže z Cordury® 1000D v obzvláště ohrožených místech 
nehořlavé vložky z keVlARu® DuPont™ na lýtkách

kolenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána sympatex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná, 
dynamicky regulující teplotu

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-4:2018

odepínací šle 
nestandardní velikosti dostupné pouze v #431 černé/neonovábarevné verzi

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 34 - 46, Prodloužené: 72 - 76, Zkrácené: 19, 20, 21, 22, 23

#393 šedá / černá #431 černá/neonová

PANAMERICANA LADy

#144 sv. šedá / černá

#144 sv. šedá / černá

v soupravě prošívaná vesta

lehká třívrstvá souprava adventure se stylovou vnitřní 
vestou

Motorrad & Reisen SEHR GUT (93/2019): „Velmi elegantní a funkční, třívrstvý a 
celoroční komplet za velmi dobrou cenu.“ 
Tourenfahrer (8/2019): „textilní sada modeka ve volném střihu nabízí dostatek 
prostoru ženským tvarům po celé délce nohavic. Doplňující panely z materiálu 
stretch v rozkroku garantují volnost pohybu na velmi vysoké úrovni. Pohodlná 
a promyšlená regulace kolenních a loketních protektorů nám přináší jistotu, že 
budou umístěny na správném místě.“

třívrstvá bunda | Art.: 084561 | 8.459,00 Kč

Výjimečně měkký a pohodlný vnější materiál tactel® 750D 
Výztuže z Cordury® 1000D v obzvláště ohrožených místech

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent 
AirCollar: patentka na krku může být upevněno k druhé straně límce pro zvýšení 
ventilace

odepínací membrána sympatex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná, 
dynamicky regulující teplotu 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

odnímatelná vesta, kterou můžete nosit samostatně

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-3:2018

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m pro velikosti 34 - 36 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 l pro velikosti 38 - 46 
tvoří komplet s rukavicemi Panamericana

Rozměry: 34 - 46
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neobvykle pohodlná: turistická sada s membránou sympatex® 
se ideálně přizpůsobí ženským křivkám díky elastickým panelům 
z materiálu stretch po stranách bundy, na rukávech, bocích a 
stehnech.

Velice účinná ventilace: dlouhé větrací otvory na ramenou umožňují 
přísun čerstvého vzduchu po celém těle.
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TAKUyA LADy
tAkUYA lADY bUnDA str. 80 
tAkUYAlADY kAlHotY str. 80 
PAnAmeRICAnA lADY RUkAVICe 
str. 142 
IkARUs botY str. 150
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#141 světle šedá #10 černá

#140 šedá

třívrstvé kalhoty | Art.: 085160 | 6.399,00 Kč
Výjimečně měkký a pohodlný vnější materiál tactel® 750D 
Výztuže z Cordury® 500D v obzvláště ohrožených místech 
nehořlavé vložky z keVlARu® DuPont™ na lýtkách

kolenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Panely mesh pro efektivní ventilaci 
Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána sympatex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná, 
dynamicky regulující teplotu

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-4:2018

Zkrácené a prodloužené velikosti dostupné pouze v #10 černé verzi

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 34 - 46, Prodloužené: 72, 76, 80, 84, 88, Zkrácené: 19, 20, 21, 22, 23

BELASTAR LADy

#140 šedá #141 světle šedá

#140 šedá

#10 černá

lehká, trojvrstvá, turistická dámská bunda s velmi účinnou 
ventilací

Motorrad & Reisen GUT (82/2017): „Dámská sportovně-turistická sada, která 
je ideální pro období mezi březnem a říjnem. Dokonalá pro teplé počasí, mesh 
panely zajišťují velmi dobrou ventilaci.“

třívrstvá bunda | Art.: 084410 | 6.649,00 Kč

Výjimečně měkký a pohodlný vnější materiál tactel® 750D 
Výztuže z Cordury® 500D v obzvláště ohrožených místech

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Panely mesh pro efektivní ventilaci 
Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána sympatex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná, 
dynamicky regulující teplotu 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

odepínací zateplovací vesta

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-3:2018

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 s pro velikosti 32 - 36 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 l pro velikosti 38 - 46

Rozměry: 32 - 46

elastické vsadky

#10 černá

Dvouvrstvé kalhoty | Art.: 088350 | 6.649,00 Kč
Výjimečně měkký a pohodlný vnější materiál tactel® 750D 
Výztuže z Cordury® 500D v obzvláště ohrožených místech 
nehořlavé vložky z keVlARu® DuPont™ na lýtkách 
elastické vsadky

kolenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána sympatex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná, 
dynamicky regulující teplotu

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 34 - 46, Prodloužené: 72, 76, 80, 84, Zkrácené: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

TAKUyA LADy
NovINka

#393 šedá / černá #10 černá

#393 šedá / černá

elastické vsadky

Rozsáhlé strečové panely: vybavená bunda se strategicky 
umístěnými, pružnými panely

Dvouvrstvá bunda | Art.: 084470 | 6.999,00 Kč
Výjimečně měkký a pohodlný vnější materiál tactel® 750D 
Výztuže z Cordury® 500D v obzvláště ohrožených místech 
elastické vsadky

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána sympatex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná, 
dynamicky regulující teplotu 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

elastické zakončení rukávu

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l pro velikosti 34 - 36 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 l pro velikosti 38 - 50

Rozměry: 34 - 50
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elAYA lADY bUnDA str. 84 
elAYA lADY kAlHotY str. 84 

AIR RIDe RUkAVICe str. 131 
nIColettA lADY botY str. 166

Ideální střih v pase

ELAyA
LADy
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#10 černá

Motorrad SEHR GUT (17/2019): „bunda moxy lady a kalhoty Amber lady jsou 
bezkonkurenční v kategorii cena-kvalita. Jdou příkladem svojí jednoduchostí, ale 
zároveň módním a sportovním vzhledem. komplet je promyšlený a bude sloužit 
za všech povětrnostních podmínek. Je to dobrá alternativa ke koženým oděvům.“

Dvouvrstvé kalhoty | Art.: 088170 | 4.699,00 Kč

Polyamid 450D 
Výztuže z Cordury® 500D v obzvláště ohrožených místech

kolenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-4:2018

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 34 - 46, Prodloužené: 68, 72, 76, 80, 84, 88, Zkrácené: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

#10 černá

#144 sv. šedá / černá

třívrstvé kalhoty | Art.: 088250 | 4.699,00 Kč

Polyester 450D 
Vyztužení z materiálu Ripstop polyester na nejcitlivějších místech

kolenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

elastický vysoký pas 
Zkrácené a prodloužené velikosti dostupné pouze v #10 černé verzi

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 34 - 46, Prodloužené: 72, 76, 80, 84, Zkrácené: 18, 19, 20, 21, 22

AMBER LADy

#395 černá/bílá #397 černá/šedá

#395 černá/bílá

lehká, trojvrstvá turistická bunda dokonale zdůrazňující 
dámské křivky

třívrstvá bunda | Art.: 084420 | 5.499,00 Kč

Polyamid 450D 
Výztuže z Cordury® 500D v obzvláště ohrožených místech

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplovací vesta

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-4:2018

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 s pro velikosti 32 - 36 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 l pro velikosti 38 - 50

Rozměry: 32 - 50

ELAyA LADy
Nová baRva

#144 sv. šedá / černá #398 černá/šedá

#144 sv. šedá / černá

#393 šedá / černá #395 černá/bílá

trojvrstvá definice komfortu: …

třívrstvá bunda | Art.: 084440 | 4.799,00 Kč

Polyester 450D 
Vyztužení z materiálu Ripstop polyester na nejcitlivějších místech

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

elastické zakončení rukávu 
Zkrácené a prodloužené velikosti dostupné pouze v  černá/šedá

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m pro velikosti 34 - 36 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 l pro velikosti 38 - 46

Rozměry: 34 - 46, Prodloužené: 68, 72, 76, 80, 84, Zkrácené: 18, 19, 20, 21, 22
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MOXy LADy

#10 černá

#10 černá

Motorrad SEHR GUT (17/2019): „bunda moxy lady a kalhoty Amber lady jsou 
bezkonkurenční v kategorii cena-kvalita. Jdou příkladem svojí jednoduchostí, ale 
zároveň módním a sportovním vzhledem. komplet je promyšlený a bude sloužit 
za všech povětrnostních podmínek. Je to dobrá alternativa ke koženým oděvům.“

třívrstvá bunda | Art.: 084430 | 5.499,00 Kč

Polyamid 450D 
Polyester 450D

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

odepínací zateplovací vesta

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-4:2018

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m pro velikosti 34 - 36 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 l pro velikosti 38 - 46 
tvoří komplet s kalhotama Amber lady

Rozměry: 34 - 46

#10 černá

třívrstvé kalhoty | Art.: 088280 | 2.899,00 Kč

Polyester 500D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

kolenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Hitex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 34 - 46

LUANA LADy
NovINka

#10 černá

#10 černá

třívrstvá turistická bunda pro začatečníky

třívrstvá bunda | Art.: 084450 | 3.499,00 Kč

Polyester 500D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

loketní a ramenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 
(level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Hitex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m pro velikosti 34 - 36 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 l pro velikosti 38 - 46

Rozměry: 34 - 46
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#10 černá

baxters lady kalhoty | Art.: 088201 | 3.499,00 Kč

Polyester 600D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

kolenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Hitex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-4:2019

odepínací šle

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 34 - 46

#10 černá

Dvouvrstvé kalhoty | Art.: 088180 | 2.799,00 Kč

Polyester 500D

kolenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Hitex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 34 - 46

jANIKA LADy

#144 sv. šedá / černá #401 černá/červená

#144 sv. šedá / černá

#419 černá/růžová #431 černá/neonová

třívrstvá bunda | Art.: 084400 | 3.149,00 Kč

Polyester 330D 
Polyester 600D

loketní a ramenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 
(level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Hitex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplovací vesta

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m pro velikosti 32 - 36 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 l pro velikosti 38 - 46 
tvoří komplet s rukavicemi Janika lady

Rozměry: 32 - 46

#10 černá

WINSLOW LADy

#394 černá/světle šedá #10 černá

#394 černá/světle šedá

Winslow lady bunda | Art.: 084221 | 3.899,00 Kč

Polyester 600D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

loketní a ramenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 
(level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Hitex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplovací vesta

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-4:2019

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m pro velikosti 34 - 36 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l pro velikosti 38 - 44

Rozměry: 34 - 44
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kHAo AIR lADY bUnDA str. 91 
kHAo AIR lADY kAlHotY str. 91 
lADY RUkAVICe str. 144
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#394 černá/světle šedá

#10 černá

Dvouvrstvé kalhoty | Art.: 088301 | 4.499,00 Kč

Polyamid 450D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

kolenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Velkoplošné panely mesh pro lepší ventilaci

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

nestandardní velikosti dostupné pouze v #10 černé barevné verzi

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA 
možnost dovybavení o šle

Rozměry: 34 - 46, Prodloužené: 72, 76, 80, Zkrácené: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

NovINka

KhAO AIR LADy
Nová baRva

#388 černá / sv. šedá / 
červená

#392 černá / sv. šedá / 
žlutá

#388 černá / sv. šedá / červená

#394 černá/světle šedá

Dvouvrstvá letní bunda vybavená odepínací membránou

Dvouvrstvá bunda | Art.: 084242 | 4.699,00 Kč

Polyamid 450D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Velkoplošné panely mesh pro lepší ventilaci

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m pro velikosti 34 - 36 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 l pro velikosti 38 - 48

Rozměry: 34 - 48
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UPSWINg LADy

#141 světle šedá #431 černá/neonová

#141 světle šedá

Přiléhavá, letní bunda s velkými panely mesh

Reise-Motorrad TIPP (3/2016): „tato kombinace představuje nový styl v kolekci 
modeka a je velmi přesvědčivá. Ve srovnání s ostatními letními soupravami 
modeka nabízí nejnižší cenu. Výbava a kvalita provedení jsou ale srovnatelné. 
Ventilační panely mesh jsou velmi velké, což zajišťuje vysoký komfort používání 
během horkých dnů.“

bunda | Art.: 084140 | 2.999,00 Kč

Polyester 500D 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-4: 2019

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Velkoplošné panely mesh pro lepší ventilaci

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 l pro velikosti 34 - 44 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 Xl pro velikosti 46 - 48

Rozměry: 34 - 48

#10 černá #141 světle šedá

kalhoty | Art.: 085150 | 2.999,00 Kč

Polyester 500D 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-4: 2019

kolenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Velkoplošné panely mesh pro lepší ventilaci

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 34 - 48

MIKKA AIR LADy

#394 černá/světle šedá

#394 černá/světle šedá

bunda | Art.: 084271 | 3.299,00 Kč

Polyester 500D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Velkoplošné panely mesh pro lepší ventilaci

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m pro velikosti 34 - 36 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 l pro velikosti 38 - 46 
tvoří komplet s kalhotama Upswing lady

Rozměry: 34 - 46
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HelenA lADY bUnDA str. 96 
HelenA lADY kAlHotY 

str. 96 
CAmIRA lADY RUkAVICe 

str. 147 
HYDRos botY str. 151
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ChASER II LADy

#395 černá/bílá elastické vsadky #395 černá/bílá

Pohodlná, sportovní kožená kombinéza s kompletní sadou 
protektorů sAs-teC

Motorrad GUT (8/2018): „Za velice příznivou cenu nabízí modeka koženou 
kombinézu, která je naprosto ideální pro turistiku i každodenní vyjížďky, je velmi 
kvalitní a dobře vybavená. samozřejmá volba pro fanoušky sportovní turistiky, 
kteří si jsou vědomi potřeby bezpečnosti.“

kožený oděv | Art.: 030911 | 15.399,00 Kč
Vysoce kvalitní dobytčí kůže nappa, tloušťka cca 1,1 - 1,3 mm 
Panely ze streče 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-3: 2019

Ramenní a loketní protektory sAs-teC® certifikovány dle en 1621-1:2012 
kolenní protektory sAs-teC® splňující 2. úroveň ochrany 
Zádový protektor sAs-teC® certifikovaný dle en 1621-2:2014, splňuje 2. úroveň 
ochrany 
kyčelní protektory sAs-teC® splňují bezpečnostní normu en 1621-1:2012

Vsadky z perforované kůže

Dvoudílná kombinéza

Rozměry: 36 - 44

#10 černá

elastické vsadky

kalhoty | Art.: 022300 | 7.849,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí kůže nappa, tloušťka cca 1,1 - 1,3 mm 
Panely ze streče

kolenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 2)

Ventilační zipy AirVent

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 34 - 46, Prodloužené: 72, 76, 80, Zkrácené: 19, 20, 21, 22

hELENA LADy

#10 černá elastické vsadky

#10 černá

100% pohodlí: kožený turistický komplet  vyrobený z měkké 
a pružné kůže s účinnou ventilaci

bunda | Art.: 010920 | 8.899,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí kůže nappa, tloušťka cca 1,1 - 1,3 mm 
Panely ze streče

loketní a ramenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 2)

Ventilační zipy AirVent

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

Přiléhavý a pohodlný střih díky elastickým koženým panelům na bocích.

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l

Rozměry: 34 - 46
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eDDA lADY bUnDA str. 100

AlVA lADY bUnDA str. 100 
IDAbellA lADY kAlHotY str. 106 
CAmIRA lADY  RUkAVICe str. 147

URBAN
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KALEA LADy

#10 černá

#10 černá

bunda | Art.: 010810 | 6.999,00 Kč

Vysoce kvalitní kozí kůže 
Prošívané vložky na ramenou a loktech

loketní a ramenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 2)

Ventilační zipy AirVent

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-3:2019

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l

Rozměry: 34 - 52

Dvouvrstvá bunda | Art.: 010910 | 6.999,00 Kč

Motorrad (17/2020): „Iona lady je jako rtěnka: červená a ženská, ale také 
přitahuje pozornost. Díky přiléhavému střihu a elastickým panelům, podtrhuje 
ženskou siluetu.“

Drhnutá buvolí kůže 
Přiléhavý a pohodlný střih díky elastickým koženým panelům na bocích.

loketní a ramenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 2)

Vsadky z perforované kůže

odepínací zateplovací vesta

Certifikát dle evropské normy en 17092-3:2020

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l

Rozměry: 34 - 46

IONA LADy

#141 světle šedá #40 červená

#141 světle šedá

elastické vsadky

bunda | Art.: 010840 | 7.499,00 Kč

Vysoce kvalitní voskovaná hovězí kůže

loketní a ramenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 2)

Ventilační zipy AirVent

Certifikát dle evropské normy Fpren 17092-3:2019

kapuce (odnímatelná na zip)

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l

Rozměry: 34 - 46

EDDA LADy

#10 černá

#10 černá

ALVA LADy

#395 černá/bílá elastické vsadky

#395 černá/bílá

bunda | Art.: 010860 | 7.849,00 Kč

dream machines Kauf-tipp (3/2020):testovaná bunda Alva lady: „skvělá 
měkká kožená bunda kombinující vintage styl a sportovní styl. Perforace 
zajišťuje dobré větrání, elastické panely zaručují pohodlí a celkově se skvěle nosí 
. senzační bunda za slušnou cenu.“

Vysoce kvalitní voskovaná hovězí kůže 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-3: 2019

loketní a ramenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 2)

Vsadky z perforované kůže

Přiléhavý a pohodlný střih díky elastickým koženým panelům na bocích.

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l

Rozměry: 34 - 46
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CLARKE LADy

#10 černá

Dvouvrstvá bunda | Art.: 086562 | 2.769,00 Kč

bunda softshell: větruvzdorná, odpuzující vodu, prodyšná 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

loketní a ramenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 
(level 1)

membrána Hitex®-Z-liner: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplovací vesta

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l

Rozměry: 34 - 46

DIONA LADy
NovINka

#10 černá

kožená vesta | Art.: 016540 | 2.499,00 Kč

Vysoce kvalitní voskovaná hovězí kůže

Šněrování na bocích

Rozměry: 36 - 46

hOOTCh LADy
Nová baRva

#85 kamufláž (maskování) #10 černá

#85 kamufláž (maskování)

bunda | Art.: 086690 | 3.899,00 Kč

kapuce vyrobená z bavlny 
Celá podšitá keVlARem® DuPont™

loketní a ramenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 
(level 1)

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l

Rozměry: 36 - 44

COUPER II LADy

#84 černá / kamufláž

#84 černá / kamufláž

Dvouvrstvá bunda | Art.: 086703 | 4.149,00 Kč
Polyester 500D 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-3: 2019

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Velkoplošné panely mesh pro lepší ventilaci

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

odepínací kapuce

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m pro velikosti 34 - 36 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l pro velikosti 38 - 44

Rozměry: 34 - 44

ThIAgO LADy
NovINka

#88 olivová #61 tmavě modrá

#88 olivová

Dvouvrstvá bunda | Art.: 086711 | 5.499,00 Kč

sloučení polyamidu a bavlny (65 % polyamid, 35 % bavlna) 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

loketní a ramenní protektory YF, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

odepínací membrána Humax®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná 
Dry & Airy: membrána může být použita pouze na zádech

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 m/l pro velikosti 34 - 36 
Doporučený Ce zádový protektor sAs-teC sCl 19 l pro velikosti 38 - 46

Rozměry: 34 - 46
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OBLEČENÍ URBAN WEAR

kAleA lADY bUnDA str. 101 
AbAnA lADY kAlHotY str. 106 
CAmIRA lADY RUkAVICe str. 147

DE
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M
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Vy
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Í 
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y

Jeans | Art.: 088260 | 4.699,00 Kč
Denim 11,5 oz s příměsí streče 
elastické vsadky 
Vsadky z keVlARu® DuPont™ na bocích, kolenech a v sedací části

Velmi tenté kolenní protektory sAs-teC sC-1/kA (level 1)

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

bez švu v rozkroku pro ideální pohodlí během sezení 
Po zahnutí nohavice je vidět reflexní proužek 
Džíny ve střihu slim fit s příměsí stretch

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 34 - 46 
Zkrácené: 18, 19, 20, 21, 22

SORELLE LADy
NyNí více veliKostí

#305 sepraná šedá

#304 sepraná modrá

keVlARu® DuPont™
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OBLEČENÍ URBAN WEAR

LUzIE LADy

keVlARu® DuPont™

#10 černá

kalhoty | Art.: 088270 | 3.299,00 Kč

legíny s příměsí materiálu stretch (46 % bavlna, 48 % polyester, 6 % stretch) 
od pasu pod koleno kompletně podšitý 100 % DuPont™ keVlAR®

elastický vysoký pas

 
možnost použití tenkých bederních protektorů sAs-teC sC-1/kA

Rozměry: 34 - 46 
Zkrácené: 18, 19, 20, 21

ABANA LADy

#10 černá

#60 modrá

keVlARu® DuPont™

Jeans | Art.: 088090 | 3.899,00 Kč

Denim 11,5 oz s příměsí streče 
Vsadky z keVlARu® DuPont™ na bocích, kolenech a v sedací části

kolenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Džíny ve střihu slim fit s příměsí stretch

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 34 - 44 
Zkrácené: 18, 19, 20, 21

IDABELLA LADy

keVlARu® DuPont™

#10 černá

Jeans | Art.: 085636 | 3.899,00 Kč
11 oz Denim s vrstvou vosku (100% bavlna) 
elastické vsadky 
Vsadky z keVlARu® DuPont™ na bocích, kolenech a v sedací části

kolenní protektory sW, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Džíny ve střihu slim fit s příměsí stretch

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 34 - 46
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el CHAnGo kIDs  bUnDA str. 109 
el CHAnGo kIDs kAlHotY str. 109 
mX-toP kIDs RUkAVICe str. 113 
lAne botY str. 113

DěTSKÉ 
O
BLEČEN

Í

#10 černá

Dvouvrstvé kalhoty | Art.: 085826 | 2.199,00 Kč

Polyester 600D 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-4: 2019

kolenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

membrána Hitex®-Z-liner: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

odepínací šle 
Prodloužené nohavice

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 116, 128, 140, 152, 164

EL ChANgO KIDS

#141 světle šedá #397 černá/šedá

#141 světle šedá

#431 černá/neonová

Tourenfahrer (4/2017): „Všechny chrániče jsou na správném místě. Velmi 
pozitivní pocit. tester se cítit jako skutečný jezdec.“

Dvouvrstvá bunda | Art.: 083249 | 2.599,00 Kč

Polyester 600D 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-4: 2019

loketní a ramenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 
(level 1)

Ventilační zipy AirVent

membrána Hitex®-Z-liner: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Prodloužené rukávy

 
možnost vybavení certifikovaným zádovým protektorem sAs-teC sCl-m 19

Rozměry: 116, 128, 140, 152, 164
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#10 černá

Dvouvrstvé kalhoty | Art.: 083252 | 2.099,00 Kč

Polyester 600D 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-4: 2019

kolenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 (level 1)

Ventilační zipy AirVent

membrána Hitex®-Z-liner: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

odepínací šle 
Prodloužené nohavice

 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 128, 140, 152, 164

TOUREX II KIDS

#431 černá/neonová #419 černá/růžová

#431 černá/neonová

#10 černá

Pouze pro děti: několik barevných kombinací s osvědčenými 
řešeními z kolekci pro dospělé

Dvouvrstvá bunda | Art.: 083251 | 2.359,00 Kč

Polyester 600D 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-4: 2019

loketní a ramenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 
(level 1)

Ventilační zipy AirVent

membrána Hitex®-Z-liner: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplení

Prodloužené rukávy

 
možnost vybavení certifikovaným zádovým protektorem sAs-teC sCl-m 19

Rozměry: 128, 140, 152, 164

X-VENT KIDS

#141 světle šedá #431 černá/neonová

#141 světle šedá

#10 černá

Pro děti: perfektní letní bunda

Dvouvrstvá bunda | Art.: 084191 | 2.349,00 Kč

Polyester 600D 
Při zkoušce odolnosti proti oděru podle Fpren17092-4: 2019

loketní a ramenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 
(level 1)

Velkoplošné panely mesh pro lepší ventilaci

odepínací membrána Hitex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Prodloužené rukávy

 
možnost vybavení certifikovaným zádovým protektorem sAs-teC sCl-m 19

Rozměry: 128, 140, 152, 164

CLARKE KIDS
NovINka

#10 černá

Dvouvrstvá bunda | Art.: 086565 | 2.499,00 Kč

bunda softshell: větruvzdorná, odpuzující vodu, prodyšná 
Dvojitá vrstva materiálu na nejcitlivějších místech

loketní a ramenní protektory WInneR, certifikované podle normy 1621-1:2012 
(level 1)

membrána Hitex®-Z-liner: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

odepínací zateplovací vesta

Certifikát dle evropské normy en 17092-4:2020

odepínací kapuce

 
možnost vybavení certifikovaným zádovým protektorem sAs-teC sCl-m 19

Rozměry: 128, 140, 152, 164
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DěTSKÉ OBLEČENÍ

ALEXIUS KIDS

keVlARu® DuPont™

#304 sepraná modrá

stylový moto džíny pro děti

kalhoty | Art.: 088161 | 2.499,00 Kč

Denim 11,5 oz s příměsí streče 
Vsadky z keVlARu® DuPont™ na bocích, kolenech a v sedací části

elastický vysoký pas

 
možnost použití tenkých bederních protektorů sAs-teC sC-1/kA 
možnost použití kyčelních protektorů sAs-teC sC-1/07 nebo sC- 1/kA

Rozměry: 128, 140, 152, 164

VESTA S ChRáNIČIN KIDS
NovINka

#10 černá

Art.: 069821 | 2.199,00 Kč

elastická síťka

Protektory certifikované dle en 1621-1:2012 a 1621-2:2014 
Protektory na ramenech, loktech, předloktích a zádech 
Chránič hrudníku s prodyšnou výstelkou

Zabudovaný ledvinový pás

Rozměry: 116, 128, 140, 152, 164

KIDS SUMMER

#10 černá

Art.: 073230 | 849,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí kůže

Vysoce kvalitní ochrana kůstek

Panely mesh pro efektivní ventilaci

Rozměry: s - Xl

LANE KIDS

#10 černá

Art.: 040750 | 2.499,00 Kč

Vysoce kvalitní matná dobytčí kůže

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

Rozměry: 34 - 36

FREEzE EVO KIDS

#10 černá#431 černá/neonová

Art.: 072091 | 749,00 Kč

Tourenfahrer (2/2018): „ochrana před nepříznivým počasím je dobrá. každému, 
kdo hledá ekonomicky výhodné zimní rukavice, můžeme doporučit Freeze evo.“

spojení vysoce kvalitní dobytčí kůže a polyesteru

měkká výstelka na kůstkách

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

tepelná výstelka 3m-thinsulate™

Rozměry: s - Xl

MX-TOP KIDS
Nová baRva

#397 černá/šedá

#431 černá/neonová

#10 černá

#401 černá/červená

Art.: 074171 | 849,00 Kč

spojení panelů mesh a protiskluzové kůže Amara

Výztuže v obzvláště ohrožených místech 
Vysoce kvalitní ochrana kůstek

Panely mesh pro efektivní ventilaci

Rozměry: s - Xl



115PROTEKTORy

žáDNÉ KOMPROMISy: KOMPLETNÍ 
OChRANNý BALÍČEK

tAlIsmen bUnDA str. 7 

Art.: 110393 | 699,00 Kč

SCL-XL 19

Art.: 110390 | 669,00 Kč

SC-1/13

Art.: 110394 | 649,00 Kč

SCL-L 19

Art.: 110392 | 649,00 Kč

SCL-M/L 19

Art.: 110395 | 649,00 Kč

SCL-M 19

Art.: 110384 | 649,00 Kč

SC-1/15

Art.: 110389 | 649,00 Kč

SC-1/16

Art.: 110388 | 599,00 Kč

SC-1/12

Art.: 110391 | 589,00 Kč

SCL-S 19

Art.: 110383 | 589,00 Kč

SC-1/14

Art.: 110387 | 579,00 Kč

SC-1/11

SAS-TEC  záDOVÉ PROTEKTORy
Protektor vyrobený z termoplastické 3D hmoty s excelentními hodnotami 
pohlcování energie nárazu

splňuje 2. úroveň ochrany - v současné době nejvyšší bezpečnostní standart pro 
protektory
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PROTEKTORy PROTEKTORy KyČLÍ

PROTEKTOR hRUDNÍKU

PROTEKTORy

VESTA S ChRáNIČI

Art.: 069820 | 2.799,00 Kč

elastická síťka

Protektory certifikované dle en 1621-1:2012 a 1621-
2:2014 
Protektory na ramenech, loktech, předloktích a 
zádech 
Chránič hrudníku s prodyšnou výstelkou

Zabudovaný ledvinový pás

Xs - 2Xl

KRUNýř SAS-TEC

Art.: 069830 | 1.949,00 Kč

elastická síťka

součásti je zádový protektor sAs-teC 
certifikát dle evropské normy en 1621-2:2014 
splňuje 2. úroveň ochrany

Upravitelné šle 
Plynulá regulace díky suchému zipu v pase

s - 2Xl

KRUNýř

Art.: 069810 | 1.559,00 Kč

nárazuvzdorná umělá hmota 
Pohyblivé články krunýře

Upravitelné šle

S - L

SC-1/KB2
NovINka

Art.: 110374 | 499,00 Kč

Velice elastický a tenký protektor vyrobený z měkké 
viskoelastické pěny

Určení: ramena, lokty, kolena, kyčle 
Certifikát dle evropské normy en 1621-1:2012 
splňuje 2. úroveň ochrany

SC-1/CP2

Art.: 110398 | 449,00 Kč

3D-protektor z měkké viscoelastické pěny

Certifikát dle evropské normy en 1621-3:2018 
splňuje 1. úroveň ochrany 
Pro použití v bundě talismen, AFt Air, 
Pamamericana, neox i khao

SC-1/KA

Art.: 110377 | 389,00 Kč

Vysoce flexibilní chránič vyrobený z viscoelastické 
měkké pěny (ideální pro džíny)

Určení: ramena, lokty, kolena, kyčle 
Certifikát dle evropské normy en 1621-1:2012 
splňuje 1. úroveň ochrany

VISCOTEC KyČELNÍ

Art.: 110400 | 369,00 Kč

3D-protektor z měkké viscoelastické pěny

Certifikát dle evropské normy en 1621-1:2012 
splňuje 1. úroveň ochrany

SC-2/07
NovINka

Art.: 110375 | 369,00 Kč

3D-protektor z měkké viscoelastické pěny

Certifikát dle evropské normy en 1621-1:2012 
splňuje 2. úroveň ochrany

SC-1/05

Art.: 110380 | 349,00 Kč

3D-protektor z měkké viscoelastické pěny

Určení: lokty, kolena 
Certifikát dle evropské normy en 1621-1:2012 
splňuje 2. úroveň ochrany

SCL-2

Art.: 110399 | 349,00 Kč

3D-protektor z měkké viscoelastické pěny

Určení: ramena, lokty, kolena 
Certifikát dle evropské normy en 1621-1:2012 
splňuje 2. úroveň ochrany

SCL-1

Art.: 110386 | 349,00 Kč

3D-protektor z měkké viscoelastické pěny

Určení: ramena, lokty, kolena 
Certifikát dle evropské normy en 1621-1:2012 
splňuje 2. úroveň ochrany

SC-1/07

Art.: 110385 | 329,00 Kč

3D-protektor z měkké viscoelastické pěny

Certifikát dle evropské normy en 1621-1:2012 
splňuje 1. úroveň ochrany

yF B02

Art.: 110405 | 299,00 Kč

3D-protektor z měkké viscoelastické pěny

Určení: ramena, lokty 
Certifikát dle evropské normy en 1621-1:2012 
splňuje 1. úroveň ochrany

yF B01

Art.: 110406 | 299,00 Kč

3D-protektor z měkké viscoelastické pěny

Určení: ramena, lokty, kolena 
Certifikát dle evropské normy en 1621-1:2012 
splňuje 1. úroveň ochrany

SC-1/01
NovINka

Art.: 110376 | 249,00 Kč

3D-protektor z měkké viscoelastické pěny

Určení: ramena 
Certifikát dle evropské normy en 1621-1:2012 
splňuje 2. úroveň ochrany

SC-1/02

Art.: 110381 | 249,00 Kč

3D-protektor z měkké viscoelastické pěny

Určení: ramena, lokty, kolena 
Certifikát dle evropské normy en 1621-1:2012 
splňuje 2. úroveň ochrany
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OBLEČENÍ TyPU ADVENTURE

tAlIsmen RUkAVICe str. 120
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TACOMA

#398 černá/šedá

#394 černá/světle šedá

#431 černá/neonová #10 černá

Art.: 072110 | 1.899,00 Kč

Motorrad GUT (10/2015): „Rukavice s membránou a krátkou manžetou se 
vyznačují perfektním přizpůsobením.”

spojení dobytčí kůže, tactelu® a protiskluzové kůže Amara 
elastické vsadky

Výztuže schoeller® keprotec® 
Protektor sAs-teC® na kůstkách

membrána Porelle®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

stěrač hledí 
nestandardní velikosti dostupné pouze v černé barevné verzi

Rozměry: 8 - 14, Prodloužené: l8-l11

SONORA DRy

#10 černá

Art.: 074271 | 2.349,00 Kč

Motorrad SEHR GUT (16/2019): „sonora jsou skvělé, pohodlné, velmi dobře 
vyrobené a především cenově výhodné rukavice pro teplejší dny. mají také 
alternativní verzi bez membrány a navíc ve zkrácené a prodloužené verzi s 
barevnými akcenty.“

Vysoce kvalitní kozí kůže 
klokaní kůže odolná vůči odření na vnitřní straně dlaně

Výztuže superfabric® 
Chránič kůstek

Panely mesh na vrchní straně dlaně, na prstech a na palci

membrána Porelle®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 6 - 12

PANAMERICANA

#401 černá/červená

#431 černá/neonová

#10 černá

Art.: 074250 | 2.499,00 Kč

Motorrad & Reisen SEHR GUT (88/2019): „neskutečné rukavice s vynikajícím 
poměrem cena – kvalita. na třídenním výletě rukavice i po silném dešti velmi 
dobře seděly a prsty zůstaly příjemně suché.“ 
Mo (65/2018): „naprosto bezchybná kvalita provedení snoubící se s vysokou 
úrovní bezpečnosti, vyztuženími - to vše za rozumnou cenu.“

spojení dobytčí kůže, tactelu® a protiskluzové kůže Amara 
elastické vsadky

Výztuže superfabric® 
Protektor sAs-teC® na kůstkách

membrána sympatex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná, dynamicky 
regulující teplotu

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

stěrač hledí

Rozměry: 8 - 12

TALISMEN

#10 černá

Art.: 073480 | 2.749,00 Kč

Motorrad GUT (9/2020): „Protiskluzová kůže, pohodlný a velmi dobře 
přizpůsobený střih, skvěle vybavený protektory, snadné oblékání a vysoký 
stupeň ochrany.“

Vysoce kvalitní dobytčí anilinová kůže 
elastické vsadky

Výztuže superfabric® 
Výztuže kůstek kryté kůží

membrána sympatex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná, dynamicky 
regulující teplotu

možnost obsluhování telefonu a navigace v rukavicích

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

stěrač hledí

Rozměry: 8 - 14
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ARAS DRy

#10 černá

Art.: 074211 | 1.399,00 Kč

Vysoce kvalitní kozí kůže 
Vsadky z velurové kůže

Výztuže kůstek kryté kůží 
Pěnové chrániče na vrchní straně dlaně

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 6 - 12

gOBI DRy

#10 černá

Art.: 074161 | 1.559,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí anilinová kůže

kožené výztuže na vnitřní straně dlaně 
Vysoce kvalitní ochrana kůstek

Panely mesh na vrchní straně dlaně, na prstech a na palci

membrána Porelle®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 6 - 13

AIR RIDE DRy
NovINka

#11 černá/černá

Art.: 070101 | 1.799,00 Kč

Vysoce kvalitní kozí kůže 
odolný, měkký a komfortní materiál tactel®

Chránič kůstek 
Výztuže na prstech

membrána Porelle®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

možnost obsluhování telefonu a navigace v rukavicích

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

stěrač hledí

Rozměry: 6 - 13



125zATEPLENÉ, VODěODOLNÉ RUKAVICE

FREEzE EVO

#10 černá

#431 černá/neonová

Art.: 072090 | 1.049,00 Kč

Tourenfahrer (2/2018): „ochrana před nepříznivým počasím je dobrá. každému, 
kdo hledá ekonomicky výhodné zimní rukavice, můžeme doporučit Freeze evo.“

spojení vysoce kvalitní dobytčí kůže a polyesteru

měkká výstelka na kůstkách

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

tepelná výstelka 3m-thinsulate™

Rozměry: 6 - 12

MAKARI
NovINka

#10 černá

Art.: 073520 | 1.399,00 Kč

Větruvzdorný softshell (100% polyester) 
Vysoce kvalitní kozí kůže

Vysoce kvalitní ochrana kůstek

membrána Porelle®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

tenká podšívka PRImAloFt® odolná proti chladu

možnost obsluhování telefonu a navigace v rukavicích

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

stěrač hledí

Rozměry: 6 - 12

ThANOS

#10 černá

Art.: 073500 | 2.199,00 Kč

spojení dobytčí kůže, tactelu® a protiskluzové kůže Amara 
elastické vsadky

Výztuže superfabric® 
Vysoce kvalitní ochrana kůstek

membrána Porelle®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

tepelná výstelka 3m-thinsulate™

možnost obsluhování telefonu a navigace v rukavicích

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

stěrač hledí 
manžeta vyrobená z neoprenu

Rozměry: 6 - 13

STAVANgER

#10 černá

Art.: 070440 | 2.199,00 Kč

Vysoce kvalitní kozí kůže

Výztuže schoeller® keprotec® 
Výztuže kůstek kryté kůží

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

tepelná výstelka 3m-thinsulate™

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

stěrač hledí

Rozměry: 8 - 13
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ChALLENgE ShORT

#10 černá

#395 černá/bílá

Art.: 074221 | 1.959,00 Kč

Vysoce kvalitní kozí kůže 
klokaní kůže odolná vůči odření na vnitřní straně dlaně

Výztuže superfabric® 
Výztuže schoeller® keprotec® 
Chránič kůstek z pěny temperfoam®

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 8 - 12

jAyCE

#431 černá/neonová

#395 černá/bílá

#10 černá

Art.: 074180 | 2.299,00 Kč

Vysoce kvalitní kozí kůže

výztuže z  DuPont™ keVlAR® uvnitř rukavic 
Výztuže na prstech 
Chránič kůstek z pěny temperfoam®

Ventilační otvory na prstech 
Perforované kožené vsadky

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 6 - 12

CAy

#25 bílá/červená

#24 bílá / černá

#10 černá

Art.: 073460 | 2.499,00 Kč

Vysoce kvalitní kozí kůže 
klokaní kůže odolná vůči odření na vnitřní straně dlaně

Výztuže superfabric® 
Výztuže na prstech 
Chránič kůstek z pěny temperfoam®

Perforované kožené vsadky

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 8 - 12

ChALLENgE LONg

#10 černá

#395 černá/bílá

sportovní rukavice s vysoce kvalitním vybavením

Art.: 074220 | 3.099,00 Kč

Motorrad GUT (10/2018): „modeka Challenge long jsou rukavice ideální pro 
každodenní i sportovní jízdu.“ 
Motorrad News TIPP (7/2018): „Rukavice modeka Challenge long nabízejí 
za tuto cenu velice dobrou výbavu. Podšívka Coolmax na vnější straně dlaně 
je velice pohodlná, klokaní kůže zajistí velmi dobrý úchop. ochrana zápěstí 
neomezuje pohyb. Velikost je ok.“

Vysoce kvalitní kozí kůže 
klokaní kůže odolná vůči odření na vnitřní straně dlaně

Vrchní strana dlaně zcela podšitá materiálem keVlAR® DuPont™ a CoolmAX® 
Výztuže superfabric® 
Výztuže schoeller® keprotec® 
Chránič kůstek z pěny temperfoam®

Perforované kožené vsadky

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 8 - 12, Zkrácené: k8-k11, Prodloužené: l8-l11
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FUEgO

#398 černá/šedá

#394 černá/světle šedá

#10 černá

Art.: 072120 | 1.249,00 Kč

odolný, měkký a komfortní materiál tactel® 
Vsadky z protiskluzové kůže Amara

Výztuže schoeller® keprotec® 
Výztuže kůstek kryté kůží

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 6 - 14

SPORTIE

#395 černá/bílá

#10 černá

Art.: 073360 | 1.549,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí kůže

Výztuže z karbonu na vrchní straně dlaně a na prstech 
Výztuže v obzvláště ohrožených místech 
karbonové chrániče kůstek

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 6 - 12

BAALI

#419 černá/zelená

#395 černá/bílá

#432 černá / oranžová #10 černá

Art.: 074200 | 1.699,00 Kč

Vysoce kvalitní kozí kůže 
elastické vsadky

výztuže z  DuPont™ keVlAR® uvnitř rukavic 
Výztuže na prstech 
Vysoce kvalitní ochrana kůstek

Ventilační otvory na prstech

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 6 - 12

DAREN

#437 černá / bílá / neonová

#395 černá/bílá

#10 černá

Art.: 074190 | 1.959,00 Kč

Vysoce kvalitní kozí kůže

výztuže z  DuPont™ keVlAR® uvnitř rukavic 
Výztuže na prstech 
Vysoce kvalitní ochrana kůstek

Ventilační otvory na prstech

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 6 - 12
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AFt AIR bUnDA str. 15 
AFt AIR  kAlHotY str. 15 

sonRoA RUkAVICe str. 131 
IkARUs botY str. 150

LETNÍ
 OBLEČENÍ

SONORA

#431 černá/neonová

#401 černá/červená

Art.: 074270 | 1.949,00 Kč

Enduro Tipp (1/2018): „Dobrý střih, impozantní dojem přilnavosti.“ 
Motorrad & Reisen GUT (87/2018): ,,V totálním testu rukavice sonora 
absolvovaly praktický test s velmi dobrým výsledkem. Jedná se o dobré letní 
turistické rukavice s dobrými specifikacemi.“ 

Vysoce kvalitní kozí kůže 
klokaní kůže odolná vůči odření na vnitřní straně dlaně

Výztuže superfabric® 
Chránič kůstek

Účinná ventilace díky četným panelům typu mesh

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 6 - 12, Zkrácené: k8-k11, Prodloužené: l8-l11

Art.: 070100 | 1.699,00 Kč

Vysoce kvalitní kozí kůže

Chránič kůstek 
Výztuže na prstech

Účinná ventilace díky četným panelům typu mesh 
Perforovaná kozí kůže na vnitřní straně dlaně

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 6 - 12

AIR RIDE

#436 černá/bílá/červená

#437 černá / bílá / neonová

#397 černá/šedá #11 černá/černá
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BREEzE
NyNí více veliKostí

#10 černá

Art.: 074240 | 1.259,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí anilinová kůže

Výztuže v obzvláště ohrožených místech 
Výztuže schoeller® keprotec® 
Chránič kůstek

Účinná ventilace díky četným panelům typu mesh

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 6 - 13

SAhARA ShORT

#10 černá

#431 černá/neonová

Art.: 073291 | 1.299,00 Kč

scooter & sport tipp (4/2017): „skutečně vzdušné krátké rukavice na léto.“

Vysoce kvalitní dobytčí anilinová kůže

Výztuže v obzvláště ohrožených místech 
Vysoce kvalitní ochrana kůstek

Účinná ventilace díky četným panelům typu mesh

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 6 - 12

SAhARA TRAVELLER

#10 černá

Art.: 073290 | 1.399,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí anilinová kůže

Výztuže v obzvláště ohrožených místech 
Vysoce kvalitní ochrana kůstek

Účinná ventilace díky četným panelům typu mesh

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 6 - 12, Zkrácené: k8-k11, Prodloužené: l8-l11

gOBI TRAVELLER II

#10 černá

Art.: 074162 | 1.499,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí anilinová kůže 
elastické vsadky

Výztuže v obzvláště ohrožených místech 
Vysoce kvalitní ochrana kůstek

možnost obsluhování telefonu a navigace v rukavicích

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 6 - 13
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DERREK
Art.: 070110 | 1.049,00 Kč

Vysoce kvalitní kozí kůže 
Vsadky z protiskluzové kůže Amara

Vysoce kvalitní ochrana kůstek

Ventilační otvory na prstech

Rozměry: 6 - 12

#10 černá

AIRINg
Art.: 072130 | 899,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí anilinová kůže

Výztuže kůstek kryté kůží

Účinná ventilace díky četným panelům typu mesh

Rozměry: 6 - 12

#10 černá

MESh
Art.: 072071 | 799,00 Kč

spojení panelů mesh a protiskluzové kůže Amara

Vysoce kvalitní ochrana kůstek

Účinná ventilace díky četným panelům typu mesh

Rozměry: 6 - 13

#10 černá

X-AIR
Art.: 070541 | 799,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí kůže nappa

Výztuže kůstek kryté kůží

Účinná ventilace díky četným panelům typu mesh

Rozměry: 6 - 12

#10 černá

MX TOP

#431 černá/neonová

#149 černá/šedá/oranžová

#400 černá/modrá

#397 černá/šedá #10 černá

Art.: 074170 | 899,00 Kč

Motorradabenteuer (2/2017): „Výkonná ventilace zajišťuje pocit pohodlí v 
letních dnech. Velmi dobré a bezpečné uchopení.“

spojení panelů mesh a protiskluzové kůže Amara

Výztuže v obzvláště ohrožených místech 
Vysoce kvalitní ochrana kůstek

Rozměry: 6 - 12

#401 černá/červená
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URBAN

Hot tWo RUkAVICe str. 137

hOT CLASSIC

#120 hnědá

#121 tmavě hnědá

#10 černá #40 červená

Art.: 070120 | 1.599,00 Kč

Motorrad News (7/2016): „Pro fanoušky retrostylu, pro které je důležité 
také bezpečí. Rukavice Hot Classic jsou jako jediné v našem výběru vybaveny 
protektory kloubů – stylově pokrytými kůží. Výstelka je pohodlná a kůže je velmi 
měkká. to vše za optimální cenu.”

Vysoce kvalitní dobytčí anilinová kůže

Výztuže kůstek kryté kůží

Perforované kožené vsadky

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 6 - 14

hOT TWO

#122 hnedá / černá

#144 sv. šedá / černá

#10 černá

Art.: 070122 | 1.799,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí anilinová kůže 
elastické vsadky

Výztuže kůstek kryté kůží

Perforované kožené vsadky

možnost obsluhování telefonu a navigace v rukavicích

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 8 - 13
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STEEVE

#140 šedá

Art.: 074300 | 1.099,00 Kč

Vysoce kvalitní kozí kůže 
elastické vsadky

kožené výztuže na vnitřní straně dlaně 
Výztuže kůstek kryté kůží

možnost obsluhování telefonu a navigace v rukavicích

Rozměry: 6 - 12

ARAS

#10 černá

Art.: 074210 | 1.249,00 Kč

Vysoce kvalitní kozí kůže 
Vsadky z velurové kůže

Výztuže kůstek kryté kůží 
Pěnové chrániče na vrchní straně dlaně 
Dvojitý materiál na vnitřní straně dlaně

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 6 - 12

STEEVE II

#10 černá

Art.: 074302 | 1.399,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí anilinová kůže 
elastické vsadky

kožené výztuže na vnitřní straně dlaně 
Výztuže kůstek kryté kůží

možnost obsluhování telefonu a navigace v rukavicích

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: 6 - 12

hIghWAy

#10 černá

Art.: 070310 | 349,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí kůže nappa

Perforace na vrchní straně dlaně

Rozměry: Xs - 2Xl
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AIR RIDe lADY RUkAVICe str. 145

NAVRžENÉ CÍLENě 
PRO žENy
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MAKARI LADy
NovINka

#419 černá/bílá/růžová

Art.: 073520 | 1.399,00 Kč

Větruvzdorný softshell (100% polyester) 
Vysoce kvalitní dobytčí anilinová kůže

Vysoce kvalitní ochrana kůstek

membrána Porelle®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

tenká podšívka PRImAloFt® odolná proti chladu

možnost obsluhování telefonu a navigace v rukavicích

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

stěrač hledí

Rozměry: Ds - DXl

TACOMA LADy

#10 černá

#431 černá/neonová

#398 černá/šedá #394 černá/světle šedá

Art.: 072110 | 1.899,00 Kč

Motorrad GUT (10/2015): „Rukavice s membránou a krátkou manžetou se 
vyznačují perfektním přizpůsobením.”

spojení dobytčí kůže, tactelu® a protiskluzové kůže Amara

Výztuže schoeller® keprotec® 
Protektor sAs-teC® na kůstkách

membrána Porelle®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

stěrač hledí

Rozměry: DXs - Dl

STAVANgER LADy

#10 černá

Art.: 070440 | 2.199,00 Kč

Vysoce kvalitní kozí kůže

Výztuže schoeller® keprotec® 
Výztuže kůstek kryté kůží

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

tepelná výstelka 3m-thinsulate™

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

stěrač hledí

Rozměry: DXs - Dl

PANAMERICANA LADy

#431 černá/neonová

#401 černá/červená

#10 černá

Art.: 074250 | 2.499,00 Kč

Motorrad & Reisen SEHR GUT (88/2019): „neskutečné rukavice s vynikajícím 
poměrem cena – kvalita. na třídenním výletě rukavice i po silném dešti velmi 
dobře seděly a prsty zůstaly příjemně suché.“ 
Mo (65/2018): „naprosto bezchybná kvalita provedení snoubící se s vysokou 
úrovní bezpečnosti, vyztuženími - to vše za rozumnou cenu.“ 
Tourenfahrer (8/2019): „Voděodolné Panamericana lady s dlouhou manžetou a 
měkkou polyesterovou výstelkou jsou velice zdařilé a dobře střižené rukavice do 
každého počasí.“

spojení dobytčí kůže, tactelu® a protiskluzové kůže Amara 
elastické vsadky

Výztuže superfabric® 
Protektor sAs-teC® na kůstkách

membrána sympatex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná, dynamicky 
regulující teplotu

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

stěrač hledí

Rozměry: DXs - Dl



145RUKAVICE

CAy LADy

#10 černá

#26 bílá / růžová

Art.: 073460 | 2.499,00 Kč

Vysoce kvalitní kozí kůže 
klokaní kůže odolná vůči odření na vnitřní straně dlaně

Výztuže superfabric® 
Výztuže na prstech 
Chránič kůstek z pěny temperfoam®

Perforované kožené vsadky

možnost obsluhování telefonu a navigace v rukavicích

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: Ds - DXl

AIR RIDE LADy
NovINka

#11 černá/černá

#419 černá/bílá/růžová

Art.: 070100 | 1.699,00 Kč

Vysoce kvalitní kozí kůže

Chránič kůstek 
Výztuže na prstech

Účinná ventilace díky četným panelům typu mesh 
Perforovaná kozí kůže na vnitřní straně dlaně

možnost obsluhování telefonu a navigace v rukavicích

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: Ds - DXl

LADy

#10 černá

#395 černá/bílá

Art.: 073410 | 1.699,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí kůže

Výztuže superfabric® 
Výztuže schoeller® keprotec® 
Vysoce kvalitní ochrana kůstek

Perforované kožené vsadky na prstech

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: DXs - Dl

FUEgO LADy

#398 černá/šedá

#394 černá/světle šedá

#10 černá

Art.: 072120 | 1.249,00 Kč

odolný, měkký a komfortní materiál tactel® 
Vsadky z protiskluzové kůže Amara

Výztuže schoeller® keprotec® 
Výztuže kůstek kryté kůží

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: DXs - Dl
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CAMIRA LADy

#10 černá

#395 černá/bílá

Art.: 074230 | 1.699,00 Kč

Vysoce kvalitní kozí kůže 
elastické vsadky

měkká výstelka na kůstkách

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: Ds - DXl

hOT TWO LADy

#144 sv. šedá / černá

#45 červená / černá

#10 černá

Art.: 070123 | 1.799,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí anilinová kůže 
elastické vsadky

Výztuže kůstek kryté kůží

Perforované kožené vsadky

možnost obsluhování telefonu a navigace v rukavicích

Certifikát dle evropské normy en 13594:2015

Rozměry: Ds - DXl

MESh LADy

#10 černá

Art.: 072070 | 799,00 Kč

spojení panelů mesh a protiskluzové kůže Amara

Vysoce kvalitní ochrana kůstek

Účinná ventilace díky četným panelům typu mesh

Rozměry: DXs - Dl

jANIKA LADy

#395 černá/bílá

Art.: 074280 | 799,00 Kč

spojení vysoce kvalitní dobytčí kůže a polyesteru

Výztuže na prstech 
měkká výstelka na kůstkách

Rozměry: Ds - DXl
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151BOTy

DRyNAMIC

#10 černá

Art.: 040950 | 4.399,00 Kč

microfiber

Výztuže holení a kotníků 
Výstelka na nártu a patě 
Výztuž na řadící páčku

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13634:2017

slidery pro boty speed tech, Art.:110933, cena: 320 kč (pár) 
výška boty - bez podrážky - cca 29 cm pro velikost 43

Rozměry: 39 - 47

hyDROS

#10 černá

Art.: 040880 | 4.699,00 Kč

Polyuretan potažený matnou kůži 
textilní panely

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

membrána sympatex®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná, dynamicky 
regulující teplotu

Certifikát dle evropské normy en 13634:2015

Regulace šířky svršku pomocí suchých zipů 
výška boty - bez podrážky - cca 27,5 cm pro velikost 43

Rozměry: 39 - 47

IKARUS

#120 hnědá

#10 černá

Art.: 040741 | 4.999,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí kůže

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13634:2015

nastavení šířky díky hliníkovým sponám 
výška boty - bez podrážky - cca 32 cm pro velikost 43

Rozměry: 40 - 47
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ARUNAS

#10 černá

Art.: 040940 | 3.299,00 Kč

Polyuretan potažený matnou kůži

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13634:2017

oboustranné zapínání na zip 
výška boty - bez podrážky - cca 23,5 cm pro velikost 43

Rozměry: 37 - 50

gRAND TOUR

#10 černá

Art.: 040630 | 3.299,00 Kč

Polyuretan potažený matnou kůži

Výztuž na řadící páčku 
oboustranná ochrana kotníků

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13634:2015

výška boty - bez podrážky - cca 24,5 cm pro velikost 43

37 - 47

TARIKO
NovINka

#10 černá

#120 hnědá

Art.: 040930 | 3.899,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí kůže

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13634:2017

nastavení šířky díky hliníkovým sponám 
výška boty - bez podrážky - cca 27,5 cm pro velikost 43

Rozměry: 39 - 47

SPEED TECh

#395 černá/bílá

#431 černá/neonová

#10 černá

Art.: 040780 | 4.149,00 Kč

Motorrad GUT (9/2018): „typicky sportovní boty vyrobené na Dálném Východě,  
ve srovnání s konkurencí jsou mnohem lepší.“ 
Motorradfahrer (4/2016): „Velmi jednoduché nasazení, dobře tvarované a 
pohodlné, příjemné polstrování, žádné odírání.“

microfiber

Výztuže holení a kotníků 
Výstelka na nártu a patě 
Výztuž na řadící páčku

Certifikát dle evropské normy en 13634:2015

slidery pro boty speed tech, Art.:110933, cena: 320 kč (pár) 
výška boty - bez podrážky - cca 29 cm pro velikost 43

Rozměry: 39 - 46
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BLAKER

#10 černá

Art.: 040830 | 2.799,00 Kč

microfiber

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13634:2015

výška boty - bez podrážky - cca 25,5 cm pro velikost 43

Rozměry: 37 - 48

ASSEN EVO

#10 černá

Art.: 040521 | 2.999,00 Kč

motorradfahrer empFehluNG (8/2018): „během testu voděodolnosti bylo v 
botách sucho dokonce po 15 minutách. Zipy jsou hladké a fungují velice dobře. 
Švy i podešve mají uspokojivou kvalitu. Široký rozsah nastavování díky zapínání 
na suchý zip umožní přizpůsobit holenní část každému lýtku. Dobrá přilnavost a 
vysoký komfort díky elastické podešvi a měkké vložce.“

Polyuretan potažený matnou kůži

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13634:2015

výška boty - bez podrážky - cca 28,5 cm pro velikost 43

Rozměry: 37 - 47

MONzA II

#10 černá

Art.: 040442 | 2.999,00 Kč

Polyuretan potažený matnou kůži

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13634:2017

výška boty - bez podrážky - cca 26,5 cm pro velikost 43

Rozměry: 37 - 47

MUDDy TRACK EVO II

#120 hnědá

Art.: 040736 | 4.199,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí kůže

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13634:2017

Regulace šířky svršku pomocí dvou přezek 
výška boty - bez podrážky - cca 20 cm pro velikost 43

Rozměry: 39 - 47
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KyNE
Nová baRva

#401 černá/červená

#24 bílá / černá

#398 černá/šedá

Art.: 040980 | 2.799,00 Kč

microfiber 
Vsadky z protiskluzové kůže Amara

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku 
slidery

Certifikát dle evropské normy en 13634:2017

výška boty - bez podrážky - cca 17 cm pro velikost 43

Rozměry: 36 - 47

MONDELLO

#10 černá

Art.: 040860 | 2.799,00 Kč

microfiber

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13634:2015

výška boty - bez podrážky - cca 18 cm pro velikost 38

Rozměry: 37 - 47

BLACK RIDER

#10 černá

Art.: 040850 | 2.799,00 Kč

Motorrad (17/2020): „modeka black Rider je velmi lehká, velmi pohodlná a dobře 
větraná obuv pro motorkáře, včetně těch se širší nohou. V teplých a horkých 
dnech je velmi účinná ventilace přesvědčivá - nejen na motocyklu, ale i při chůzi.“

Polyuretan potažený matnou kůži

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

Perforované kožené vsadky

Certifikát dle evropské normy en 13634:2015

výška boty - bez podrážky - cca 15 cm pro velikost 43

Rozměry: 37 - 47

MUDDy TRACK EVO

#10 černá

Art.: 040735 | 3.299,00 Kč

Polyuretan potažený matnou kůži

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13634:2017

Regulace šířky svršku pomocí dvou přezek 
výška boty - bez podrážky - cca 20 cm pro velikost 43

Rozměry: 37 - 47
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LANE zIP

#301 stařená černá

Art.: 040752 | 2.999,00 Kč

Vysoce kvalitní matná dobytčí kůže

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

zip na straně pro lepší zapínání a odepínání 
součásti sady jsou černá tkaničky 
výška boty - bez podrážky - cca 18 cm pro velikost 38

Rozměry: 37 - 47

LANE

#10 černá

#120 hnědá

Art.: 040750 | 2.699,00 Kč

Tourenfahrer (2/2015): “Rychlé tenisky! Do města, na skútr nebo motorku - nové 
retro tenisky z modeky jsou senzační.”

Vysoce kvalitní matná dobytčí kůže

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

součásti sady jsou oranžové tkaničky 
součásti sady jsou červené tkaničky 
výška boty - bez podrážky - cca 15 cm pro velikost 43

Rozměry: 34 - 47

LE MANS

#10 černá

Art.: 040480 | 2.699,00 Kč

spojení dobytčí kůže s odolnou textilní látkou

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

výška boty - bez podrážky - cca 17 cm pro velikost 43

Rozměry: 37 - 46

KENTO

#10 černá

Art.: 040890 | 2.199,00 Kč

textilní směs

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

Certifikát dle evropské normy en 13634:2015

výška boty - bez podrážky - cca 11,5 cm pro velikost 43

Rozměry: 37 - 47
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Glenn slIm Džíny str. 61 
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163MěSTSKÉ BOTy

MIDTOWN

#140 šedá

#120 hnědá

Art.: 040820 | 3.299,00 Kč

dream machiNes preis-tipp (04/2020): „Protiskluzová kůže, pohodlný a velmi 
dobře přizpůsobený střih, skvěle vybavený protektory, snadné oblékání a vysoký 
stupeň ochrany.“

Vysoce kvalitní dobytčí kůže

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

Perforované kožené vsadky

Certifikát dle evropské normy en 13634:2015

výška boty - bez podrážky - cca 14 cm pro velikost 43

Rozměry: 37 - 47

WOLTER

#300 stařená hnědá

#10 černá

Art.: 040920 | 3.999,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí kůže

oboustranná ochrana kotníků 
ochrana špičky bot

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13634:2017

zip na straně pro lepší zapínání a odepínání 
výška boty - bez podrážky - cca 20 cm pro velikost 43

Rozměry: 39 - 47

LyNTON

#10 černá

#120 hnědá

Art.: 040900 | 3.999,00 Kč

Mo (9/2019): „Šikovné, solidně vyrobené boty s odnímatelnou protiskluzovou 
podešví za příznivou cenu. Praktické zapínání na zip z vnitřní strany.“

Vysoce kvalitní dobytčí kůže

oboustranná ochrana kotníků 
ochrana špičky bot

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13634:2015

zip na straně pro lepší zapínání a odepínání 
výška boty - bez podrážky - cca 18 cm pro velikost 38

Rozměry: 39 - 46



165BOTy LADIES

VIPeR lt lADY bUnDA stR. 74 
VIPeR lt lADY kAlHotY stR. 74 

PAnAmeRICAnA lADY RUkAVICe stR. 142 
mUDDY tRACk eVo botY stR. 156

N
AV

RžEN
É CÍLEN

ě PRO žEN
y



167BOTy LADIES

KIBARA LADy

#10 černá

Art.: 040870 | 3.299,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí kůže

oboustranná ochrana kotníků 
ochrana špičky bot

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13634:2015

oboustranné zapínání na zip 
výška boty - bez podrážky - cca 22,5 cm pro velikost 40

Rozměry: 36- 42

ROSICA LADy

#10 černá

Art.: 040751 | 2.499,00 Kč

semišová dobytčí kůže

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

zip na straně pro lepší zapínání a odepínání 
součásti sady jsou bílé tkaničky 
výška boty - bez podrážky - cca 16,5 cm pro velikost 40

Rozměry: 36- 41

BUNBURy LADy

#10 černá

Art.: 040910 | 2.799,00 Kč

Polyuretan potažený matnou kůži 
textilní panely

Výztuž na řadící páčku 
oboustranná ochrana kotníků

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13634:2015

výška boty - bez podrážky - cca 25,5 cm pro velikost 43

Rozměry: 36- 41

ORELLA LADy
NovINka

#10 černá

Art.: 040990 | 2.999,00 Kč

Vysoce kvalitní matná dobytčí kůže 
semišová dobytčí kůže

oboustranná ochrana kotníků 
Výztuž na řadící páčku

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13634:2017

Dvoudílny suchý zip 
výška boty - bez podrážky - cca 20 cm pro velikost 40

Rozměry: 36- 42

NICOLETTA LADy

navýšení paty o 6cm

#10 černá

Art.: 040970 | 3.899,00 Kč

Vysoce kvalitní dobytčí kůže

Výztuž na řadící páčku 
oboustranná ochrana kotníků

membrána Hipora®: voděodolná, větruvzdorná, prodyšná

Certifikát dle evropské normy en 13634:2017

navýšení 6cm ( 4cm podpatek a 2cm pata ) 
výška boty - bez podrážky - cca 22,5 cm pro velikost 40

Rozměry: 36- 42
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DAyPACK

#10 černá

taška na stehno, s regulací na noze a boku

Art.: 111011 | 1.199,00 Kč

Motorradfahrer Empfehlung (12/2016): „Dokonale vybavené, dobře umístěné a 
pohodlné bederní kapsy.“

taška na stehno vyrobená ze 100 % polyesteru

přední kapsa s voděodolným zipem

2 l objem

EXTRA PACK

#10 černá

Chytré řešení: rychlý přístup k mobilnímu telefonu

Art.: 111016 | 549,00 Kč

Vodotěsná kapsa na telefon vyrobená z velmi pevného materiálu

kompatibilní se všemi druhy šlí (suchý zip)

Rozměry: 17 x 8 x 2,5 cm

ADVENTURE PACK 28L

#431 černá/neonová

Velký, pevný a univerzální batoh s promyšleným úložným 
systémem

Art.: 111012 | 2.499,00 Kč

Motorrad (16/2020):  „na několika posledních cestách jsme použili modeka 
Adventure Pack, ve kterém jsme přepravovali notebook a kameru. toto vybavení 
jsme převáželi s plnou důvěrou v batohu I když někdy to neměl jednoduché. 
Zesílená struktura, protiskluzové dno a odolný na otěř material polyestr 600D se 
však ukázaly jako 100% úspěšné.“

batoh vyrobený z odolného polyesteru 600D 
Finální úprava z 3D materiálu na zádech 
Vyztužené dno batohu

sada obsahuje obal proti dešti

kapsa na notebook vystlaná jemným materiálem ((do 17 palců) 
spousta kapes uvnitř i zvenčí 
nastavitelné zapínání na hrudníku 
Pásek v bederní části 
Příprava pro hydropack

Rozměry: 30 x 52 x 20 cm

DRy PACK 32L

#10 černá

Voděodolný: velký a odolný batoh s rolovacím uzávěrem a 
dostatečným úložným prostorem

Art.: 111014 | 2.299,00 Kč

Voděodolný batoh z vysoce odolného materiálu 
Finální úprava z 3D materiálu na zádech

Vnější materiál je 100% voděodolný, švy lepené zevnitř

elastické, rolované zapínání 
nastavitelné zapínání na hrudníku 
Pásek v bederní části

Rozměry: 28 x 58 x 20 cm

CITy PACK 15L

#401 černá/červená

lehký batoh s aerodynamickým profilem: objem 15 litrů, 
ideální pro každodenní použití

Art.: 111015 | 1.699,00 Kč

batoh vyrobený z odolného polyesteru 420D 
Finální úprava z 3D materiálu na zádech

sada obsahuje obal proti dešti

spousta kapes uvnitř i zvenčí 
nastavitelné zapínání na hrudníku 
Pásek v bederní části 
Příprava pro hydropack

Rozměry: 26 x 46 x 16 cm

DRy PACK 22L

#10 černá

Voděodolný: odolný batoh s rolovacím uzávěrem pro 
každodenní použití

Art.: 111013 | 1.699,00 Kč

Voděodolný batoh z vysoce odolného materiálu 
Finální úprava z 3D materiálu na zádech

Vnější materiál je 100% voděodolný, švy lepené zevnitř

elastické, rolované zapínání 
Pásek kolem hrudníku 
Pásek v bederní části

Rozměry: 24 x 46 x 12 cm
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NáMOřNICKý VAK

#10 černá

Art.: 119000 | 859,00 Kč

odolná povlékaná PVC látka: 100% voděodolná, plynulá regulace délky

60 l objem

SUPER BAg

#10 černá

Art.: 111008 | 2.199,00 Kč
Upevňovací systém se čtyřmi magnety. lze nosit jako batoh. Velikost upravitelná 
pomocí zipu. kapsa na mapu. kapsa na GPs navigaci. Zespoda protiskluzový 
materiál. Integrovaný návlek proti dešti a popruh na rameno.

12 - 26 l objem

REgULAR

#10 černá

Art.: 119002 | 2.199,00 Kč
Univerzální upevňovací systém s nastavitelnými suchými zipy, velikost 
nastavitelná pomocí zipu, rozpínací boky pro lepší rozmístění nákladu, panely 
z reflexního materiálu, vespod protiskluzový materiál, integrovaný návlek proti 
dešti a popruh na rameno

12 - 20 l objem

TRAVELSTAR

#10 černá

Art.: 111007 | 2.099,00 Kč

Reise Motorrad Tipp (4/2013): „Základ je vybavený magnety, lze ho ale také 
upevnit pomocí popruhů. Hlavní oddíl lze zvětšit. Úplně nahoře je kapsička na 
brýle. Přiložený potah proti dešti se nachází v jedné ze dvou bočních kapsiček. 
taška travelstar je vybavená popruhy, takže ji lze používat také jako batoh.”

taška se šesti magnety, odepínací batoh, odrazky, tři vnější kapsy, potah proti 
dešti, po jedné kapse na mapu v bázi a v batohu, velikost nastavitelná zipem

12 - 20 l objem

TAšKA NA NáDRž

#10 černá

Art.: 111005 | 1.799,00 Kč

magnetický upevňovací systém, rozměr nastavitelný zipem, kapsa na mapu

25 l objem

CLEVER BAg

#10 černá

Art.: 111009 | 1.399,00 Kč

motorrad News (6/2017): „pro motocykly s úzkou nádrži.“

Upevňovací systém se čtyřmi magnety. Zespoda protiskluzový materiál. 
Integrovaný návlek proti dešti a popruh na rameno. kapsa na mapu. kapsa na 
telefon.

5 l objem

ROAD BAg

#431 černá/neonová

Art.: 119004 | 1.469,00 Kč  60 l objem
Art.: 119005 | 1349,00 Kč  45 l objem
Art.: 119003 | 1199,00 Kč  30 l objem
 

Motorradfahrer Empfehlung (11/2017): „Voděodolné zavazadlo je velice 
praktické po celou sezónu.“

Voděodolná taška na zavazadla

zapínaní s regulací 
odepínací popruhy na rameno

Reflexní vsadky



175

LEDVINOVý PáS

PřÍSLUšENSTVÍ

UNIVERzáLNÍ LOOP
Art.: 110630 | 219,00 Kč

MULTI FLEECE
NovINka

Art.: 110631 | 329,00 Kč

elastický komín podšitý teplou vložkou

Rozměry: univerzální

#7502 skulls #10 černá

TECh COOL

Art.: 120070 | 749,00 Kč

technologie Coolmax® zajišťuje pohodlí, komfort a 
chladící efekt

funkční kukla na léto

Rozměry: univerzální

#10 černá

TECh DRy

Art.: 120060 | 649,00 Kč

Usměrněná cirkulace vzduchu: větrací kanály 
odvádějí přebytečné teplo

Funkční kukla 
Rychlé odvádění vlhka od těla

Rozměry: univerzální

#10 černá

#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

MADOXX

Art.: 060290 | 999,00 Kč

ledvinový pás 
Výstelka regulující teplotu outlast®

Rozměry: Xs - 4Xl

6026

Art.: 060260 | 749,00 Kč

ledvinový pás

systém noppen zajistí cirkulaci vzduchu

Dvojitý systém suchých zipů pro dokonalé 
přizpůsobení k postavě

Rozměry: s - l

XERO

Art.: 060300 | 659,00 Kč

ledvinový pás vyrobený z perforované kůže

Rozměry: s - 2Xl

6028

Art.: 060280 | 549,00 Kč

ledvinový pás

Zateplovací vložka Polartec® na zádech

Rozměry: s - 2Xl

6027

Art.: 060270 | 549,00 Kč

ledvinový pás

systém noppen zajistí cirkulaci vzduchu

Rozměry: s - l

TINKA LADy

Art.: 060310 | 549,00 Kč

ledvinový pás

ergonomický dámský oděv

Rozměry: s - Xl

6016

Art.: 060160 | 429,00 Kč

ledvinový pás

Propouští vzduch

Rozměry: s - Xl

6021

Art.: 060210 | 429,00 Kč

ledvinový pás

Větší cirkulace vzduchu

Rozměry: s - l

6018

Art.: 060180 | 299,00 Kč

ledvinový pás

Propouští vzduch

Rozměry: s - 2Xl
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AKCESORIA I OPIEKA BRýLE

PřÍSLUšENSTVÍ

Art.: 190030 | 109,00 Kč

50 ml
#10 černá, #980 průhledné

PASTA PRO KůžI

Art.: 190205 | 449,00 Kč

250 ml

hEy IMPRA-WASh

Art.: 190207 | 329,00 Kč

250 ml

EFFAX SPRAy

Art.: 190203 | 299,00 Kč

300 ml

WAX SPRAy

Art.: 111020 | 279,00 Kč

15 x 12 x 4 cm

MOTOLÉKáRNIČKA

Art.: 190206 | 279,00 Kč

250 ml

hEy COMBI-WASh

Art.: 190204 | 279,00 Kč

250 ml

hEy TEX-WASh

Art.: 190201 | 279,00 Kč

200 ml

SPRAy PRO TEXTIL

Art.: 190200 | 279,00 Kč

200 ml

SPREj PRO KůžI

Art.: 190110 | 219,00 Kč

150 ml
#980 průhledné

PASTA PRO KůžI

Art.: 115821 | 999,00 Kč

Výjimečně elastické obruby

#983 tmavě kouřová         

SPRINgBOARD

Art.: 115824 | 999,00 Kč

motocyklové brýle s měkkým těsněním

#811 zrcadlová modrá         

KICKBACK gT

Art.: 115840 | 849,00 Kč

brýle jako ochrana proti větru na velkou 

hlavu

#981 kouřová         

MILANO
NovINka

Art.: 115839 | 849,00 Kč

brýle jako ochrana proti větru na malou 

hlavu

#981 kouřová         

DETROIT
NovINka

Art.: 115831 | 849,00 Kč

tmavé brýle pro ochranu proti větru

#981 kouřová         

VEgAS

Art.: 115819 | 849,00 Kč

motocyklové brýle s měkkým těsněním

#983 tmavě kouřová   #984 žlutá      

KICKBACK

Art.: 115833 | 549,00 Kč

lehké brýle s vyjímatelnou vložkou, která 

tvoří ochranu proti větru

#981 kouřová   #984 žlutá   #811 zrcadlová 
modrá   

DALLAS PLUS

Art.: 115822 | 549,00 Kč

Velmi lehké motocyklové brýle

#983 tmavě kouřová         

LIEUTENANT

Art.: 115832 | 279,00 Kč

motocyklové brýle s tenkými a elastickými 

stranicemi

#981 kouřová   #984 žlutá   #980 průhledné   

DALLAS
Nová baRva

Art.: 115820 | 1.499,00 Kč

motocyklové brýle s měkkým těsněním, 

fotochromatické čočky

#981 kouřová         

KICKBACK FOTOChROMATICKá

Art.: 115835 | 1.249,00 Kč

brýle s měkkou výstelkou

#981 kouřová   #980 průhledné      

NEVADA

Art.: 115834 | 1.099,00 Kč

brýle s měkkou výstelkou, můžete je 

používat na běžných brýlích

#981 kouřová   #984 žlutá   #980 průhledné   

TORONTO

Art.: 115811 | 1.249,00 Kč

sada Quick Change kit s výměnnými skly – 

světlé, tmavé, žluté

#983 tmavě kouřová         

QUICK ChANgE KIT

Art.: 51190012 | 1.099,00 Kč

Dvoudílná maska, můžete použít jen samotné 

brýle

#897 zrcadlová stříbrná   #981 kouřová      

INVASE

Art.: 120050 | 79,00 Kč

Rozměry: univerzální
#10 černá

12005

Art.: 086400 | 399,00 Kč

Rozměry: s/m, l/Xl, XXl
#10 černá

NáVLEKy NA KOLENA

Art.: 110605 | 279,00 Kč

Rozměry: m, l
#10 černá

FACE MASh

Art.: 110612 | 279,00 Kč

Rozměry: m, l
#10 černá

SUPER

Art.: 110608 | 279,00 Kč

Rozměry: m, l
#10 černá

608 OTEPLOVACÍ LÍMEC

Art.: 110611 | 199,00 Kč

Rozměry: m, l
#10 černá

START
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INDEX A-zTABULKA VELIKOSTÍ

Zkrácené 
velikosti 
pro výšku 
postavy do 
174 cm

normální velikosti 
pro výšku postavy 
od 175 do 180 cm

Prodlužované 
velikosti pro 

výšku postavy 
nad 180 cm

obvod 
hrudníku v cm

obvod pasu 
v cm

obvod boků 
v 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

obvod hrudníku měřte v nejširším místě a bez stahování (volně)
2

Změřte v nejužším místě, bez stahování
3

4

Výška
Výšku postavy měřte od vrcholku hlavy k podlaze, bez 
bot

1

Obvod hrudníku

Obvod pasu

měřte nad nejširší částí hýždí
Obvod boků

Vždy měřte těsně kolem trupu a na tenkém oblečení

Pro více informací týkajících se měření např. obuvi nebo rukavic navštivte internetové stránky www.modeka.cz
budete-li mít jakékoliv dotazy nebo pochybnosti týkající se velikostí, napište nám na adresu kozusnik@modeka.cz nebo zavolejte na číslo 
+420 602 251 161

Uvedené velikosti jsou pouze orientační a uvedené přibližně.
Vyhrazujeme si právo na chyby v tisku a také změny cen.

2 3 4

Zkrácené 
velikosti 
pro výšku 
postavy do 
164 cm

normální velikosti 
pro výšku postavy 
od 165 do 172 cm

Prodlužované 
velikosti pro 

výšku postavy 
nad 172 cm

obvod 
hrudníku v cm

obvod pasu 
v cm

obvod boků 
v 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

 Yannik Air Kalhoty 038
 Yannik Air Bundy 038
 X-Vent Kids Bundy 111
 X-Air Rukavice 135
 Wolter Boty 162
 Winslow Lady Bundy 088
 Winslow Bundy 027
 Viper LT Lady Kalhoty 074
 Viper LT Lady Bundy 074
 Viper LT Kalhoty 010
 Viper LT Bundy 010
 Viola Dry Lady Bundy 068
 Vincent Aged Bundy 051
 Vincent Bundy 048
 Vesta s chráničin Kids  112
 Upswing Lady Kalhoty 092
 Upswing Lady Bundy 092
 Upswing Kalhoty 040
 Upswing Bundy 040
 Travelstar  172
 Tourrider II Kalhoty 043
 Tourrider II Bundy 043
 Tourex II Kids Kalhoty 110
 Tourex II Kids Bundy 110
 Thiago Lady Bundy 102
 Thiago Bundy 055
 Thanos Rukavice 124
 Taška na nádrž  172
 Tariko Boty 152
 Tarex Kalhoty 033
 Tarex Bundy 028
 Talismen Rukavice 120
 Talismen Kalhoty 006
 Talismen Bundy 006
 Takuya Lady Kalhoty 080
 Takuya Lady Bundy 080
 Tacoma Lady Rukavice 142
 Tacoma III Kalhoty 022
 Tacoma III Bundy 022
 Tacoma Rukavice 121
 T-Shirt Modeka  057
 Super Bag  172
 Striker II Bundy 027
 Stemp Kalhoty 063
 Steeve II Rukavice 138
 Steeve Rukavice 138
 Stavanger Lady Rukavice 143
 Stavanger Rukavice 124
 Sporting III Kalhoty 031
 Sportie Rukavice 128
 Speed Tech Boty 152
 Sorelle Lady Jeans 105
 Sonora Dry Rukavice 121
 Sonora Rukavice 131

 Sahara Traveller Rukavice 133
 Sahara Short Rukavice 133
 Ryley Kalhoty 063
 Ruven Bundy 049
 Rukavice proti dešti  070
 Rosica Lady Sneaker 167
 Road Bag  173
 Regular  172
 Basic VESTA 071
 Warning VESTA 071
 Panamericana Lady Kalhoty 076
 Panamericana Lady Bundy 076
 Panamericana Lady Rukavice 142
 Panamericana Rukavice 120
 Panamericana Kalhoty 018
 Panamericana Bundy 018
 Orella Lady Boty 167
 Námořnický vak  173
 Nyle Cool Jeans 060
 Nicoletta Lady Boty 166
 Neox Bundy 029
 MX-Top Kids Rukavice 113
 MX Top Rukavice 134
 Muddy Track Evo II Boty 155
 Muddy Track Evo Boty 156
 Moxy Lady Bundy 086
 Monza II Boty 154
 Mondello Boty 157
 Mikka Air Lady Bundy 093
 Mikka Air Bundy 039
 Midtown Sneaker 163
 Mesh Rukavice 135
 Member Bundy 050
 Makari Rukavice 125
 Lynton Boty 163
 Luzie Lady Legíny 107
 Luana Lady Kalhoty 087
 Luana Lady Bundy 087
 Lonic Kalhoty 031
 Ledvinový pás  174
 Le Mans Boty 158
 Lane Zip Sneaker 159
 Lane Kids Sneaker 113
 Lane Sneaker 159
 Lady Rukavice 144
 ŠLE  033
 Kyne Boty 156
 Krunýř  117
 Kids Summer Rukavice 113
 Kibara Lady Boty 167
 Khao Air Lady Kalhoty 091
 Khao Air Lady Bundy 091
 Khao Air Kalhoty 036
 Khao Air Bundy 036
 Khao Bundy 029
 Kento Boty 158
 Kaleo Bundy 049
 Kalea Lady Bundy 101
 Jayce Rukavice 127
 Janika Lady Rukavice 146
 Janika Lady Kalhoty 089
 Janika Lady Bundy 089
 Iona Lady Bundy 101
 Ikarus Boty 150
 Idabella Lady Jeans 106
 Hydros Boty 151
 Hot Two Lady Rukavice 147
 Hot Two Rukavice 137
 Hot Classic Rukavice 137
 Hootch Lady Bundy 103
 Hootch Bundy 056
 Highway Rukavice 139
 Helena Lady Kalhoty 096
 Helena Lady Bundy 096
 Hawking II Kalhoty 044
 Hawking II Bundy 044
 Grand Tour Boty 153
 Gobi Traveller II Rukavice 132
 Gobi Dry Rukavice 123
 Glenn Slim Jeans 061
 Glenn Cool Jeans 060
 Glenn Jeans 059
 Glasgow Air Bundy 055

 Glasgow Kalhoty 054
 Glasgow Bundy 054
 Mesh Lady Rukavice 146
 Fuego Lady Rukavice 145
 Fuego Rukavice 129
 Freeze Evo Kids Rukavice 113
 Freeze Evo Rukavice 125
 Ferry Bundy 068
 Extra Pack  171
 Eloy Bundy 030
 Elaya Lady Kalhoty 084
 Elaya Lady Bundy 084
 El Chango Kids Kalhoty 109
 El Chango Kids Bundy 109
 Edda Lady Bundy 100
 Dyke Bundy 057
 Drynamic Boty 151
 Dry Pack 22L  170
 Doc Silver VESTA 071
 Diona Lady VESTA 103
 Derrek Rukavice 135
 Daypack  171
 Daren Rukavice 128
 Crookton Bundy 028
 Couper II Lady Bundy 102
 Couper II Bundy 056
 Clonic Kalhoty 032
 Clever Bag  173
 Clarke Lady Bundy 103
 Clarke Kids Bundy 111
 Clarke Bundy 057
 City Pack  171
 Chinuk Bundy 026
 Chekker Kalhoty 023
 Chekker Bundy 023
 Chaser II Lady kožený oděv 097
 Chaser II kožený oděv 045
 Challenge Short Rukavice 127
 Challenge Long Rukavice 126
 Cay Lady Rukavice 144
 Cay Rukavice 126
 Carlson Bundy 050
 Camira Lady Rukavice 147
 Bunda proti dešti 8023  068
 Bunbury Lady Boty 166
 Brýle  177
 Bronston Jeans 062
 Breeze Long Bundy 039
 Breeze Rukavice 132
 Brandon Jeans 061
 Boty proti dešti  070
 Blaker Boty 155
 Black Rider Boty 157
 Black Rain  068
 Belastar Lady Kalhoty 081
 Belastar Lady Bundy 081
 Baxters Lady Kalhoty 088
 Baxters Kalhoty 032
 Basic Mesh VESTA 071
 Bad Eddie Bundy 048
 Baali Rukavice 129
 AX Dry II Bundy 067
 AX Dry Kalhoty 067
 Assen Evo Boty 154
 Arunas Boty 153
 Aras Dry Rukavice 123
 Aras Rukavice 139
 Amber Lady Kalhoty 085
 Amber Lady Bundy 085
 Alva Lady Bundy 100
 Alexius Kids Jeans 112
 Alexius Jeans 062
 Airing Rukavice 135
 Air Ride Lady Rukavice 145
 Air Ride Dry Rukavice 122
 Air Ride Rukavice 131
 AFT Air Kalhoty 015
 AFT Air Bundy 015
 Aeris II Bundy 025
 Aenergy Bundy 030
 Adventure Pack  170
 Abana Lady Jeans 106
 1653 Kožená vesta  151

INDEX A-z
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