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DOKONALOST 
NEDODRŽUJE  
 STANDARDY
Potěšení z jízdy začíná dlouho předtím, než nasednete na moto-
cykl. Začíná očekáváním, inspirací a pocitem bezpečí, když 
se oblékáte na další jízdu. Proto společnost BMW Motorrad 
 vytvořila schválení C.A.R.E. Tato zkratka znamená Concept 
of Advanced Rider Equipment (Koncept pokročilého motocykli-
stického vybavení) a reprezentuje naši maximální oddanost 
bezpečnosti, inovacím, komfortu a kvalitě. 

Tyto prvky vytvářejí základ veškerého vybavení řidiče 
BMW  Motorrad. Ať už mluvíme o odolných nových materiálech, 
na nichž pracuje speciální vývojový tým, o sofistikovaných kon-
strukčních prvcích, které přispívají k bezpečnosti i komfortu, 
nebo o testovacích metodách, společným jmenovatelem jsou 
ty nejvyšší nároky od začátku až do konce. Všechny naše 

 výrobky jsou výsledkem let výzkumu a vývoje a dostávají pouze 
 schválení C.A.R.E., když splňují náročné normy společnosti 
BMW  Motorrad. Chceme, abyste si jízdu na svém motocyklu 
užili – a to neznamená pouze plnění norem. Znamená to 
 jejich překročení ve všem, co děláme. 

Více informací na  
bmw-motorrad.cz/care
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BEZPEČNOST
Bezpečnost je při jízdě na motocyklu prvořadá. To platí nejen 
pro samotný motocykl, ale i pro ochranné oblečení řidiče. Mo-
torkáři jsou přímo vystaveni všem externím podmínkám, pozi-
tivním i negativním. Proto jsme z tohoto principu učinili jedno 
ze základních kritérií C.A.R.E., které bereme v úvahu při vývoji 
našeho vybavení pro jezdce. Od motorkářských bot až po přilby – 
není snad jediný detail, který bychom nevyvinuli a neodzkoušeli, 
aniž bychom neměli na paměti bezpečnost na silnici. 
 
V rámci tohoto procesu se zaměřujeme hlavně na kompatibilitu 
jednotlivých položek. Bez ohledu na to, zda nosíte bundy, kalho-
ty a přilby BMW Motorrad, nebo kombinujete různé výrobky – 
všechny prvky vybavení musí spolupracovat jako jednotka a po-
skytovat všestrannou ochranu řidiči na vyjížďkách. 
 
Materiál na dopadových plochách každé bundy, kalhot a obleče-
ní je vyztužený, má dvojitý steh a nejnovější verzi chráničů CE. 
Díky tomu se výbava umí vypořádat s každodenními nároky 
 jízdy na motocyklu i s nejtěžšími dopady na asfalt nebo štěrk, 
aniž by omezovala pohyblivost jezdce. 
 
BMW Motorrad má na paměti jeden cíl, od materiálu až po 
zpracování a rozhodující zkoušky: aktivně a pasivně ochránit 
motocyklisty v každé situaci, aby si mohli užít bezstarostnou 
 jízdu. Tomu u nás v BMW Motorrad říkáme bezpečnost.

INOVACE
Inovace jsou součástí charakteru značky BMW Motorrad již od 
jejího založení v roce 1923. Od poloviny sedmdesátých let jsme 
se také stali průkopníky ve vývoji výbavy motorkáře. Věnovali 
jsme roky výzkumu, vývoji a testování, abychom vytvořili řešení 
splňující rozsáhlou škálu požadavků na motocyklové oblečení 
na jízdu– naším cílem je udělat z nejlepšího ještě lepší. Vyvinuli 
jsme například průlomovou klimatickou membránu BMW kom-
binující vysokou odolnost vůči promoknutí (vodní sloupec až 
10 000 mm) a mimořádnou prodyšnost. Naše neustále zdoko-
nalované NP chrániče kombinují jedinečné tlumicí vlastnosti 
s maximálním komfortem, a jsou tak skvělým příkladem toho, 
proč je výbava pro motorkáře BMW na špici inovací. Také bez-
pečnost navíc hraje vždy důležitou roli. Příkladem je v tomto 
směru ultralehká přilba System 7 Carbon, jejíž skořepina je vy-
robena 100% z uhlíkových vláken a vyznačuje se vysokou úrovní 
ochrany. Lze ji také během okamžiku a bez použití speciálního 
nářadí přeměnit na otevřenou přilbu. 
 
C.A.R.E. je slib našim zákazníkům, že neustále pracujeme na 
 nových způsobech, jak jim nabídnout bezpečnější, kvalitnější 
a komfortnější produkty.

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

KOMFORT
Stejně jako bezpečnost, i komfort je klíčovým faktorem při vý-
voji motocyklového vybavení. Naším hlavním cílem je nabídnout 
maximální pasivní ochranu a zároveň zajistit, aby pozornost 
jezdce nebyla narušována ničím, co má na sobě. 
 
Z toho důvodu jsou přilby BMW Motorrad obzvláště odizolované 
proti hluku a značkové oblečení má inovativní ventilaci a mem-
bránové systémy. Dobrý pocit za jakékoli teploty a ve všech 
 klimatických podmínkách je jediný způsob, jak řidiči zajistit 
schopnost rychle reagovat na události na silnici. 
 
Přilby, bundy, oblečení, kalhoty, boty a rukavice BMW Motorrad 
nejen dobře vypadají – jsou třídou samy o sobě, když přijde na 
jejich praktičnost. Snažíme se nastavit nové standardy ve všem, 
co děláme. Ať už to jsou límce, rukávy, nebo manžety – jsme 
pečliví při vývoji každé části nového oblečení, bez ohledu na to, 
zda je velká nebo malá.
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STANDARDY C.A.R.E.: 
SROVNÁNÍ

BEZPEČNOST

INOVACE

KRITÉRIA TESTU

Absorpce nárazu

Odolnost vůči 
 opotřebení 
 
 
Přilba 
aerodynamika / 
aeroakustika

Přilby a zorný úhel

KRITÉRIA TESTU

Odolnost vůči 
vodě

Praktičnost 
 
 
 
 
Odolnost přilby 
vůči vodě
 
 

Úhel sejmutí přilby

STANDARD

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

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

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

Standardní regulace nevyžadují, aby přilby nabízely 
rozšířené zorné pole, které přispívá k větší bezpeč-
nosti.

STANDARD

Podle standardů DIN je tkanina odolávající vodnímu 
sloupci 1300 mm považována za vodotěsnou  
(DIN EN 20811:1992; vodotěsnost*). 

Právní předpisy nevyžadují žádné testování motocy-
klového oblečení. 
 
 

Neexistuje žádný právní požadavek na integraci 
 těsnění do struktury přilby. V případě potřeby 
je  výrobce může zkrátka přilepit.
 
 
Ze zákona je maximální povolený úhel sejmutí 
pro přilby 30 stupňů.  (test ECE 22.05*)

STANDARD C.A.R.E.

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

Používáme materiály schopné odolat tlaku nejméně 
1000 N/cm2.
 

Aerodynamiku a aeroakustiku přilby (s jezdcem 
i motocyklem) testujeme v průběhu mnohahodino-
vých zkoušek v aerodynamickém tunelu. 

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

STANDARD C.A.R.E.

Klimatická membrána BMW je odolná proti vodnímu 
sloupci 10 000 mm a současně je úžasně prodyšná. 
 

Testovací jezdci BMW Motorrad hodnotí praktičnost 
každé nabízené položky na základě mnoha testova-
cích jízd (včetně zkoušek životnosti) v širokém rozsahu 
klimatických podmínek.
 
Naše inovativní těsnění jsou vestavěna do konstrukce 
přileb a nejsou přilepena. To zajišťuje jedinečnou 
ochranu a odolnost vůči vodě i za těch nejnáročněj-
ších podmínek. 

Například enduro přilby BMW Motorrad nabízejí díky 
inovativním krčním popruhům významně menší úhel 
sejmutí.
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KOMFORT

KVALITA*

KRITÉRIA TESTU

Velikost 
a  ergonomie

Výškově nastavi-
telné chrániče  
 
 
Ventilace přilby

KRITÉRIA TESTU

Odolnost vůči 
blednutí
 
Odolnost proti 
 tření 
 
 
Odolnost barvy  
vůči potu 
 
Odolnost proti 
oleji 
 
Odolnost suchého 
zipu 
 
Odolnost při mytí 
 
 
 
Odolnost přileb 
vůči UV záření / 
vůči nárazu 
 
Opotřebení 
 bradové části 
na přilbách

STANDARD

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

Neexistují právní předpisy vyžadující, 
aby chrániče kolen byly výškově nasta-
vitelné. 

Standardní přilby nabízejí ventilaci jen 
kolem horní části hlavy.

STANDARD C.A.R.E.

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

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

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

STANDARD C.A.R.E.

Vzorky oděvů jsou umístěny pod xenonové světlo, aby se otestovala jejich odolnost vůči blednutí. 
(Na základě normy DIN EN ISO 105-B02:2002; odolnost vůči blednutí*) 
 
Každý materiál je umístěn vedle mokré nebo suché testovací látky a jsou o sebe otírány.  
Odolnost vůči otěru je hodnocena podle zbarvení testovací látky.  
(Podle DIN EN ISO 105-X12:2002; odolnost proti otěru*) 
 
Textilie se umísťují vedle zkušební textilie namočené potem a otírají se o sebe  
(podle DIN EN ISO 105-E04: 2013; odolnost proti potu*) 
 
Materiály se testují na odolnost vůči olejům a benzínu stejným způsobem jako při analýze stálosti barev. 
(Podle DIN EN ISO 105-X12:2002; odolnost proti otěru*) 
 
Tkaniny jsou podrobeny oděrovému testu Martindale při síle 9 kPa po 4000 cyklů. Po jeho provedení se 
zhodnotí odolnost vůči opotřebení. (VDA 230-210:2008 podle DIN EN 530:2013; odolnost proti opotřebení*) 
 
Textilie se zašijí do kusu testovací textilie, potom se umístí do kádinky plné roztoku čisticího prostředku 
a protřepávají se. Testovací látka je potom vysušena a zhodnotí se její zbarvení.  
(Podle DIN EN ISO 105-C06:2010; odolnost textílie při praní*) 
 
Naše systémy pro lakování jsou podrobeny důkladnému testování, které zajistí, že si v průběhu času udrží svůj 
vzhled a kvalitu. 
 
 
Při zátěžovém testování je znovu a znovu opakováno otevírání hledí a bradové sekce.  
To zajišťuje, že přilba bude správně fungovat po celou dobu životnosti.

* Protože neexistují žádné právní požadavky na kvalitu, používáme jako základ odpovídající standardy DIN EN ISO.
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HERITAGE
Kolekce BMW Heritage je více než jen funkční vybavení pro 
jezdce. Je to pocta historii společnosti BMW Motorrad, která 
se byla založena v roce 1923, kdy značka BMW vyrobila první 
motocykl. V té době byla jízda na motocyklu omezená na to nej-
základnější. S kolekcí Heritage se vracíme k těmto počátkům.
Kolekce je inspirována slavnou barevnou podobou těchto prvních 
motocyklů: silné černé a jemné bílé linie – slavné tenké pruhy 
na nádrži ve tvaru slzy. Také výrazný historický emblém BMW 
z dvacátých let dvacátého století, jehož nápis a ohraničení 
bylo ještě vyrobeno z mědi, byl použit také v kolekci Heritage. 

Takovéto detaily se odrážejí v celé kolekci, počínaje klasicky 
 střiženými koženými bundami, helmou Blower,až po rukavice 
a boty. Materiály jsou pevné a splňují vysoké požadavky, které 
dnešní motocyklisté kladou na bezpečnost a funkčnost. Celkově 
nová kolekce Heritage představuje kombinaci tradice a toho 
 nejlepšího, co současné a autentické motocyklové oblečení pro 
volný čas může nabídnout.
Zažijte společně s námi historii BMW Motorrad a vášeň pro 
 jízdu na motocyklu v jeho klasickém designu.
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KOŽENÁ BUNDA PUREBOXER
NOVÉ

Pánské
Klasický střih kožené bundy PureBoxer 
má nenápadný design, jak bylo běžné 
v raných letech minulého století. Zároveň 
vyniká vynikající funkčností, díky níž je 
jízda na motocyklu pohodlná a bezpečná. 
Exkluzivní koňská kůže se vyznačuje 
 hladkým povrchem, jemnou zrnitostí 
a jemným leskem. Pravidelné opotřebení 
propůjčuje bundě nádhernou patinu. 
 Měděný odznak BMW na rukávu je při-
pevněn dvěma šrouby jako u klasických 
motocyklů BMW a lze jej nahradit jinými 
dodanými logy.

• Kvalitní klasická bunda vyrobená 
z  koňské kůže o tloušťce 1,2 mm

• Odnímatelná tepelná podšívka,  
3 vnější kapsy, 2 vnitřní kapsy

• Chrániče NP-Flex na ramenou a  loktech 
(EN 1621-1:2012)

• NPL chránič páteře lze namontovat 
 dodatečně

• Spojovací zip, 40 cm
• Další pánské velikosti: Těsný střih
• Certifikát CE

Barva:
Černá

Pánské velikosti:
S – 3XL

Pánské velikosti, úzký střih:
XS – M

Přilba Heritage Bowler oslovuje motorkáře 
s citem pro módu svým retro vzhledem. 
To je vidět v klasickém designu,  který 
evokuje historii BMW Motorrad, a v detai-
lech, jako jsou kožené aplikace nebo pod-
šívka s vyraženým logem BMW. Perfektně 
sedí v každé velikosti. Nabídka doplňuje 
široký sortiment příslušenství.

• Módní a pohodlná otevřená přilba 
s působivým designem

• Kvalitní kožená a textilní podšívka 
s  vyraženým logem BMW

• Podbradní řemínek s dvojitou  
přezkou D, volně nastavitelný

• Nízká hmotnost přilby mezi 785 g 
( velikost XS) a 970 g (XXL)

• Rozsáhlá řada příslušenství 
(viz strana 30/31).

• Homologace ECE 22-05

Barva: 
Černá 

Velikosti: 
53/54 – 62 (XS, S, M, L, XL, XXL)

PŘILBA HERITAGE BOWLER
NOVÉ
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KOŽENÁ BUNDA TWINSTRIPES
NOVÉ

Pánské a dámské
Kožená bunda TwinStripes s klasickým sportovním střihem má 
na rukávech tradiční dekorativní linie. Tím navazuje na speciální 
prvky, které charakterizují design mnoha jiných motocyklů 
BMW. Moderní chrániče NP-Flex na ramenou a loktech jsou 
skryty pod kůží.

• Klasická sportovní bunda pro motocykly vyrobená  
z hovězí kůže.

• Podšívka po celé délce, celkem sedm kapes.
• Spojovací zip: 40 cm
• Chrániče NP-Flex na ramenou a loktech (EN 1621-1:2012)
• NPL chránič páteře lze namontovat dodatečně
• Větrací zipy
• Další pánské velikosti: Úzký střih, komfortní střih
• Certifikát CE

Barva:
Černá, s bílými dekorativními liniemi na rukávech

Dámské velikosti:
XS – 2XL

Pánské velikosti:
S – 3XL

Pánské velikosti, úzký střih: 
XS–M

Pánské velikosti, komfortní střih:
XL – 3XL

PánskéDámské
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Pánské 
Barva: Modrá

Dámské 
Barva: Černá 

Pánské a dámské
Nenápadné džíny a džínové bundy RoadCrafted vyrobené 
z  tkaniny odolné proti oděru mají klasický džínový vzhled 
a  poskytují nejvyšší stupeň bezpečnosti a funkčnosti. Podíl 
 elastických vláken ve vnější tkanině zajišťuje, že oděv dobře 
sedí. Bunda má čtyři vnější kapsy a dvě uzavíratelné vnitřní 
 kapsy. Chrániče NP-Flex na ramenou a loktech a volitelný 
 zádový chránič NPL, přispívají k bezpečnosti.

• Klasický džínový styl
• Odolná a elastická džínová tkanina
• Chrániče NP-Flex na ramenou a loktech (EN 1621-1:2012), 

chránič zad NPL lze přidat
• Zapínání na knoflíky s další podšívkou na zip
• Dvě uzavíratelné vnitřní kapsy
• Spojovací zip: 40 cm
• Další velikosti pro pánské džínové bundy: Úzký střih, 

 komfortní střih
• Certifikát CE

Barva, dámy 
Černá

Barva, muži: 
Modrá

Velikosti dámských bund:
XS – 2XL

Velikosti pánských bund:
S – 3XL

Velikosti pánských bund, komfortní střih:
XL – 3XL

Velikosti pánských bund, úzký střih:
XS – M

Velikosti dámských kalhot:
W26/L32, W27/L32, W28/L32, W29/L32, W30/L32,  
W32/L32, W34/L32, W36/L32
W29/L34, W30/L34, W32/L34, W34/L34, W36/L34

Velikosti pánských kalhot:
W28/L30, W30/L30, W32/L30, W34/L30, W36/L30
W28/L32, W30/L32, W32/L32, W34/L32, W36/L32,  
W38/L32, W40/L32, W42/L32
W30/L34, W32/L34, W34/L32, W36/L34, W38/L34,  
W40/L34, W42/L34
W32/L36, W34/L36, W36/L36, W38/L36, W40/L36

DŽÍNOVÁ BUNDA A DŽÍNY ROADCRAFTED
NOVÉ
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BOTY PURESHIFTER
NOVÉ

Pánské a dámské
Robustní šněrovací boty PureShifter 
 inspirují svým klasickým vzhledem a pro-
myšlenými detaily. Černé kožené boty 
z hovězí kůže s podrážkou s okolkem mají 
chrániče kotníku NP-Flex, vyztužení na 
špičkách a patách a výztuhy proti posou-
vání. Speciální vnitřní podšívka podporuje 
udržování optimální teploty.

• Klasické šněrovací boty vyrobené 
z  hovězí kůže

• Podrážka s okolkem
• Chrániče kotníku NP-Flex, zesílené 

špičky a paty
• Podrážka Vibram odolná vůči olejům 

a benzínu
• Certifikát CE podle směrnice 

DIN EN 13634

Barva:
Černá

Dámské velikosti:
36 – 40

Pánské velikosti:
41 – 48

Pánské

Dámské

1717

RUKAVICE PUREBOXER 
NOVÉ

LEDVINOVÝ PÁS PUREBOXER
NOVÉ

Pánské
Rukavice PureBoxer jsou vyrobeny z kva-
litní a příjemně měkké jelení kůže s kla-
sickým designem. Jsou odolné a nosí se 
velmi pohodlně. Zavírání na zápěstí, jehož 
šířku lze nastavit pomocí cvoků, přispívá 
k nezbytné bezpečnosti. Brání náhodnému 
sklouznutí rukavice.

• Klasické kožené rukavice z jelení kůže
• Ukazováček umožňuje ovládání doty-

kových zařízení
• Nastavitelná šířka na zápěstí
• Malá karabinka k připojení rukavic 

na pásek
• Certifikát CE podle směrnice 

DIN EN 13594

Barva:
Černá

Pánské velikosti:
S – 3XL

Unisex
Ledvinový pás PureBoxer má klasický design a je vyroben z kůže. Šířka se upravuje 
dvěma stylovými kovovými sponami. Malá přední kapsa s patentkou nabízí například 
prostor pro mince. Pět různých délek zaručuje perfektní usazení.

• Klasický kožený ledvinový pás
• Kapsa zapínatelná na patentku
• Šířka je nastavitelná dvěma kovovými sponami

Barva:
Černá

Velikosti:
S – 2XL
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RUKAVICE BOXERTORQUE
NOVÉ

Pánské a dámské
Rukavice BoxerTorque vyrobené z kvalitní 
hovězí kůže jsou sportovnější variantou 
klasické motocyklové rukavice. Ruce jezd-
ce díky nim budou fascinovány strojem 
boxer v nejpůvodnějším smyslu slova.

• Klasická sportovní kožená rukavice 
 vyrobená z hovězí kůže

• Vycpávky na kloubech
• Nastavitelná šířka na zápěstí
• Ukazováček umožňuje ovládání 

 dotykových zařízení
• Certifikát CE podle směrnice 

DIN EN 13594

Barva:
Černá

Dámské velikosti:
XS – 2XL

Pánské velikosti:
S – 3XL

Dámské

Pánské
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PŘILBY
Přilby BMW Motorrad představují vrchol bezpečnosti, praktičnos-
ti a komfortu. Ať už jste na cestách, nebo sprintujete po okruhu, 
máme pro vás model, který splní vaše požadavky. Každý z nich 
garantuje nerušený výhled, kvalitní odvětrávání a vynikající aero-
dynamický design. Ideálním příkladem je přilba System 7  Carbon 
s odklápěcí přední částí, čtyřnásobným  kloubem a 100 % 
 karbonové skořepině.
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1  Dekor: GS Trophy 20 Limitovaná edice* 
NOVÉ

2 Dekor: One World

5  Dekor: GS Trophy

3 Dekor: Xplore

6 Barva: černá matná

4 Dekor: Comp

7 Barva: Bílá Light White

23

PŘILBA GS CARBON

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

• Enduro přilba, skvělá pro cestování (dostupná ve dvou velikostech)
• Skořepina ze 100 % karbonového kompozitu
• Vysoká úroveň absorpce nárazu a úroveň bezpečnosti
• Vnitřní skořepina je vyrobena z multisegmentového polystyrenu
• Dvojité, ve třech rozměrech zakřivené hledí
• Vnitřní hledí s úpravou proti zamlžení, vnější hledí s povrchovou úpravou proti 

 poškrábání na obou stranách
• Spoiler a odnímatelná sluneční clona pro optimální aerodynamiku
• Vysoce efektivní ventilační systém
• Integrovaný prachový filtr a odnímatelná bradová část pro ježdění v terénu nebo 

horkém počasí
• Vyjímatelné, pratelné polstrování hlavy a brady
• Integrované týlní řemínky pro optimální bezpečnost
• Příprava pro komunikační systém BMW Motorrad
• Nastavení za pár sekund
• Bezpečnostní norma: ECE 22-05
• Hmotnost: cca 1450 g se štítem a dvojitým hledím
• Volitelné hledí v tónované stříbrné zrcadlové, modré zrcadlové, oranžové

Velikosti:
52/53 – 62/63

BRÝLE VE STYLU ENDURO

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

Brýle GS enduro

Brýle GS Trophy Enduro

* Dostupné do vyčerpání skladových zásob.
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1  Dekor: Volba 719 Limitovaná edice* 
NOVÉ

3 Dekor: Spectrum Fluor2  Dekor: Moto 4 Dekor: Prime
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Přilba System 7 Carbon poskytuje maximální pohodlí a bezpečnost. Karbonová skoře-
pina přilby je speciálně odlehčená a vyznačuje se vynikajícími charakteristikami v oblasti 
absorpce nárazu. Otočná bradová část se čtyřnásobným kloubem zajišťuje nízký přední 
profil i s otevřenou bradovou částí. Bradovou část lze demontovat bez nářadí pomocí 
dvou tlačítek, z přilby se tím stane plnohodnotná otevřená přilba. Plynule nastavitelná 
sluneční clona umožňuje rychlé přizpůsobení náhlým změnám světelných podmínek. 
Excelentní ventilace vám pomáhá udržet chladnou hlavu a dvoudílný průzor zajišťuje 
ničím nerušený výhled. V oblastech aerodynamiky a aeroakustiky patří přilba k nejlepším 
na trhu. 

• Výklopná přilba se čtyřbodovým kloubovým mechanismem
• Lehká, celokarbonová přilba (dva rozměry) nabízí výjimečnou schopnost pohlcení 

nárazu a maximální tuhost.
• Vnitřní skořepina je vyrobena z multisegmentového polystyrenu
• Dvojité hledí: protimlžící vnitřní hledí, vnější hledí s povrchovou úpravou odolnou 

vůči poškrábání
• Efektivní ventilace hlavy i hledí
• Vynikající aerodynamika a aeroakustika
• Integrovaná sluneční clona s posuvným ovladačem
• Velký spoiler
• Chránič brady otevíraný jediným tlačítkem
• Bradový pás s přezkou, integrované krční pásy drží přilbu pevně na hlavě
• Vyjímatelná, pratelná výstelka vyrobená z Alcantary a DuPont Coolmax
• Lze ji snadno a rychle přeměnit v otevřenou přilbu.
• Příprava pro komunikační systém BMW Motorrad
• Bezpečnostní norma: ECE 22-05
• Nízká hmotnost: cca 1580 g (menší velikost)
• Volitelné hledí v tónované stříbrné zrcadlové, modré zrcadlové, oranžové

Velikosti:
52/53 – 64/65

5 Barva: Černá

7 Barva: matná metalická Graphite

6 Barva: Bílá Light White

8 Barva: metalická stříbrná Silver

PŘILBA SYSTEM 7 CARBON

* Dostupné do vyčerpání skladových zásob.
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Aby přilby nabídly maximum bezpečnosti, 
musí zkombinovat více různých funkcí. 
Jak byste očekávali, je integrální přilba 
Race výjimečná, pokud jde o ochranu vůči 
nárazu. Prošla dlouhým testováním na zá-
vodních okruzích, takže vám umožní sou-
středit se na silnici před sebou a bleskově 
reagovat.

• Integrální přilba vhodná pro závodní 
okruhy

• Laminátová/karbonová vnější skořepina 
ve dvou velikostech

• Vnitřní skořepina je vyrobena z multi-
segmentového polystyrenu

• Velký spojler pro maximální stabilitu 
i v rychlostech přes 300 km/h

• Hledí s širokým zorným úhlem 
(i při skloněné pozici), zakřivené 
ve dvou směrech, s ochranou proti 
 poškrábání na obou stranách

• Vnitřní hledí s úpravou proti zamlžení
• Efektivní ventilace pro prostor hledí 

a brady
• Tlačítko zamykání hledí po straně
• Zvětšený tvar kolem krku pro maximální 

pohodlí v jízdní pozici
• Dvojitá přezka
• Nákrční popruhy pro vyšší stabilitu 

v případě nárazu
• Zcela vyjímatelná a pratelná výstelka
• Všechny barvy dodávány s čirým hle-

dím a jednou sadou otrhovatelných slíd
• Bezpečnostní norma: ECE 22-05
• Hmotnost: 1350 g (malá velikost)
• Volitelně k dispozici tónované hledí

Velikosti:
52/53 – 62/63

1  Dekor: Circuit 
NOVÉ

PŘILBA RACE

2  Dekor: Hyper 
NOVÉ

3 Barva: Bílá

4 Barva: černá matná
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Motocyklová přilba BMW Motorrad 
Street X byla zkonstruována způsobem, 
který jí umožňuje vynikat na jakémkoliv 
typu vozovky, ať už jsou to dálnice, měst-
ské ulice, nebo okresní silnice. Jedná se 
o přilbu, která elegantně kombinuje po-
hodlí a bezpečnost se stylovým moder-
ním designem.  Sluneční clonu je možné 
plynule nastavovat, což umožňuje přilbu 
rychlým způsobem přizpůsobit jakýmkoliv 
světelným podmínkám. Pro zajištění opti-
málních aerodynamických a aeroakustic-
kých charakteristik byla přilba Street X 
testována v aerodynamickém tunelu. 
 Vynikající ventilace vám pomáhá zachovat 
chladnou hlavu a díky dvouvrstvému pro-
sklení hledí na vozovce nic nepřehlédnete. 
Navzdory všem těmto funkcím však zů-
stává přilba Street X neuvěřitelně lehká. 

• Integrální přilba se sluneční clonou
• Vnitřní skořepina je vyrobena z multi-

segmentového polystyrenu.
• Dvoudílný průzor: vnitřní s úpravou 

proti zamlžení, vnější s vrstvou proti 
poškrábání na obou stranách

• Vynikající ventilace pro prostor hlavy 
a hledí

• Optimální aerodynamika
• Integrovaná sluneční clona ovládaná 

posuvníkem na horní části přilby
• Pás pod bradu s dvojitou přezkou
• Vyjímatelné a pratelné vnitřní prvky
• Bezpečnostní norma: ECE 22-05
• Nízká hmotnost systému:  

cca 1450 g (malá velikost)
• Volitelná hledí v tónované stříbrné 

 zrcadlové nebo modré zrcadlové

Velikosti:
53/54 – 61/62

PŘILBA STREET X 1  Dekor: Comp 
NOVÉ

5  Barva: Šedá matná 
NOVÉ

3  Dekor: Ride 
NOVÉ

7 Barva: Bílá Light White

2  Dekor: Comp neon 
NOVÉ

6 Barva: Matná černá Night Black

4 Dekor: Thunder*

* Dostupné do vyčerpání skladových zásob.
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Přilba pro nejteplejší období motocyklo-
vé sezóny. Moderní design s prvotřídními 
materiály a bezkonkurenční funkce 
 AirFlow. Udržujte si chladnou hlavu díky 
 optimálně umístěným větracím otvorům 
a kanálkům, které lze v případě potřeby 
uzavřít. Vyznačuje se aerodynamickými 
a aeroakustickými charakteristikami nej-
vyšší úrovně. Připravena také pro komuni-
kační systém BMW Motorrad a splňuje 
normu ECE-22-05. 

• Prémiová přilba s otevřeným hledím 
a vynikající ventilací

• Vnější skořepina ze skelného kompozitu
• Vnitřní skořepina je vyrobena z multi-

segmentového polystyrenu
• Ve třech rozměrech zakřivené hledí, 

s ochranou proti poškrábání na obou 
stranách (optická kvalita třídy 2)

• Dvě velké větrací části, které lze uzavřít 
posuvníkem

• Vynikající aerodynamika a aeroakustika
• Pás pod bradou na přezku, s nastavitel-

nou délkou
• Integrované krční pásky
• Pratelná výstelka
• Vysoce kvalitní hliníkové prvky 

s  nápisem BMW
• Příprava pro komunikační systém 

BMW Motorrad
• Bezpečnostní norma: ECE 22-05
• Hmotnost přibližně  

1 170 / 1 280 / 1 380 gramů  
(podle velikosti skořepiny)

• Volitelně k dispozici tónované hledí

Velikosti:
52/53 – 62/63

PŘILBA AIRFLOW 1 Dekor: Trace

3 Barva: Bílá Light White2 Dekor: Logo

4 Barva: Stříbrná Titanium Silver 5 Barva: Černá Night Black
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1  Dekor: Volba 719 Limitovaná edice* 
NOVÉ

2 Dekor: Classic

4 Design: nineT 6  Barva: Tmavě modrá 
 metalická

5 Barva: Matná černá3 Dekor: Tricolore*

8 Karbonové hledí 10  Průzračný sluneční 
 deflektor hledí

7  Karbonové hledí, matná 
černá

11  Reflexní sluneční deflektor 
hledí

9  Tónovaný sluneční deflektor 
hledí

12 Bublinové hledí, tónované 13 Bublinové hledí, reflexní
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Přilba Bowler je přilba BMW Motorrad, která byla specificky 
 vyvinuta pro motorkáře vnímavé k designu. Kombinuje komfort 
a bezpečnost s moderním retro designem, který ke obzvláště 
podtržen použitím exkluzivní kůže a vysoce kvalitním vnitřním 
obložením s vyraženým logem BMW. Štíhlý a elegantní vzhled 
je zajištěn skořepinami ve čtyřech velikostech s vnitřkem vyro-
beným ze zpěňovatelného polystyrenu (EPS) – perfektní usazení 
pro každou velikost zaručuje vynikající komfort. Vybavení dopl-
ňuje rozsah příslušenství odpovídající kvality, například hledí 
a kšilty.

• Otevřená přilba v moderním retro designu
• Vnější skořepina: vláknitý kompozit vyrobený ze skla 

a  skelného kompozitu (GFRP/CFRP)
• Vnitřní skořepina vyrobená ze zpěňovatelného polystyrenu 

(EPS)
• Velmi dobrá aeroakustika
• Vnitřní obložení vyrobené z antibakteriálního a hypoalergenního 

materiálu
• Pás pod bradu s dvojitou přezkou
• Hrana přilby a pásek brýlí vyrobené z vysoce kvalitní telecí 

kůže
• Nízká hmotnost: cca 785 g (malá skořepina přilby)
• Rozsáhlá řada příslušenství
• Homologace ECE 22-05

Velikosti:  
53/54 to 62 (XS – 2XL)

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

• Stylové, vysoce kvalitní motocyklové brýle
• Skvěle se hodí k přilbě Bowler
• Chromovaný rámeček Gunmetal
• Vysoce kvalitní měkká kožená výstelka
• Extra dlouhý, nastavitelný elastický řemen
• Vhodné pro ty, kdo nosí brýle (včetně vybrání pro nosní 

 můstek)
• Nápis BMW Motorrad na levé straně koženkové podšívky
• Součástí dodávky je látkový vak s potiskem BMW Motorrad
• K dispozici s čirými nebo ztmavenými skly

PŘILBA BOWLER MOTOCYKLOVÉ BRÝLE ROAD 66

* Dostupné do vyčerpání skladových zásob.
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Taška na přilbu BMW Motorrad je dokonalým prostředkem pro přepravu a uložení  
vaší přilby. Pevná základna chrání přilbu i při sejmutí, zatímco větrací otvory zaručují 
nejlepší možnou cirkulaci vzduchu.

• Vysoce kvalitní vak na přilbu v nadčasovém designu
• Ideální pro skladování a přepravu přilby
• Stabilní základna s integrovanými vzduchovými otvory
• Polstrovaný vnitřní prostor s dlouhým dvoustranným zipem pro snadný přístup
• Výstelka z měkkého fleecu chrání přilbu i hledí před poškrábáním
• Praktická vnější kapsa na menší předměty, jako jsou klíče, lze uzavřít na cvoček
• Pevná madla a odnímatelný ramenní popruh s vysoce kvalitními kovovými sponkami
• Logo BMW Motorrad na přední straně
• Praktický vnější materiál z polyesteru v textilním provedení, vodě odolný, 

se  snadnou údržbou
• Rozměry (V x Š x H): cca 26 x 36 x 21 cm
• Objem: cca 20 litrů

Barva:
Černá

TAŠKA NA PŘILBU BMW MOTORRAD
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KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
Komunikace s ostatními jezdci, telefonování, poslech hudby – to vše je možné díky připojení systému BMW Motorrad Navigator 
a TFT displej: komunikační systémy BMW Motorrad V3 a Fit-for-All s Bluetooth poskytují jezdci výjimečný zážitek z poslechu díky 
snadnému provozu a nízké hmotnosti. Systémy umožňují bezdrátovou hlasovou komunikaci mezi dvěma přilbami řidiče a spolujezdce. 
Všechny komunikační systémy BMW Motorrad jsou navzájem kompatibilní a lze je spojit se všemi příslušnými rozhraními vašeho 
vybavení BMW Motorrad. Komunikační modul Bike-to-Bike je váš ideální společník pro vytvoření spojení ve vybrané skupině až 
šesti vozidel na silnici.
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Třetí generace komunikačních systémů 
integrovaných do přilby BMW Motorrad 
nabízí optimální usazení do přileb 
 System 7 Carbon, GS Carbon, System 6, 
System 6 EVO nebo AirFlow.
 
• Systém kompletně integrovaný 

do  přilby (ovládací tlačítka na vnější 
části přilby)

• Komunikační systém řidiče a spolu-
jezdce

• Je možné jej rozšířit až na 6 motocyklů 
s využitím komunikačního modulu 
Bike -to-Bike.

• Design je specificky přizpůsobený přilbě.
• Streamování hudby pomocí audio 

 zdrojů kompatibilních s BMW také 
ke spolujezdci

• Telefonování pomocí připojeného 
 mobilního telefonu kompatibilního 
s Bluetooth

• Automatické potlačení rušení
• Prvotřídní reproduktory pro audio 

 reprodukci ve stereo kvalitě
• Zlepšená hlasová kvalita díky HD 

 audiosystému
• Hlasové ovládání připojeného mobilního 

telefonu je možné zahájit stisknutím 
tlačítka.

• Výdrž baterie: v závislosti na způsobu 
použití až 16 hodin (2500 mAh)

Komunikační systém Fit-for-All spojuje 
funkčnost a štíhlé provedení. Tento systém 
je kompatibilní s většinou přileb, které jsou 
v současnosti k dostání na trhu.

• Univerzální komunikační systém 
do přilby

• Komunikační systém řidiče a spolu-
jezdce 

• Je možné jej rozšířit až na 6 motocyklů 
s využitím komunikačního modulu 
Bike -to-Bike.

• Snadná integrace do přilby
• Streamování hudby pomocí audio 

 zdrojů kompatibilních s BMW také 
ke spolujezdci

• Telefonování pomocí připojeného 
 mobilního telefonu kompatibilního 
s Bluetooth

• Automatické potlačení rušení
• Výdrž baterie: v závislosti na způsobu 

použití až 8 hodin (560 mAh)
• Není k dispozici ve spojení s přilbou 

Bowler.

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

• Univerzální nástavec přilby pro komuni-
kační systémy za účelem komunikace 
ve skupině

• Kompatibilní s komunikačními systémy 
BMW Motorrad V3 a Fit-for-All

• Pro každý motocykl je nutný jeden 
 komunikační modul Bike-to-Bike

• Ke komunikačnímu modulu je možné 
připojit jednu přilbu řidiče a jednu 
 přilbu spolujezdce

• Dosah mezi dvěma komunikačními 
 moduly Bike-to-Bike je za ideálních 
podmínek až 300 m

• Dosah mezi dvěma komunikačními 
moduly Bike-to-Bike je až 2 km, když 
jsou součástí velké skupiny až šesti 
 komunikačních modulů

• Jestliže se skupina dostane z dosahu 
a komunikace je přerušena, připojení 
se při detekci automaticky obnoví

• Vytváření skupin komunikace a konfi-
gurování dalších nastavení pomocí 
bezplatné aplikace 

• Výdrž baterie: v závislosti na způsobu 
použití až 9 hodin (1400 mAh)

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM V3 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM FIT-FOR-ALL KOMUNIKAČNÍ MODUL BIKE-TO-BIKE
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OBLEKY
Motocyklisté kladou velký důraz na ochranu před různými 
 nepříznivými vlivy, které se mohou vyskytnout při cestování. 
BMW Motorrad nabízí perfektně navržená řešení pro jakýkoliv 
scénář – od dobře větraných letních obleků přes nepromokavé 
cestovní obleky po kožené kombinézy. A díky obleku Rallye 
máte k dispozici dokonce i model pro nejnáročnější světoběžníky.
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Pánské
Pánská bunda XRide Pro v limitované edici je velmi poutavá. 
Bílá hovězí kůže na pažích je zvláště nápadná. Totéž platí pro 
další ramenní vycpávky vyrobené z kombinace plastu a oceli 
se značkou BMW Motorrad. Limitovaná edice s vnější bundou

• Elastický a proti oděru odolný polyamidový svršek
• Bílé kožené vložky z hovězí kůže na pažích zajišťují mimořádně 

výrazný vzhled a nabízejí dodatečnou ochranu v choulostivých 
oblastech v případě pádu.

• Další chrániče ramen z kombinace plastu a oceli se značkou 
BMW Motorrad 

• Ergonomický koncept: speciální volba materiálů a sladěný 
 design zaručují vysokou volnost pohybu.

• Vysoké procento strečového materiálu
• 3D síťovina na zádech pro příjemnou cirkulaci vzduchu
• Přiléhavé chrániče NP3 na ramenou, chrániče NP2 na loktech 

a dlouhý chránič zad NP Pro
• Čtyři přední kapsy, jedna nepromokavá, jedna zadní kapsa 

a dvě vnitřní kapsy

• Reflexivní vložky v horní části rukávů a přední straně bundy
• Součástí je vnější bunda ve sportovním designu v malém 

 balení
• Sportovní rovný střih
• Lze kombinovat s kalhotami XRide
• Omezené množství

Barva:
Černá/bílá

Pánské velikosti:
46 – 60

BUNDA XRIDE PRO V LIMITOVANÉ EDICI* 
NOVÁ

* Dostupné do vyčerpání skladových zásob.
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Dámské

Pánské a dámské
Oblek XRide – nový oblek, který kombinuje 
sportovní potěšení z jízdy s dalekým 
 dobrodružstvím. Kombinace maximálního 
pohodlí při nošení a komplexní ochrany 
díky kůži chránící při pádech.

• Elastický a proti oděru odolný polyami-
dový svršek

• Vložky z hovězí kůže na citlivých 
 místech

• Ergonomický koncept: speciální volba 
materiálů a sladěný design zaručuje 
vysokou volnost pohybu

• Vysoké procento strečového materiálu
• 3D síťovina na zádech pro příjemnou 

cirkulaci vzduchu
• Přiléhavé chrániče NP3 na ramenou, 

chrániče NP2 na loktech, bocích, kole-
nou a zádech. (Možnost dodatečné 
montáže na dlouhý chránič zad NP-Pro).

• Různé reflexní vložky
• Četné kapsy, včetně jedné nepromokavé 

kapsy u bundy
• Kožená vycpávka na vnitřní straně kalhot
• Konec nohou lze prodloužit otevřením 

dalšího zipu
• Součástí je voděodolná vnější bunda 

a kalhoty ve sportovním designu 
v  malém balení

• Sportovní rovný střih
• Certifikát CE

Barva:
Černá

Dámské velikosti: 
34 – 48

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

OBLEK XRIDE 
NOVÝ
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Dámská vnější bunda XRIDE

Dámské vnější kalhoty XRIDE

Pánské

Pánská vnější bunda XRIDE

Pánské vnější kalhoty XRIDE
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Pánské a dámské
Oblek pro městské dobrodružství v zemích s vysokou vlhkostí 
a  letní teplotou nad 25 °C. Džínovina odolávající oděru s velkými 
síťovanými vsadkami z tkaniny Cordura a lehkými chrániči 
NPL poskytuje maximální bezpečnost při cestování na krátké 
vzdálenosti. 

• Lehký textilní oblek, navržený pro vysoké letní teploty nad 
25 °C

• Svršek vyrobený z materiálu Cordura® odolného vůči oděru 
a síťoviny pro optimální ventilaci

• Části v hodní části vyrobené z pevné a moderní džínoviny
• Lehký strečový materiál Dynatec na zadní části kolen pro 

 maximální pohodlí a svobodu pohybu
• Vyztužený materiál ve zranitelných oblastech
• Lehké odnímatelné NPL chrániče na loktech, ramenou, kole-

nou (výškově nastavitelné) a NP2 na bocích (odnímatelné)
• NPL chránič páteře lze namontovat dodatečně.
• Chránič zad s distanční trojrozměrnou tkaninou pro optimální 

cirkulaci vzduchu
• Zip a cvok na zápěstí
• Dlouhé zipy na nohavicích sahají až na boky a usnadňují 

 svlékání a oblékání kalhot
• Dvě kapsy na hrudi uzavíratelné cvoky, dvě kapsy se zipy 

na bocích, dvě před a dvě zadní kapsy na kalhotách
• Kožený nápis „BMW Motorrad, engineered in Germany“ 

na bundě a kalhotách
• Spojovací zip: 40 cm
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva:
Antracit

Dámské velikosti:
34 – 48

Pánské velikosti:
46 – 60

OBLEK VENTING
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Pánské a dámské
Dokonce i v těch nejžhavějších letních dnech vás letní oblek 
 AirFlow udržuje v chladu a svěží. Strečové a síťované vsadky 
z materiálu Dynatec odolného proti oděru zajišťují vynikající 
ventilaci a svobodu pohybu. V černé verzi má tento oblek doda-
tečnou povrchovou úpravu Coldblack, která zabraňuje přehřívání. 

• Dvoudílný letní oblek pro teplé počasí
• Svršek z materiálu schoeller® Dynatec
• Odnímatelné chrániče NP2 na ramenou, loktech, zádech, 

 bocích a kolenou (výškově nastavitelné na loktech a kolenou)
• Strečový Dynatec v horní části zad pro maximální svobodu 

pohybu
• Vsádky ze síťoviny AirTex na hrudníku, pažích a stehnech pro 

zlepšení ventilace
• Elastická a vysoce prodyšná podšívka ze síťoviny
• Součástí je větruvzdorná krycí bunda pro nošení přes oblek 

v chladném počasí; lze ji složit do zadní kapsy
• Reflexní materiál na bundě a kalhotách
• Černá verze s povrchovou úpravou coldblack
• Povrchová úprava odolná vůči špíně a vodě
• Měkký materiál na límci, švech rukávů a v pase kalhot
• Suché zipy pro nastavení pasu kalhot, manžet rukávů a kalhot, 

stejně jako kolem pasu dámských kalhot
• Dva zabudované popruhy pro přenášení umožňují nosit 

 bundu i jako batoh
• Dvě kapsy na bocích bundy, jedna zadní kapsa, tři vnitřní 

 kapsy, dvě kapsy v kalhotách (většina kapes na zip)
• Navíc: nepromokavý vak v kapse bundy (např. na peněženky 

nebo telefony)
• Spojovací zip: Celkem 40 cm
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva:
Bunda a kalhoty: Černá, šedá 
bunda Cover: Červená

Dámské velikosti:
34 – 48

Pánské velikosti:
46 – 66, 98 – 118 (dlouhé),  
kalhoty navíc 25 – 28 (krátké) 
(šedá, pouze 46 – 60)

OBLEK AIRFLOW Barva: Šedá

Barva: Černá Bunda Cover
Barva: Červená



Pánské
Barva bundy: Šedá
Barva kalhot: Černá
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Pánské a dámské
Tento oblíbený cestovní oblek obsahuje klimatickou membránu BMW v konstrukci 
 z-liner, která působí lehce a pohodlně a zároveň poskytuje maximální ochranu před 
nárazy a živly.

• Nepromokavý oblek pro celoroční použití
• Lepený materiál Dynatec Comfort s konstrukcí Z-liner
• Klimatická membrána BMW (odolná vůči větru a vodě, prodyšná)
• Chrániče NP2 na zádech, loktech, bocích a kolenou (nastavitelné do tří různých 

 výšek) plus NPL chrániče na ramena
• Vodotěsné větrací zipy na trupu
• 3D síťovina na zádech
• Manžety rukávů, pas kalhot a límec nastavitelné pomocí suchého zipu
• Prošívané strečové vsádky na ramenou, v pase bundy a nad koleny zajišťují, 

že  kombinéza perfektně padne
• Dvě vodotěsné vnější kapsy na bundě i kalhotách, dvě vnitřní kapsy v bundě 

( včetně kapsy na telefon s okénkem a vývodem na kabel), jedna nevodotěsná 
 kapsa na levém rukávu

• Dobře se hodí k prošívané bundě Ride (strana 113)
• Reflexní materiál na bundě a kalhotách pro dobrou viditelnost
• Spojovací zip: 40 cm
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva:
Bunda: Černá a šedá 
Kalhoty: Černá

Dámské velikosti:
34 – 48

Pánské velikosti:
46 – 60

OBLEK TOURSHELLDámské
Barva bundy: Šedá

Dámské
Barva bundy: Černá

Pánské
Barva bundy: Černá
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Krátká bunda, barva: Antracit 
Kalhoty, barva: Černá

Krátká bunda, 
Barva: Modrá

Dlouhá bunda, 
Barva: Černá
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Pánské a dámské
Prodyšná, větruvzdorná a nepromokavá bunda je opravdovým univerzálním řešením, 
které je dodáváno s teplou vnitřní vložkou a vyjímatelnými tepelnými kalhotovými 
 vložkami. Třívrstvá laminace s vysokou odolností vůči oděru se systémem Protection-
Guard a demontovatelnými chrániči NP2 poskytují veškerou potřebnou ochranu.

• Cestovní oblek profesionální kvality pro celoroční použití
• Proti oděru vysoce odolný, elastický třívrstvý laminát (95 % Cordura a 5 % elastan)
• Vodě a větru odolný, vysoce prodyšný díky klimatické membráně BMW, vyvinutý 

v rámci přístupu C.A.R.E.
• Materiál ProtectionGuard o dvojnásobné tloušťce na zranitelných místech 
• Vyjímatelné NP2 chrániče v ramenou, loktech, zádech, bocích a kolenou 

( výškově nastavitelné), lze doplnit chránič páteře
• Odnímatelný límec s integrovanou kapucí, větruodolný, nepromokavý
• Vyjímatelná větruodolná termální vnitřní bunda
• Vnitřní bundu z měkkého softshellového materiálu lze nosit i samostatně
• Vyjímatelná termální vložka
• Lacl na zip, pružné boční panely a nastavitelné šle na pánských kalhotách
• Zvýšený pas na zip s fleecovou vložkou a elastickými prvky s protiskluzovým 

 potiskem na dámských kalhotách
• Větrací zipy na přední a zadní části bundy a na horní části stehen
• Kapsy v bundě: dvě vysoce kvalitní, nepromokavé vnější kapsy, jedna se snadným 

přístupem uzavíratelná nepromokavým zipem, tři nepromokavé vnitřní kapsy, 
 včetně kapsy na multimediální zařízení

• Kapsy na kalhotách: dvě kvalitní, nepromokavé vnější kapsy
• Volně nastavitelný pas kalhot
• Reflexní tisk na přední a zadní části bundy a na bocích nohavicích
• Spojovací zip: 40 cm (kolem dokola a rozšířený)
• Komfortní střih
• Certifikát CE

OBLEK STREETGUARD

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

Odnímatelný ochranný límec s integro-
vanou kapucí je spolehlivým štítem  proti 
větru a dešti.

Barva:
Krátká bunda: Antracitová, modrá
Dlouhá bunda: Černá
Kalhoty: Černá

Dámské velikosti:
34 – 48, 72 – 88, 18 – 22  
(modré pouze 34 – 48)

Pánské velikosti:
46 – 66, 98 – 118 (dlouhé), 25 – 32 (krátké) 
(modré pouze 46 – 60)
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Pánské a dámské
Vyrazte do ulic v enduro oblečení: Tato nepromokavá kombinéza je dokonalým společ-
níkem pro jakoukoliv cestu a pro každé dobrodružství nabízí optimální ochranu před 
povětrnostními vlivy. V parném létě přichází ke slovu její jedinečné odvětrávání – díky 
robustnímu materiálu CORDURA 500 s vysoce prodyšnou klimatickou membránou 
BMW.

• Nepromokavá enduro kombinéza, vhodná pro cestování
• Po optimální odolnost je vnější vrstva vyrobena z odolné směsi materiálů  

CONDURA 500 a polyamid
• Klimatická membrána BMW zajišťuje, že oblek je odolný proti větru,  

nepromokavý a vysoce prodyšný
• Zesílená ochrana v oblastech, které jsou nejvíce náchylné k oděru,  

s PU povrchem s keramickými částicemi
• Odnímatelné chrániče NP2 na ramenou, loktech, kolenou  

(výškově nastavitelné) a bocích
• Včetně dlouhého chrániče páteře NP Pro
• Unikátní vodotěsné zipy rovněž otevírají membránu pro přímé proudění  

vzduchu za účelem ochlazení trupu
• Elastické vložky na pažích, kolenou a zadní části kalhot
• 3D síťovina na zádech pro optimální cirkulaci vzduchu
• Suché zipy pro úpravu rukávů, pasu a kalhotových nohavic
• Dvě nepromokavé kapsy
• Jedna kapsa na hrudi, jedna na rukávu a dvě na zadní straně kalhot
• Kožené nášivky na kolenou pro bezpečný úchop při jízdě v terénu
• Reflexivní potisk na rukou a límci
• Spojovací zip: 40 cm
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva:
Bunda: Šedá, modrá/černá 
Kalhoty: Modrá/černá

Dámské velikosti:
34 – 48

Pánské velikosti:
46 – 60

OBLEK GS DRY

Pánská 
Barva bundy: Šedá
Barva kalhot: Modrá / černá

Dámské 
Barva: Modrá / černá
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Oblek Rallye Competition. Limitovaná edice* 
Barva: Šedá / žlutá 
NOVÁ

Barva: modrá / černá

Barva: Šedá

Pánské
Oblek Rallye je velmi dobře větraný a připravený utkat se s čímkoli. Vodotěsnou vložku 
lze pro optimální ochranu před deštěm, větrem a špínou nosit pod bundou nebo přes ni. 
Oblek pro skutečné světoběžníky je vyroben také z materiálu ProTechWool odolného 
vůči oděru a má několik kapes pro uložení osobních věcí. Bunda Rallye Competition 
z limitované kolekce GS 40letému výročí připomíná svou historickou barevnou kombi-
nací legendární BMW R 100 GS.

• Terénní oblek s odnímatelnou nepromokavou vložkou (k dostání samostatně pro 
oblek Rallye Competition)

• Vhodný pro teplé až mírné klima
• ProTechWool, rychleschnoucí, teplotu udržující látka, vyrobená z vlny a polyamidu 

s karbonovým vzhledem
• Větruvzdorná nepromokavá vnitřní/vnější bunda: Třívrstvý materiál odolný proti 

opotřebení, ideální pro ochranu před deštěm a špínou – lze nosit přes bundu 
(k  dispozici samostatně pro oblek Rallye Competition)

• Kalhoty s větru a vodě odolnou klimatickou vložkou s membránou BMW s funkcí 
Comfort Mapping: kvalita membrány se přizpůsobuje potřebám různých částí těla

• Vyztužený materiál ve zranitelných oblastech
• Elastická, prodyšná podšívka v bundě
• Kalhoty s elastickými vložkami
• Dlouhý kožený prvek na vnitřní straně kolene pro pevný stisk při jízdě v terénu
• Vyztužený lem švu
• Chrániče NP2 na ramenou, loktech, bocích a kolenou (nastavitelné do tří různých 

výšek)
• Dlouhý chránič zad NP Pro
• Doplňkový chránič hrudníku, připevněný čtyřmi cvočky
• Důmyslný systém větrání pomocí spon na hrudníku, zipy na ramenech a nohách 

a velké obložení pro výstup vzduchu na zádech
• Podšívka z 3D síťoviny na zádech dovoluje proudění vzduchu pod chráničem páteře
• Suché zipy a cvočky pro nastavení šířky
• Široké, snadno nastavitelné nohavice
• Bunda: Šest předních kapes (dvě vodotěsné), jedna velká a jedna malá kapsa 

na spodní části zad, dvě vnitřní kapsy na zip
• Vak TrinkPak Hydra se snadným přístupem
• Čtyři kapsy na kalhotách
• Reflexní materiál na rukávech, zádech a nohavicích
• Spojovací zip: 40 cm
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva:
Šedá/žlutá limitovaná edice*, černá/modrá, šedá

Pánské velikosti:
46 – 66, 98 – 118 (dlouhé), 24 – 32 (krátké), (šedé pouze 46 – 60)

OBLEK RALLYE

* Dostupné do vyčerpání skladových zásob.
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Barva bundy: Šedá
Barva kalhot: Černá

Barva bundy: Černá

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

• Moderní nepromokavá kombinéza do terénu
• Vůči oděru odolný strečový svršek z materiálu Dynatec/Dynatec Stretch 

(s  částečnou ochrannou technologií ceraspace), vyvinutou ve spolupráci BMW 
a Schoeller Textil AG.

• Třívrstvý laminát v s klimatickou membránou BMW, odolný vůči větru a vodě, 
 vysoce prodyšný

• Chrániče NP2 na zádech, ramenou, loktech, bocích a kolenou (plynule výškově 
 nastavitelné)

• Lze doplnit chránič páteře
• Vynikající cirkulace vzduchu přes celý oblek díky různým variantám větrání; dvojitý 

přední zip funguje jako systém větrání
• Síťová podšívka v bundě a kalhotách, 3D síť na zádech; prodyšná a elastická
• Osm kapes v bundě, sedm z nich vodotěsných; pánská vesta má další náprsní  kapsu; 

tři kapsy v kalhotách, jedna z nich na klíče
• Široké rukávy a nohavice kalhot s ochranou proti větru zajišťují optimální ochranu 

před nepřízní počasí
• Integrovaná nepromokavá vrstva v bundě nabízí efektivní ochranu před větrem 

a deštěm
• Vodotěsná kapuce integrovaná do límce
• Kožené výstelky na vnitřní straně kolen umožní pevně držet boky palivové nádrže 

při jízdě v terénu
• Suché zipy a cvočky umožňují nastavit šířku
• Reflexní potisk na bundě
• Spojovací zip: Celkem 40 cm
• Komfortní střih
• Certifikát CE

Barva:
Bunda: Šedá, černá 
Kalhoty: Černá

Dámské velikosti:
34 – 48, 72 – 88 (dlouhé), 18 – 22 (krátké)

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

OBLEK ENDUROGUARD



54 OBLEKY

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

• Cestovní oblek pro jakékoliv počasí vyrobený z kvalitního 
 hovězího nubuku

• Velice odolná přirozená hovězí kůže (tloušťka 1,2 – 1,4 mm), 
výrazně hydrofobní a odpuzující vodu (není nepromokavá, 
protože není použita žádná membrána)

• Chrániče NP2 na ramenou, loktech, bocích a kolenou 
( nastavitelné do tří různých výšek)

• Demontovatelný chránič zad NP Pro
• Lze doplnit chránič páteře
• Přirozeně prodyšná kůže velmi efektivně reguluje tělesnou 

teplotu a vlhkost.
• Zakryté vodotěsné švy lemované pryží a vodotěsné zipy 

 zabraňují nežádoucímu pronikání vody.
• Přehyb s nepromokavou membránou pod předním zipem bundy 

v kombinaci s druhým vnitřním zipem
• Nepromokavost zajištěná membránovou tkaninou umístěnou 

pod nohavicemi pomáhá bránit pronikání vody.
• Smyčky na kalhotách pro připojení doplňkových vzpěr
• Strečové zóny v oblasti ramen, zad a nad koleny a na zadní 

části kalhotového pásu
• Možnost nastavení v oblasti pasu, ramenou a manžetách 

 nohavic
• Dvě vnější kapsy se zipem na bundě i kalhotách, dvě vnitřní 

kapsy se zip v bundě
• Manžety rukávů jsou vybaveny dvěma zipy, které umožňují 

nosit rukavice buď uvnitř, nebo vně obleku (pokud se nosí ru-
kavice uvnitř obleku může být druhý zip ponechán otevřený).

• Šedý reflexní potisk na ramenou
• Spojovací zip: Celkem 40 cm
• Certifikát CE

Barva:
Antracit

Dámské velikosti:
34 – 48

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

OBLEK ATLANTIS 
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Pánské
Pánský oblek Roadster, vyrobený z kůže nappa odolné vůči pá-
dům a otěru, v sobě spojuje mimořádné pohodlí a bezpečnost. 
Vysoký podíl elastických textilních a kožených strečových vložek 
v oblasti ramenou, rukávů a kolen zaručuje optimální svobodu 
pohybu v každé poloze.

• Sportovní dvoudílný kožený oblek
• 100 % hovězí kůže nappa (cca 1,3 mm)
• Demontovatelný chránič zad NP Pro
• Chrániče NP2, odnímatelné, na bocích, pevné chrániče na 

 ramenou, loktech a kolenou
• Kolenní slidery, s možností dodatečné montáže
• Distanční trojrozměrná tkanina na zadní straně pro dobrou 

 cirkulaci vzduchu
• Kožené strečové vložky pro maximální komfort v ramenou, 

rukávech, kolem ledvin a v oblasti kolen
• Kevlarové strečové vložky v rukávech a nohavicích pro 

 optimální usazení a svobodu pohybu rukou a nohou
• Vysoce elastická vložka z materiálu lycra v místech, která 

se značně pohybují
• Měkký neoprénový límec
• Kevlarové manžety na rukávech a nohavicích
• Strečová látka v pase kalhot
• Dvě vnější kapsy a dvě vnitřní kapsy v bundě
• Všechny švy jsou overlock s bezpečnostním vláknem
• Spojovací zip po celém obvodu
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva:
Černá

Pánské velikosti:
46 – 60

OBLEK ROADSTER



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

• Moderní kombinéza z vysoce kvalitní hovězí kůže
• Otěruvzdorná, přírodní hovězí kůže (1,0 – 1,1 mm)
• Voduodpuzující, ale ne vodotěsný
• Přirozená prodyšnost kůže zajišťuje skvělou regulaci 

 teploty a pocení
• Chrániče NPL na zádech, loktech, ramenou a kolenech 

( volně výškově nastavitelné), plus vyjímatelné NP2 
 chrániče boků

• Strečové části na zádech, nad koleny a na zadní části 
pasu pro maximální svobodu pohybu

• Polstrované, prošívané vsádky na límcích a ramenou
• Nastavitelný lem bundy a dámských kalhot s cvočky
• Kovové sponky na rukávech a nohavicích
• Zvýšený límec na cvok
• Tři vnější kapsy na bundě (na zip), tři vnitřní kapsy 

( včetně jedné na telefon), čtyři kapsy kalhot (zadní na zip)
• Prémiový metalický nápis BMW Motorrad na zádech, 

 vylisované logo BMW na horní části levého rukávu
• Bavlněné podšívky na hrudníku a zádech s velkým tiskem 

na zádech, síťovinová podšívka v rukávech a nohavicích
• Spojovací zip: 40 cm
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva:
Černá

Dámské velikosti:
34 – 48

Pánské velikosti:
46 – 60

OBLEK DARKNITE

57

PánskéDámské



58 OBLEKY

Pánské
Pánským oblekem ProRace vyjadřujete 
sportovní bikerské ambice. Tato těsně 
padnoucí jednodílná kombinéza vyrobená 
z kůže nappa nabízí kompletní bezpeč-
nostní paket s chrániči na ramenou, 
 zádech, loktech, bocích a v oblasti kolen. 
Chránič krční páteře optimalizuje aerody-
namiku, strečové vložky zaručují volnost 
pohybu.

• Na míru střižená sportovní kožená 
kombinéza v barvách BMW Motorrad 
Motorsport

• Vysoce otěruvzdorná hovězí kůže 
 nappa, tloušťka přibližně 1,3 mm

• Chrániče na ramenou, loktech, bocích 
a kolenou, trvale přišité

• Dlouhý chránič zad NP Pro, s možností 
dodatečné montáže

• Aerodynamický chránič krční páteře
• Kolenní slidery a slidery v podpaží 

a  ramenou
• Distanční trojrozměrná tkanina na zadní 

straně pro dobrou cirkulaci vzduchu
• Četné strečové vložky pro maximální 

komfort a volnost pohybu
• Perforovaná kůže na hrudi, zádech 

a stehnech pro excelentní ventilaci
• Dlouhý přední zip usnadňující oblékání 

a svlékání
• Uzávěr rukávů a nohavic se zipem
• 1 vnitřní kapsa
• Certifikát CE
• Volitelné: vlastní výroba i individualizace 

s ohledem na kůži, barvu a provedení

Barva:
Černá/Bílá/Červená

Pánské velikosti:
46 – 60

OBLEK PRORACE 
NOVÝ
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Pánské
Oblek ProRace může být také ušit na 
míru. Pomocí konfigurátoru si můžete na-
vrhnout oblek, který bude splňovat vaše 
osobní požadavky a preference. Přiléhavý 
střih a mnoho možností individualizace, 
pokud jde o barvu a vybavení – takto se 
odlišujete od ostatních. Každý oblek je 
unikát – a stejně individuální jako jezdec, 
který ho nosí.

• Vyrobený na míru, aby perfektně padl
• Vysoce otěruvzdorná hovězí kůže 

 nappa, nebo klokaní kůže za příplatek
• Možnost různých barev

• Různé možnosti pro kolenní slidery  
(s / bez) a slidery na rukávech a nohavi-
cích

• Možnosti doplňkové výbavy (částečně 
za příplatek): se sadou TrinkPak v chrá-
niči krční páteře / bez ní, varianty perfo-
race, s chráničem hrudníku / bez něj, 
standardní pěna nebo tepelná pěna 
 Vibram VPOD

• Lze individualizovat s vyznačením 
 jména / přezdívky a osobního loga

• Na výběr různé možnosti loga (barva 
nápisu BMW Motorrad, s nápisem 
Race / bez něj, na chrániči krční páteře 
buď logo BMW, logo M, nebo nápisy 
modelu, např. RR)

• Nakonfigurováno v autorizované dílně 
BMW Motorrad nebo přímo online 
v konfigurátoru

• Certifikát CE
• Více informací na  
bmw-motorrad.cz/ProCare

OBLEK NA MÍRU PRORACE*

* Obrázek ukazuje příklad.
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BUNDY / KALHOTY
Všestranná ochrana je nezbytností pro každého jezdce, zvláště 
pokud jde o záda a kolena. Ať už je vaše výstroj vyrobená 
z  pravé kůže, houževnaté syntetické kůže nebo vodě odolného 
denimu, jsou důležité tři věci: celkový komfort, stylový vzhled 
a maximální bezpečnost.
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62 BUNDY / KALHOTY

Pánské
Pánská bunda PureXcursion je díky  
směsi bavlny a polyamidu s voskovaným 
povrchem tak robustní a odolná, jak na-
povídá její dobrodružný vzhled. Má dvě 
nepromokavé kapsy na přední straně 
a velkou kapsu na zadní straně, do které 
lze samostatně uložit vnitřní pláštěnku, 
když ji  nepoužíváte. 

• Robustní bunda s dobrodružným 
 vzhledem

• Směs bavlna/polyamid s voskovou 
 povrchovou úpravou

• Dvě nepromokavé přední kapsy, 
 jedna velká zadní kapsa

• Vnitřní pláštěnka je k dispozici 
 samostatně

• Strečový materiál na ramenou a ruká-
vech pro dokonalou volnost pohybu

• Větrání zad a hrudníku pro příjemnou 
tělesnou teplotu

• Integrované chrániče NPL
• Certifikát CE

Barva:
Hnědá

Pánské velikosti:
46 – 60

BUNDA PUREXCURSION 
NOVÁ
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Pánské a dámské
Větruvzdorná a nepromokavá bunda Ride 
se dá kombinovat se všemi bundami 
BMW Motorrad, které nejsou odolné proti 
povětrnostním vlivům.

Barva:
Šedá

Dámské velikosti:
34 – 48

Pánské velikosti:
46 – 60

VNITŘNÍ BUNDA PROTI DEŠTI RIDE 
NOVÁ

Dámské

Pánské



64 BUNDY / KALHOTY

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

• Lehká pánská bunda pro letní teploty
• Polyesterový svršek, povrchová úprava odolná vůči špíně 

a vodě
• Lehké, odnímatelné NPL chrániče na loktech a ramenou
• NPL chránič páteře lze namontovat dodatečně.
• Dvoustranný přední zip, který funguje jako AirVent
• Magnetické zapínání límce
• Manžety a pas nastavitelné na cvoky
• Čtyři vnější kapsy (dvě na zip, dvě na cvočky), tři vnitřní kapsy 

(jedna na chytrý telefon)
• Navíc: nepromokavý vak v kapse bundy (např. na peněženky 

nebo telefony)
• Diskrétní reflexní tisk na rukávech a zadní straně krku
• Spojovací zip: 40 cm
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva:
Černá

Pánské velikosti:
S – 4XL

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

• Sportovní textilní bunda pro horké dny
• Otěruvzdorný svrchní materiál s velkou vložkou ze síťového 

materiálu
• Dvojitá tloušťka materiálu v místech choulostivých při pádu
• Odnímatelné NPL chrániče na loktech a ramenou
• NPL chránič páteře lze namontovat dodatečně.
• Prodyšná distanční trojrozměrná tkanina na zádech pro 

 optimální cirkulaci vzduchu
• Dvě vnější kapsy se zipem, dvě vnitřní kapsy
• Vysoký límec se zapínáním na cvočky
• Šířka pasu se dvěma cvočky
• Rukáv rozparky se zipem a cvokem
• Spojovací zip: 40 cm
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva:
Černá

Pánské velikosti:
S – 4XL

BUNDA TOKYO BUNDA RACEFLOW



66 BUNDY / KALHOTY

Pánské a dámské
S bundou AirShell jste připraveni na  každé 
počasí. Díky větruvzdorné, nepromokavé, 
ale prodyšné vložce s klimatickou mem-
bránou BMW a díky odnímatelné termo-
vložce lze tuto bundu používat po celý 
rok. Vzdušný pocit při nošení v horkém 
létě, příjemné teplo a ochrana před deš-
těm v chladnějších ročních obdobích. 

• Lehká motocyklová bunda ve vysoce 
viditelné barvě Neon Yellow zajistí op-
timální viditelnost v městském provozu

• Směs materiálu s vysokou odolností 
proti otěru: vysoce otěruvzdorná směs 
polyamid / polyester

• Odnímatelné NPL chrániče na ramenou, 
loktech a zádech

• Větru odolná, nepromokavá a prodyšná 
díky klimatické membráně BMW plus 
vyjímatelné polstrované termální vestě

• Velké, prodyšné síťové vsádky vyrobe-
né z vysoce odolného materiálu Airtex

• 3D podšívka na zádech pro optimální 
cirkulaci vzduchu

• Dvě boční kapsy na zip, jedna vodotěs-
ná vnitřní kapsa, jedna vložená kapsa

• Snadné nastavování: cvoky v pase a su-
chý zip na manžetách rukávů a na límci

• Reflexní tisk na rukávech a u ramenou
• Okraj límce v barvě kůže
• Spojovací zip: 40 cm
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva:
Neonově žlutá / šedá

Dámské velikosti:
34 – 48

Pánské velikosti:
46 – 60

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

• Krátká elegantní bunda pro městské 
prostředí

• Otěruvzdorný mix polyamid / bavlna 
s vodotěsným voskovaným povrchem

• Lehké, odnímatelné NPL chrániče na 
loktech a ramenou

• NPL chránič páteře lze namontovat 
 dodatečně.

• Prodyšná, větru odolná a nepromokavá 
a vyjímatelná vložka s klimatickou 
membránou BMW

• Povrchová úprava odolná vůči špíně 
a vodě

• Dvojitý přední zip se síťovinou pomáhá 
odvětrávání

• Volně nastavitelný límec a manžety
• Dvě boční kapsy na zip, dvě náprsní 

kapsy, dvě vnitřní kapsy (jedna vodo-
těsná), jedna vodotěsná kapsa v pod-
šívce

• Ideální v kombinaci s prošívanou 
 bundou Ride

• Reflexní tisk na límci, text 
BMW  Motorrad v reflexním potisku 
 antracitové barvy

• Okraj límce v barvě kůže
• Spojovací zip: 40 cm
• Komfortní střih
• Certifikát CE

Barva:
Šedá

Pánské velikosti:
46 – 60

BUNDA BOULDER



68 BUNDY / KALHOTY

Pánské a dámské
Jakmile máte všechno hotové a odbije půl šesté. Je váš motocykl 
jediným společníkem, kterého potřebujete. A tato zkrácená 
 bunda typu parka „dva v jednom“ vám napomůže k dokonalému 
úniku. Můžete ji pohodlně nosit přes jinou bundu nebo oblek, 
takže funguje jako efektivní ochranná vrstva. To z ní dělá ideální 
volbu pro ty, kteří na motocyklu dojíždějí do zaměstnání.

• Nepromokavá, zkrácená bunda typu parka pro cesty do 
 města i za obchodem

• Lehký, elastický, proti oděru odolný polyesterový svršek
• Klimatická membrána BMW (odolná vůči větru a vodě, 

 prodyšná)
• Odnímatelné NPL chrániče na loktech a ramenou
• NPL chránič páteře lze namontovat dodatečně
• Rukávy na cvočky, pas nastavitelný pomocí pásku na zádech
• Dvě vodotěsné kapsy na zip
• Rukávy s dvojitou tloušťkou
• Dvě vnitřní kapsy na zip
• Barevně sladěné vložky 
• Stylové ozdoby límce
• Diskrétní reflexní vložka na rukávu
• Spojovací zip: 40 cm
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva, dámy
Červená

Barva, pánská:
Modrá/černá

Dámské velikosti:
34 – 48

Pánské velikosti:
46 – 60

BUNDA DOWNTOWN

Pánské 
Barva: Modrá / černá

Dámské 
Barva: Červená

69

Pánské a dámské
Jezděte letos v létě stylově – klasický mix voskované tkaniny 
a vůči oděru odolné kůže. Když zrovna nesedíte na motocyklu, 
stačí vyndat chrániče v loktech a ramenou. Úžasně pohodlná, 
se spoustou kapes na všechny nezbytné drobnosti. Ideální pro 
každodenní použití.

• Motocyklová a volnočasová bunda volného střihu pro muže 
i ženy

• Rovná, délka kolem pasu pro muže; kratší pro ženy
• Rukávy a ramena z hovězí kůže o tloušťce 1 – 1,2 mm,  

odolné vůči oděru, s mírně opotřebovaným vzhledem
• Zbytek bundy vyroben z odolné voskované látky.
• Odnímatelné NPL chrániče na loktech a ramenou
• NPL chránič páteře lze namontovat dodatečně.
• Zip na vnitřním švu pro vyjmutí zadních a ramenních chráničů.
• Kovový přední zip po celé délce
• Několik náprsních a bočních kapes na zip
• Dvojnásobná tloušťka látky na zádech
• Elegantní podšívka s nápisem Make Life A Ride velkými pís-

meny na zádech; dvě vnitřní kapsy a jedna kapsa na telefon
• Zip a cvočky na zápěstí
• Límec s klopami zapínatelný na cvok
• Spojovací zip: 40 cm
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva, dámská:
Středně hnědá

Barva, pánská:
Tmavě hnědá

Dámské velikosti:
34 – 48

Pánské velikosti:
46 – 60

BUNDA SANDIEGO

Pánské 
Barva: Tmavě hnědá

Dámské 
Barva: Středně hnědá
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Pánské a dámské
Tato sportovní, moderní kožená bunda 
Club pro muže se hodí jako motocyklová 
bunda i jako volnočasový oděv díky své-
mu nenucenému stylu. Je ušitá z vysoce 
kvalitní a otěruvzdorné hovězí usně a zau-
jme pohodlím při nošení. Pod stylovým 
povrchem jsou ukryty chrániče na rame-
nou a loktech. Chránič zad umožňuje 
 dodatečnou montáž. 

• Kožená bunda na motocykl i pro běžné 
nošení

• Měkká hovězí kůže odolná proti 
 opotřebení (přibližně 1 – 1,2 mm tlustá), 
mírně navoskovaná a vypasovaná

• Odnímatelné NPL chrániče na loktech 
a ramenou

• NPL chránič páteře lze namontovat 
 dodatečně.

• Vysoký límec s atraktivním a funkčním 
zpracováním je možné zavřít cvočkem.

• Modré a červené kožené zvýraznění 
siluety na ramenou a rukávech

• Kovový přední zip po celé délce
• Čtyři nebo tři vnější kapsy (pánské 

a dámské) a dvě vnitřní kapsy a kapsa 
na chytrý telefon

• Nápis „1978“ – rok narození výbavy 
jezdce BMW Motorrad je na lemování 
jako tisk a jako reliéfní tisk na rukávu.

• Spojovací zip: 40 cm
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva:
Černá

Dámské velikosti:
XS – 3XL

Pánské velikosti:
S – 4XL

BUNDA CLUB LEATHER

Pánské

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

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

Barva:
Hnědá

Pánské velikosti:
46 – 60

BUNDA DOUBLE R
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Pánské a dámské
Ležérní styl a spolehlivá ochrana se ne-
musí vzájemně vylučovat. Stylová kožená 
bunda BlackLeather díky svršku z odolného 
a oděruvzdorného materiálu z kůže vod-
ního buvola a sériově dodávaným chráni-
čům ramen a loktů poskytuje vše, co má 
bezpečné motocyklové oblečení mít. 

• Pánská kožená bunda s patinou, volný 
střih

• Buvolí kůže odolná proti oděru 
a  natržení (cca 1 – 1,2 mm)

• Odnímatelné NPL chrániče na loktech 
a ramenou

• NPL chránič páteře lze namontovat 
 dodatečně.

• Polstrované prošívané vsádky na 
 ramenou, horní části paží a bocích

• Pas nastavitelný na cvoky
• Zvýšený límec na cvok
• Zip na zápěstí
• Dvě vnější kapsy, jedna náprsní kapsa 

(pánská), dvě vnitřní kapsy
• Neleštěné kovové zipy ve vintage patině
• Velký nápis „Ride Wild“ na zadní 

 podšívce
• BMW logo na horní části paže, 

 nápis BMW vzadu na pase
• Spojovací zip: 40 cm
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva:
Černá

Dámské velikosti:
34 – 48

Pánské velikosti:
46 – 60

BUNDA BLACKLEATHER

Pánské

Dámské
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Pánské a dámské
Tyto nepromokavé textilní motocyklové 
kalhoty jsou ideální pro jarní, letní a pod-
zimní sezónu. Funkční kalhoty jsou otěru-
vzdorné, odolné větru a vodě díky své 
prodyšné vložce. Jsou vybaveny chrániči 
na bocích a v oblasti kolen. Možnosti 
 nastavení pomocí zipu na švu nohavic 
 zajišťují požadovaný komfort nošení.
 
• Textilní motocyklové kalhoty s vodo-

těsnou vložkou
• Svršek z oděru odolné bavlny/polyamidu
• Materiál s dvojitou tloušťkou v sedací 

části
• Větru odolná, nepromokavá a prodyšná 

vložka díky klimatické membráně BMW
• Odnímatelné, nastavitelné chrániče 

 kolen NPL, chrániče boků NP2
• Přední ventilační zipy na stehnech
• Nastavitelné manžety nohavic se zipem
• Dvě zadní kapsy, dvě boční kapsy na 

zip, pro muže ještě dvě vodotěsné 
 cargo kapsy

• Reflexní tisk na lemu kalhot s textem 
BMW Motorrad

• Včetně elastického textilního pásku 
se značkou BMW Motorrad na přezce

• Spojovací zip: 40 cm
• Rovný střih, pánské i dámské střihy
• Certifikát CE 

Barva:
Černá

Dámské velikosti:
34 – 48

Pánské velikosti:
46 – 60

KALHOTY RIDER

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

• Textilní motocyklové kalhoty vyrobené 
z třívrstvého materiálu

• Otěruvzdorný materiál z polyamidu 
a elastanu/streče

• Větruodolnost, nepromokavost 
a  prodyšnost díky klimatické 
 membráně BMW

• Těsný střih
• Vytvarovaná nohavice pro dobrý komfort 

sezení
• Dlouhý boční zip pro nasazení přes 

boty
• Odnímatelné NPL chrániče na kolenou 

(velmi snadné výškové nastavení), 
 volitelné NP2 chrániče je možné vložit 
na boky.

• Opasek v elastickém provedení
• Bez kapes
• Reflexní tisk na lemu kalhot s textem 

BMW Motorrad
• Spojovací zip: 40 cm
• Certifikát CE

Barva:
Tmavě šedá

Velikosti:
XS – 4XL

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

• Letní motorkářské kalhoty
• Pro jízdu na motocyklu i běžné nošení
• Vůči oděru odolná směs bavlny 

a  tkaniny Cordura
• Volný střih s předtvarovanými koleny
• Různé verze pro muže a ženy
• Výškově nastavitelné chrániče kolen 

NPL, odnímatelné zvenčí pro rychlou 
změnu z motocyklistických na volnoča-
sové kalhoty

• Odnímatelné chrániče boků NP2
• Několik velkých i malých kapes,  

u pánské verze jedna na zip, u dámské 
verze dvě na zip 

• Spojovací zip: 40 cm
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva:
Antracit

Dámské velikosti:
34 – 48

Pánské velikosti:
46 – 60

KALHOTY CITY 

77

Pánské a dámské
Volný střih, chrániče NPL (vyjímatelné 
 zvnějšku) a robustní kombinace bavlny 
a tkaniny Cordura umožňují tyto nefor-
mální motocyklové kalhoty během několi-
ka sekund proměnit na stylové kalhoty 
pro volnočasové aktivity.

• Motocyklové džíny bez podšívky
• Pro jízdu na motocyklu i běžné nošení
• Vůči oděru odolná směs bavlny 

a  tkaniny Cordura
• Volný střih s předtvarovanými koleny
• Různé verze pro muže a ženy
• Výškově nastavitelné chrániče kolen 

NPL, odnímatelné zvenčí pro rychlou 
změnu z motocyklistických na volnoča-
sové kalhoty

• Odnímatelné chrániče boků NP2
• Několik velkých i malých kapes,  

u pánské verze jedna na zip, u dámské 
verze dvě na zip 

• Spojovací zip: 40 cm
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva:
Indigo (s opotřebovaným vzhledem)

Dámské velikosti:
34 – 48

Pánské velikosti:
46 – 60

KALHOTY CITY DENIM
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Pánské a dámské
Džíny Ride jsou plnohodnotné motocyklo-
vé džíny ležérního stylu s pěti kapsami. 
Vyšší odolnosti proti oděru bylo dosaženo 
použitou kombinací materiálů a integro-
vanými Kevlarovými vsadkami na místech 
ohrožených v případě pádu. Při dojetí do 
cíle lze chrániče kolen jednoduše z vnější 
strany vyjmout a z džínů Ride se tím 
ihned stanou ležérní džíny pro každodenní 
nošení. 

• Stylové motocyklové džíny s pěti 
kapsami

• Pro jízdu na motocyklu i běžné nošení
• Vodě odolný mix bavlny, polyesteru 

a CORDURY
• Zvenčí neviditelné kevlarové vložky pro 

zvýšenou odolnost vůči oděru na seda-
cí části, bocích, stehnech a kolenou

• Plynule výškově nastavitelné NPL 
 chrániče kolen, vyjímatelné z vnějšku 
pro změnu z motocyklových kalhot 
na běžné nošení

• Odnímatelné chrániče boků NP2
• Různé pánské a dámské verze 

( pánské rovné, dámské zúžené)
• Kožený štítek na pásku se znakem 

BMW Motorrad a nápisem  
„engineered in Germany“

• Nápis „Make Life a Ride“ na vnitřní 
straně pásku

• Spojovací zip: 40 cm
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva:
Šedá

Dámské velikosti:
Šířka/délka: W26 – 36/L32

Pánské velikosti:
Šířka/délka: W29 – 42/L34

DŽÍNY RIDE

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

• Vodě odolné motocyklové kalhoty 
v designu klasických džínů s pěti 
kapsami

• Materiál odolný vůči oděru, vyrobený 
z bavlny, polyesteru a látky Cordura 
jako třívrstvý laminát

• Odnímatelné chrániče kolen (NPL, 
 plynule výškově nastavitelné) a boků 
(NP2)

• Větru odolné, nepromokavé a vysoce 
prodyšné díky klimatické membráně 
BMW

• Komfortní podšívka ze síťoviny
• Kožený štítek na pásku se znakem 

BMW Motorrad a nápisem  
„engineered in Germany“

• Nápis „Make Life a Ride“ na vnitřní 
straně pásku

• Spojovací zip: 40 cm
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva:
Modrá

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

DŽÍNY WATERPROOF
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Pánské a dámské
Propojují vzhled klasických džínů s vlast-
nostmi motocyklových kalhot. Kalhoty 
 FivePocket vypadají stylově, ať na moto-
cyklu nebo mimo něj. Díky rovnému střihu 
nohavic s větší délkou lze džíny ve spodní 
části jednoduše založit; chrániče kolenou 
kombinují dobré tlumení nárazů s vysokým 
komfortem nošení. 

• Motocyklové kalhoty pro běžné nošení 
s pěti kapsami ve stylu džínů

• Proti oděru odolná kombinace 
 materiálů

• Odnímatelné, nastavitelné chrániče 
 kolen NPL, chrániče boků NP2

• Těsný střih
• Rovné nohavice se zahnutými manže-

tami
• Připevněno pomocí předního knoflíku 

a zipu (džíny) nebo knoflíku (šedá)
• Kožený štítek na pásku se znakem 

BMW Motorrad a nápisem  
„engineered in Germany“

• Spojovací zip: 40 cm
• Rovný střih
• Certifikát CE

Barva, dámská:
Džínovina

Barva, pánská:
Džínovina, šedý

Dámské velikosti:
Šířka/délka: W26 – 36/L32

Pánské velikosti:
Šířka/délka: W29 – 42/L34

Barva: Šedá Barva: Džínovina DŽÍNY FIVEPOCKET
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BOTY / TENISKY
Bohužel, žádná projížďka netrvá věčně. Nic vás ale nemůže 
 zastavit, abyste si potom dali klidnou procházku po městě. 
 Proto BMW Motorrad nabízí řadu vysokých bot i tenisek 
na  běžné nošení, jež vám nabídnou maximální ochranu na 
 motocyklu a zároveň i skvělé pohodlí. Ti, kteří dávají přednost 
sportovnějšímu vzhledu, si určitě zamilují kožené boty ProRace.
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Unisex
Vodotěsné a prodyšné boty Cruise Comfort 
zapůsobí na jezdce mnoha praktickými 
detaily. Patří mezi ně ochrana holeně, 
 kotníku a řadicí páky, stejně jako velkorysé 
nastavení šířky v lýtkové oblasti. Anato-
micky tvarovaná vložka je vyjímatelná 
a lze ji prát.

• Základní cestovní bota pro celoroční 
použití

• Svršek: směs hydrofobizované hovězí 
kůže a polyamidu.

• Větru a vodě odolnádíky membráně 
Gore-Tex®

• Certifikát CE podle směrnice 
DIN EN 13634

Barva:
Černá

Velikosti:
39 – 48

BOTY CRUISECOMFORT 
NOVÉ
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Unisex
sLemované a potištěné boty Flow pro 
muže a ženy jsou ultralehké nízké boty 
na léto. Výběr textilií zajišťuje extrémně 
dobrou ventilaci. Chrániče holeně 
a  kotníku a vyztužení špičky a paty 
 nabízejí adekvátní ochranu.

• Lehké boty s nižším kotníkem
• Směs kůže a textilu
• Ochrana holeně a kotníku
• Chránič paty a špičky
• Vyztužená zóna pro řazení
• Zavírání zipem a suchým zipem
• Poutko na prsty vzadu
• Rychleschnoucí, prodyšná výstelka
• Měkké neoprénové lemování kotníku
• Pevná gumová podrážka
• Tvarovaná vložka s přenosem vlhkosti 

(vyjímatelná)
• Nový vzhled s dekorativním barevně 

sladěným tiskem vně a uvnitř boty
• Reflexní pásky na patě
• Certifikace EN 13634 CE

Barva:
Šedá

Velikosti:
36 – 48

BOTY FLOW
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Unisex
Vodotěsné, prodyšné boty ProRace zapů-
sobí svým závodním vzhledem i mnoha 
praktickými detaily. Nabízejí mimo jiné 
boční a patní výztuhy, chránič řadicí páky 
a měkkou semišovou kůži uvnitř boty pro 
co nejlepší kontakt s motocyklem. Vložka 
je vyjímatelná a lze ji prát.
 
• Sportovní stylové boty s plastovými 

chrániči boků a pat
• Výměnné boční slidery, vložené 

a  upevněné šroubem
• Lehké základní boty na cesty
• Svršek: syntetická kůže, s kůží nappa 

uvnitř (hovězí kůže)
• Větru odolné, nepromokavé a vysoce 

prodyšné díky klimatické membráně 
BMW

• Tvarovaný chránič holeně

• Zevnitř vyztužená špička
• Tlumiče nárazů na patě
• Výztuhy v oblasti řadicí páky, vyrobené 

z měkkého polyuretanu
• Vložka do boty z měkké kůže nappa 

 zajišťuje lepší kontakt s motocyklem
• Snadnější nazouvání a vyzouvání a in-

dividuální nastavení nohy pomocí zipu 
s elastickým páskem uvnitř svršku

• Velkorysé nastavení pro přesné usazení 
na lýtku díky širokému povrchu suché-
ho zipu

• Strečové zóny na nártu a patě
• Gumová drážkovaná podrážka proti 

skluzu
• Pratelná stélka, vyjímatelná
• Funkční vložka, perforovaná v holínce
• Poutko pro snadnější nošení
• Velký nápis RACE na chrániči holeně

• Výška v zadní části cca 28 cm pro 
 velikost 42

• Certifikát CE podle směrnice 
DIN EN 13634 

Barva:
Černá

Velikosti:
39 – 48

BOTY PRORACE
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Unisex
Robustní boty Gravel Evo vyrobené 
z  přirozená hovězí kůže jsou ideálním 
společníkem pro jezdce, kteří rádi cestují 
v terénu. Jsou vodotěsné, větruodolné 
a prodyšné díky membráně Gore-Tex®, 
mají vysoké provedení a silnou podrážkou 
a nabízejí vysoký komfort nošení a širo-
kou škálu použití.

• Nepromokavá kožená enduro bota 
pro každodenní nošení

• Svršek: přirozená, hydrofobní hovězí 
kůže (2,4 – 2,6 mm)

• Pěnové chrániče nártů a kotníků
• Vyztužená pata a prstová část
• Funkční TPU vyztužení kolem  

řadicí páky

• Větru odolná, vodě odolná a prodyšná 
membrána GORE-TEX®

• Robustní protiskluzová gumová pod-
rážka

• Tvarovaná antibakteriální vložka
• Semiš na svršku boty pro lepší kontakt 

s motocyklem
• Panel se suchým zipem pro volné 

 nastavení šířky
• Certifikát CE podle směrnice 

DIN EN 13634

Barva:
Černá

Velikosti:
38 – 48

BOTY GRAVEL EVO 
NEW



88 BOTY / TENISKY

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

• Vysoce kvalitní enduro boty s vložkami 
a klasickými plastovými chrániči

• 100 % přírodní hovězí kůže 
(cca 2,8 – 3,0 mm) pod chrániči

• Vysoká, stabilní konstrukce s kotníko-
vým kloubem

• Výška přibližně 38 cm u bot velikosti 42

• Vyjímatelná, omývatelná neoprénová 
vložka s gelovými polštářky na kotník

• Tvarovaný chránič lýtka a nártu
• Plastické vyztužení paty a špičky
• Za tepla tvarovaný 3D přední kryt 

 chránící proti vodní tříšti
• Za tepla tvarovaný 3D pěnový přední 

kryt
• Měkká, hladká manžeta zabraňujeprů-

niku špíny dovnitř
• Čtyři robustní plastové přezky
• Jednodílná kovová špička
• Certifikát CE podle směrnice 

DIN EN 13634

Barva:
Černá/Bílá/Červená

Velikosti:
41 – 48

BOTY GS PRO
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Unisex
Celoroční obuv, která kombinuje všechny 
nejlepší vlastnosti potřebné pro cestování 
i jízdu v terénu, je absolutní nezbytností. 
Tato všestranná obuv vyrobená z nejkva-
litnější hovězí kůže je dodávána s protisk-
luzovou podrážkou a řadou pečlivě navr-
žených bezpečnostních prvků.

• Elegantní, nepromokavé kožené 
 enduro boty pro každodenní použití

• Pohodlné a robustní, vhodné pro 
 cestování

• Vysoká odolnost proti opotřebení
• Klasický enduro styl s přezkami, 

s  barevně zvýrazněnými podrážkami, 
vyšším svrškem a olejovanou kůží

• 100 % olejovaná jemnozrnná hovězí 
kůže

• Klimatická membrána BMW 
( odolná proti větru, nepromokavá 
a  vysoce  prodyšná)

BOTY VENTURE GRIP

• Tepelně tvarované a vyztužené 
 absorpční chrániče holení

• Plastový chránič kotníku s pěnovými 
polštářky

• Výztuhy v oblasti, kterou je prováděno 
řazení, po obou stranách

• Vnitřní vložka ze semišové kůže pro 
lepší stabilitu při stání

• Tři nastavitelné přezky s rychlým roze-
pínáním s vysoce kvalitními sponami

• Panel se suchým zipem pro volné 
 nastavení šířky v oblasti lýtka

• Strečová kůže na klenbě a nártu pro 
lepší pohyblivost při chůzi a řazení

• Robustní vnější podešev s vysokou 
torzní odolností

• Extrémně silná podrážka pro lepší 
 záběr v terénu

• Vyjímatelná antibakteriální vložka
• Elastická horní část svršku, která 

 pomáhá zadržet vodu a nečistoty
• Přední uzavírání, měkké polstrování 

na holeni
• Výška v zadní části cca 36 cm pro 

 velikost 42
• Certifikát CE podle směrnice 

DIN EN 13634

Barva:
Hnědá

Velikosti:
36 – 48



90 BOTY / TENISKY

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

• Bezpečné, stylové a pohodlné boty
• Vhodné pro použití na motocyklu 

i běžné nošení
• 100 % hovězí kůže (cca 1,6 – 1,8 mm), 

vodě odolná
• Směs hladké, mastné kůže a hrubozrnné 

kůže (na svršku)
• Vyztužená pata a špička
• Kožené výztuhy v oblasti řazení na levé 

straně
• Dlouhý zip pro snazší obouvání
• Rychleschnoucí, prodyšná funkční 

 výstelka se vzhledem kůže
• Okraj boty lemovaný jemnou kůží
• Pevná gumová podrážka

• Tvarovaná, odnímatelná a omyvatelná 
vložka, která odvádí vlhkost a absorbuje 
nárazy

• Krátký dekorativní pásek s kovovou 
přezkou

• Výška v zadní části cca 23 cm pro 
 velikost 43

• Certifikát CE podle směrnice 
DIN EN 13634

Barva:
Černá

Velikosti:
36 – 48

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

• Pevná bota s nižším kotníkem
• 100 % hovězí kůže nubuk 

(cca 1,6 – 1,8 mm), hydrofobní švy 
 utěsněné přírodním latexem

• Velká polyuretanová ochrana holeně 
a kotníku s pěnovou výstelkou

• Vyztužená pata a prstová část
• Zip s podšívkou bránící průniku vody
• Krátké suché zipy pro uzavření
• Elastická vnější část kolem kotníků 

pro zvýšený komfort
• Poutko na zadní části
• Rychleschnoucí, prodyšná výstelka
• Výstelka z telecí kůže v horní části boty
• Pevná gumová podrážka

• Tvarovaná, odnímatelná a omyvatelná 
vložka, která odvádí vlhkost a absorbuje 
nárazy

• Užší stavba pro dámy do velikosti 40
• Diskrétní reflexní proužek nad patou
• Výška cca 26 cm, vzadu cca 21 cm 

( velikost 42)
• Certifikát CE podle směrnice 

DIN EN 13634

Barva:
Hnědá

Dámské velikosti:
37 – 40

Pánské velikosti:
41 – 48

BOTY URBAN



Unisex
Kotníkové tenisky Dry jsou boty na běžné nošení na krátké výlety do města, téměř 
v každém počasí. Konec konců jsou větru odolné, nepromokavé a prodyšné díky 
 klimatické membráně BMW. Svrchní materiál je semišová kůže. Bezpečnost je zajištěna 
chrániči holeně a kotníku a vyztužením špičky a paty.

• Kotníkové tenisky, vodotěsné, větru odolné a prodyšné
• Materiál 100 % zdrsněná kůže; částečně vyražená nebo navoskovaná
• Klimatická membrána BMW jako vložka
• Tvarované plastové vnější výztuhy na patě s integrovanými reflexními plochami
• Pata a špička zevnitř zesílené
• Ochrana kotníků zaoblenou skořepinou a gelovým polštářkem
• Středně vysoký svršek s vnitřním zipem pro rychlé zouvání
• Vpředu tkaničky pro nastavení šířky
• Výška v zadní části boty cca 16 cm u velikosti 42
• Kožený jazyk s logem BMW
• Jemný vzorek s motivem Boxer
• Jasně zbarvená 3D funkční síťovina pro komfort a ventilaci
• Stélka vyjímatelná
• Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13634

Barva:
Černá

Velikosti:
39 – 48

TENISKY DRY
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Unisex
Někdy se dokonce i motorkáři chtějí procházet městskou krajinou pěšky – nejlépe 
v lehkých teniskách vyrobených z vysoce kvalitní hovězí kůže, které se hodí k džínám 
stejně jako k motocyklovému obleku. Výztuhy, chrániče a zvláštní výstelky v zóně pro 
řazení, vám nabízejí veškerou bezpečnost, kterou na motocyklu potřebujete.

• Vysoce kvalitní kožené tenisky pro město a krátké výlety
• Jemná, lehká 100 % hovězí kůže
• Vhodné pro horké léto a vlhké podnebí
• Nízká hmotnost a výjimečná prodyšnost díky perforované velurové kůži na bocích
• Tvarovaný chránič v oblasti paty
• Vyztužená zóna pro řazení
• Pata a špička zevnitř zesílené
• Reflexní materiál na bocích a patách pro zvýšení bezpečnosti při jízdě v noci
• Středně vysoký svršek s vnitřním zipem pro rychlé zouvání
• Šněrování pro nastavení šířky
• Ozdobné kožené tkaničky
• Výška svršku vzadu cca 16 cm při velikosti bot 43
• Pryžová podrážka se vzorem Boxer
• Praktická síťovaná 3D výstelka pro zajištění prodyšnosti
• Vyjímatelná stélka s logem BMW Motorrad
• Zářivé letní barvy
• Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13634

Barva:
Modrá

Velikosti:
36 – 48

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

Unisex
Funkce 2 v 1 pro větší pohodlí při 
 cestování: sportovní rukavice Two in  
One s dvojkomorovou technologií mají 
co  nabídnout. Zatímco první komora je 
bez  výstelky a poskytuje vynikající přilna-
vost zajištěnou klokaní kůží, druhá vodo-
těsná komora s prodyšnou membránou 
 GORE-TEX® nabízí úplnou ochranu před 
nepřízní počasí.

RUKAVICE TWO-IN-ONE TECH 
NOVÉ

• Sportovní rukavice GORE-TEX® 
s  technologií 2 v1

• Možnost změny mezi komorami v zá-
vislosti na povětrnostních podmínkách.

• Otírací hrana na levém ukazováčku. 
Špičky ukazováčku a palce lze použít 
k ovládání zařízení s dotykovou obra-
zovkou.

• Barevné označení usnadňuje nasazování 
a svlékání rukavice

• Certifikát CE podle směrnice 
DIN EN 13594

Barva:
Černá/šedá

Velikosti:
6 – 6½ – 12 – 12½
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Unisex
Multifunkční enduro rukavice se dvouko-
morovou technologií jsou skutečně 
 unikátní, umožňují jezdcům snadno měnit 
komory, když se mění povětrnostní 
 podmínky. Horní komora proti vlhkosti 
 PROOF je větru odolná, vodotěsná a pro-
dyšná a její vložka zajišťuje dokonalou 
 tepelnou izolaci. Komora GRIP je mimo-
řádně tenká a vyrobená z vůči poškrábání 
odolné klokaní kůže, je bez výstelky 
a  zajišťuje citlivý úchop. 

• Enduro rukavice s dvoukomorovou 
technologií; volba mezi komorami 
v  závislosti na počasí

• Horní komora PROOF je větru odolná, 
vodotěsná a prodyšná díky membráně 
GORE-TEX® 2 v 1 a má lehkou, izolující 
žerzejovou výstelku 

• Spodní komora GRIP je vyrobena 
z klokaní kůže odolné vůči poškrábání 
(tloušťka cca 0,7 mm), bez výstelky 
a perforovaná pro optimální úchop

• Hřbet ruky tvoří mix hovězí kůže 
a Schoeller Dynatec

• Proti oděru vysoce odolná technologie 
na kloubech a na bříšku dlaně

• Dvě vrstvy kůže na hraně ruky
• Plastová skořepina hardshell s nárazy 

pohlcujícím polstrováním chrání klouby
• Lehká pěna na zadní části prstů a ruky
• Konečky ukazováčku a palce přizpůso-

bené dotykovým displejům
• Gumová otírací hrana na levém ukazo-

váčku
• Manžeta střední délky se stahováním 

na suchý zip pro nastavení v zápěstí
• Reflexní materiál na vnějšku rukavice
• Speciální švy na prstech a dlani, bez 

tlakových bodů
• Certifikát CE podle směrnice 

DIN EN 13594

Barva:
Černá/šedá

Velikosti:
6 – 6½ – 12 – 12½

RUKAVICE ENDUROGUARD



98 RUKAVICE

Barva: Černá

Unisex
Rukavice ProRace se ideálně hodí pro sportovní motorkáře, kteří oceňují extrémní 
 volnost pohybu, zvýšenou bezpečnost a přímý úchop při rychlé jízdě. Jsou částečně 
chráněny pěnou Temperfoam, dlaně mají z klokaní kůže, horní část z kozí kůže se 
 strečovými zónami.
 
• Letní sportovní rukavice
• 100 % kůže
• Všechny detaily jsou navrženy pro sportovní jízdu.
• Část pro dlaň ruky je z odolné klokaní kůže, místy se zdvojenou tloušťkou.
• Hřbet je z měkké kozí kůže s elastickými strečovými zónami
• Příjemně prodyšné díky perforacím
• Krytí kloubů BMW Motorrad s pěnovou výstelkou
• Krátká manžeta se suchým zipem
• Speciální švy na dlani zabraňují trhání látky na namáhaných místech na prstech
• Dlaň ruky není lemována
• Barevně jsou sladěny s motocykly BMW Sport
• Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13594

Barva:
Černá/Bílá/Červená

Velikosti:
6 – 6½ – 12 – 12½ 

Unisex
Lehké, dobře větrané letní rukavice 
s  velmi krátkou manžetou nabízejí nejvyš-
ší komfort nošení i za horkého počasí. 
Jsou na zadní straně a mezi prsty perfo-
rované a podšité pouze na zadní straně 
ruky a zdvojené v rizikových oblastech 
v případě pádu. Strečové kožené záhyby 
na spodní straně prstů umožňují snadný 
a rychlý pohyb.

• Lehké letní rukavice
• Svrchní strana: 100 % kozí kůže
• Perforované pro lepší větrání
• Krátká manžeta se suchým zipem
• Certifikát CE podle směrnice 

DIN EN 13594

Barva:
Světle šedá, černá

Velikosti:
6 – 6½ – 12 – 12½

RUKAVICE PRORACE LETNÍ RUKAVICE 
NOVÉ
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Barva: Světle šedá



100 RUKAVICE

Barva: Černá 
NOVÉ

Unisex
Rukavice Rallye jsou také navrženy pro 
použití v terénu a horkém počasí. Lehká 
směs materiálů je elastická a prodyšná. 
Speciální kožená a temperovaná pěnová 
hmota v oblasti prstů a pod skořepinou 
poskytuje nezbytnou ochranu na silnici 
i mimo ni.

• Lehké letní rukavice pro použití 
na  silnici i v terénu.

• Prodyšná směs materiálů
• Dobrá ochrana před nárazem
• Optimálně sedí a umožňuje pohyb
• Certifikát CE podle směrnice 

DIN EN 13594

Barva:
Černá, šedá/červená, modrá/černá

Velikosti:
6 – 6½ – 12 – 12½

RUKAVICE RALLYE

Barva: Šedá / červená Barva: Černá / modrá
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Barva: modrá / černá

Pánské a dámské
Nepromokavé, prodyšné a vhodné pro 
cestování. To by každý jezdec očekával 
od kožených/textilních enduro rukavic 
s technologií GORE-TEX® Gore Grip. 
Jsou vyrobeny z robustní kůže s dvojitou 
tloušťkou aoděruvzdorného materiálu 
 SuperFabric a vybaveny pružným chráni-
čem kloubu, který vám dokonale padne.

• Enduro cestovní rukavice vyrobená 
z kombinace kůže a látky

• Dlaň a konce prstů zesílené kozí kůží
• Horní a zadní strana vyrobená z proti 

odření odolného materiálu Cordura 
a Cordura Stretch

• Citlivá kůže na palci a ukazováčku
• Pružný elastan na zadní straně prstů 

s pěnovou výplní
• Větruvzdorná, voděodolná a vysoce 

prodyšná technologie GORE-TEX® 
Gore Grip

• Perfektně padnou, snadno se oblékají 
a svlékají a jsou vybavené třívrstvým 
laminátem

• Dvojitá kůže na hraně ruky a dlaně
• Materiál SuperFabric na vnitřní části 

ruky s paměťovou pěnou.
• Chránič kloubů
• Střední délka manžety z materiálu 

 Cordura s nastavitelnou šířkou suchým 
zipem, pásek na vnitřní části pro sun-
dání rukavic

• Certifikát CE podle směrnice 
DIN EN 13594

Barva:
Modrá/černá, šedá

Dámské velikosti:
6 – 8 (individuální velikosti, aby lépe padly)

Pánské velikosti:
8 – 8½ – 12 – 12½

RUKAVICE GS DRY

Barva: Šedá



102 RUKAVICE

Unisex
Tyto nepromokavé rukavice se nejlépe osvědčí v jarních a pod-
zimních teplotách. Odolná hovězí kůže v horní části a prodyšná 
membrána GORE-TEX® Gore Grip jsou vhodným doplňkem 
 obleku Atlantis. Rukavice se výborně hodí pro plnohodnotné 
cestování.

• Kožené cestovní rukavice pro jaro a podzim
• Hřbet ruky ze semišové hovězí kůže, dlaň z kozí kůže nappa, 

oboje hydrofobní
• Dvojitá tloušťka kůže v namáhaných oblastech, vsádky 

z  materiálu Keprotec na stranách 
• Na prstech a kloubech nárazy tlumící pěna s paměťovým 

 efektem
• Rukavice GORE-TEX® s technologií Gore grip jsou 100 % 

 nepromokavé, větru odolné a prodyšné a nabízejí excelentní 
úchop a skvělou citlivost.

RUKAVICE ATLANTIS

• Těsné, lze je umístit přes nebo pod rukáv
• Konečky palce a ukazováčku přizpůsobené dotykovým 

 displejům
• Gumová otírací hrana na levém ukazováčku
• Speciální švy zlepšují omezením tlaků komfort nošení.
• Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13594

Barva:
Antracit

Velikosti:
6 – 6½ – 12 – 12½
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Pánské a dámské
Jakmile se do vás začne opírat slunce, pomůže vám udržovat 
ruce v chladu technologie GORE-TEX® Gore Griop, která tvoří 
součást těchto lehkých letních rukavic. A pokud přijde bouřka, 
udrží vaše ruce v teple a suchu větruvzdorná a nepromokavá 
kozí kůže s flexibilním nylonem.

• Lehké, vodotěsné letní cestovní rukavice
• Hydrofobní kozí kůže a strečový nylon
• GORE-TEX® rukavice s technologií Gore grip je 100 % 

 nepromokavá, větru odolná a prodyšná, nabízí excelentní 
úchop a skvělou citlivost

• Ultralehká, vlhkost pohlcující funkční podšívka
• Dvojitá tloušťka kůže na hraně a dlani ruky a na úchopové 

ploše palce
• Klouby s nárazy absorbující pěnou PORON®
• Úzký suchý zip na zápěstí, velký suchý zip na manžetě
• Kloubová sekce ze strečové kůže
• Konečky prstů přizpůsobené pro dotykové displeje
• Gumová otírací hrana na levém ukazováčku, semišová  

otírací plocha na levém palci
• Reflexní potisk na hřbetě ruky, hraně dlaně a zápěstí
• Odlišný střih pro muže a ženy
• Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13594

Barva:
Černá

Dámské velikosti:
6 – 8 (individuální velikosti, aby lépe padly)

Pánské velikosti:
8 – 8½ – 12 – 12½

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

• Vysoce izolující, vodotěsné zimní rukavice
• Dlaň: hydrofobní kozí kůže, dvojitá tloušťka na zadní části 

 dlaně a na palci
• Hřbet: Moderní elastický materiál Nyspan pro maximální 

komfort
• Větru vzdorné, nepromokavé a prodyšné s membránou 

 GORE-TEX®
• Vynikající izolace s výstelkou Thinsulate a hliníkovou  

vrstvou na hřbetě ruky
• Výstelka z kartáčovaného syntetického vlákna (dlaň) 

a  měkkého fleece (hřbet)
• Moderní, nárazu odolné a energii absorbující kryty kloubů
• Konečky prstů přizpůsobené pro dotykové displeje
• Gumová stírací hrana na levém ukazováčku, semišová stírací 

plocha na levém palci
• Reflexní proužky na hraně malíčku
• Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13594

Barva:
Černá

Velikosti:
6 – 6½ – 12 – 12½

RUKAVICE PROSUMMER RUKAVICE PROWINTER
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Unisex
Lehká kožená rukavice Rockster je ideální 
pro vyšší teploty. Boční perforace zajišťuje 
vynikající cirkulaci vzduchu, zatímco dla-
ňová část bez výstelky zaručuje optimální 
úchop.

• Krátké kožené rukavice pro teplé počasí
• Hřbet a dlaň z měkké kozí kůže s hru-

bou texturou
• Dvojitá kůže na hraně a dlani ruky
• Nárazy tlumící materiál Temperofoam 

na kloubech
• Podšívka na dlani pro pevnější úchop; 

lehká pletená podšívka na hřbetu ruky
• Perforace mezi prsty
• Pásek na zápěstí se dvěma cvočky pro 

nastavení šířky
• Konečky ukazováčku a palce přizpůso-

bené dotykovým displejům
• Certifikát CE podle směrnice 

DIN EN 13594

Barva:
Černá, hnědá

Velikosti:
6 – 6½ – 12 – 12½

RUKAVICE ROCKSTER Barva: Černá

Barva: Hnědá
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Unisex
Chcete používat telefon bez nutnosti 
 svlečení rukavic? Vyzkoušejte tyto 
 tenké rukavice vyrobené z měkké kozí 
kůže a lehké tkaniny. Díky technologii 
 GORE-TEX® WINDSTOPPER je materiál 
100 % větruvzdorný a prodyšný.

• Tenká a lehká, s krátkou manžetou
• Měkká dlaň z kozí kůže s děrovaným 

efektem
• Hřbet: kozí kůže a lehká elastická 

 tkanina
• Dvojitá tloušťka kůže na hraně a dlani 

ruky
• GORE-TEX® rukavice s membránou 

Windstopper®: 100 % vodotěsné, 
 vysoce prodyšné, vodu odpuzující

• Pásek na zápěstí se dvěma cvočky 
pro nastavení šířky

• Konečky ukazováčku a palce přizpůso-
bené dotykovým displejům

• Certifikát CE podle směrnice 
DIN EN 13594

Barva:
Černá

Velikosti:
6 – 6½ – 12 – 12½

RUKAVICE DOWNTOWN
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Unisex
Jedny rukavice pro každou příležitost – díky těmto nepromokavým rukavicím budete 
připraveni na každé počasí. Tyto rukavice jsou vyrobeny z kombinace tkaniny a kůže 
s výstelkou z izolačních mikrovláken a jsou vybaveny novými funkcemi, které vám 
 zajistí pohodlí za mírných až chladných teplot.

• Nepromokavé cestovní rukavice pro všechny příležitosti
• Horní část vyrobená z anilinem činěné hovězí kůže
• V namáhaných místech na hraně ruky použitý zdvojený materiál,  

částečně na dlani zesílená výstelkami Keprotec
• Velký kus kůže přes klouby
• Dva pásky pro upevnění na zápěstí a pro nastavení šířky manžety
• Tenké reflexní pruhy zadní části ruky
• Měkký stírací povrch na palcích a gumová lišta
• Ukazováček vyrobený ze speciálního druhu kůže
• Měkká podšívka pro maximum komfortu
• Lehká 60 g izolace Thinsulate na hřbetě ruky
• Certifikát CE podle směrnice DIN EN 13594

Barva:
Černá

Velikosti:
6 – 6½ – 12 – 12½

Unisex
Tyto vložky vyrobené z čistého hedvábí 
jsou navrženy tak, aby vhodně doplňovaly 
motocyklové rukavice ochranou citlivé 
 pokožky před podrážděním.

• Pro přechodná období roku,  
k nošení v kombinaci s motocyklovými 
rukavicemi

• Vyrobeno z čistého hedvábí

Barva:
Černá

Velikosti:
7 – 11

RUKAVICE ALLROUND VLOŽKY DO RUKAVIC
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FUNKČNÍ /  
OCHRANNÉ OBLEČENÍ
Pravý motocyklový fanda si výlet nikdy nenechá zkazit počasím: 
pro něj jsou pojmy „příliš chladno“, „příliš mokro“ a „příliš  horko“ 
naprosto cizí. Pro nikdy nekončící zábavu i v extrémních po-
větrnostních podmínkách vám společnost BMW Motorrad při-
náší komplexní nabídku funkčních oděvů a bezpečnostního 
 příslušenství.
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Unisex
Tato revoluční sportovní vesta využívá odpařování k ochlazení 
svého nositele. Když je vesta mokrá nebo vlhká, systém Hyper-
Kewl uzavře vlhkost a udrží ji až po osm hodin, čímž nositeli 
sníží teplotu o 6 až 12 °C. Udržuje také suché oblečení.

• Chladicí vesta s funkční látkou HyperKewl vpředu a vzadu
• Konstantní chladicí efekt díky odpařování
• Vnější materiál: funkční tkanina z nylonu a polyesteru
• Strečové boční části
• Zip vpředu

Barva:
Tmavě šedá

Velikosti:
XS – 4XL

Unisex
Vesta HighViz bez rukávů je navržena pro jezdce obzvláště vní-
mavé k otázkám bezpečnosti. Její neonově žlutá barva a reflexní 
nášivky na hrudníku a na zádech zlepšují viditelnost jezdce. 
A protože vesta těsně přiléhá, nevlaje ve větru. Vestu je možné 
nosit se kteroukoliv bundou z nabídky BMW Motorrad.
 
• Jasně žlutá vesta vyrobená z prodyšného polyesteru
• Stříbrná a stylisticky zvýrazněná reflexní aplikace splňující 

 normy na hrudníku a na zádech
• Excelentní viditelnost za každého počasí
• Těsný střih omezuje vibrace od větru
• Hodí se pro všechny bundy BMW Motorrad
• Certifikováno dle EN 1150 

Barva:
Žlutá Neon

Velikosti:
XS – 4XL

CHLADICÍ VESTAREFLEXNÍ VESTA

Unisex
Tuto lehkou hřejivou vestu lze nosit pod všemi bundami 
BMW Motorrad a poskytuje příjemné teplo během chladnějších 
ročních období. Vyhřívané prvky jsou umístěny s ohledem na 
speciální požadavky na jízdu na motocyklu. Nastavení vesty lze 
upravit na přání dodávaným ovladačem.

• Vyhřívaná polyesterová vesta střihu slim
• Prodyšná, odolná vůči vlhkosti a větru
• Pět vyhřívaných prvků umístěných na hrudi, na zádech 

a v  oblasti ledvin
• Tři úrovně vyhřívání, maximum 35 W při 12 V
• Volitelný třístupňový ovladač pro regulaci úrovně vyhřívání
• Lze zapojit do palubní zásuvky
• Lehká fleecová podšívka pro optimální izolaci
• Vysoký izolující límec
• Jedna vnitřní kapsa
• U modelů K1600 je možný paralelní provoz 2 hřejivých vest 

s volitelným kabelem Y

Barva:
Černá

Velikosti:
XS – 3XL

OHŘÍVACÍ VESTA

* Všechny modely, kromě K 1600 GTL a K 1600 B, mohou být provozovány pouze 
s jednou hřejivou vestou. Pokud jsou současně v provozu dvě hřejivé vesty, napájení 
se automaticky přeruší, což způsobí selhání obou hřejivých vest.
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4  Pánské 
Barva: Stříbrná 
NOVÉ

1  Dámské 
Barva: Stříbrná 
NOVÉ

5  Pánské 
Barva: Černá

2  Dámské 
Barva: Černá

6  Pánské 
Barva: Modrá

3  Dámské 
Barva: Červená

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

• Funkční prošívaná bunda, lehká a tenká, a přitom příjemně 
teplá a prodyšná

• Lze nosit se všemi motocyklovými bundami nebo samostatně
• Polyamidová vnější vrstva
• Tenké polstrování PrimaLoft® (80 g), zdvojené na loktech 

a ramenou
• Softshellové strečové vsádky po stranách, aby bunda lépe 

padla
• Poutko na límci pro připevnění k motocyklové bundě
• Otvor na spodní části zad pro připojení ke 40 cm 

 propojovacím zipům na motocyklové bundě a kalhotách
• Vodotěsná zábrana na spodním lemu a límci zabraňuje 

 vsakování vody v dešti
• Těsný límec pro větší komfort
• Dvě vnější kapsy na zip, vnitřní kapsa PackAway 

( sbalí se do malého rozměru)
• Motorkářský vzhled s prošíváním na loktech a ramenou
• Těsný střih, dámská verze vypasovaná v pase
• Rovný střih

Barva, dámská:
 1 Stříbrná 
 2 Černá 
 3 Červená

Barva, pánská:
 4 Stříbrná  
 5 Černá 
 6 Modrá

Dámské velikosti:
XS – 3XL

Pánské velikosti:
S – 4XL

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

• Funkční bunda, kterou lze nosit na motocyklu i mimo něj
• Kombinace softshellového materiálu, pružné tkaniny a tkaniny Schoeller PCM
• Schoeller PCM: aktivně reguluje teplotu a dynamické řízení teploty
• Grafický popis materiálu na vnitřní ploše krytky levé kapsy
• Odjímatelné rukávy skvěle sedí při standardním použití i jako vesta pod 

 motocyklovou bundu
• Dvě boční kapsy se zipy
• Otvor na spodní části zad pro připojení ke 40cm propojovacím zipům 

na  motocyklové bundě a kalhotách
• Poutko na límci pro připevnění k motocyklové bundě
• Ideální pro teploty v rozpětí 10 °C a 20 °C
• Rovný střih

Barva:
Černá

Velikosti:
XS – 4XL

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

• Dvoudílná kombinéza, odolná vůči 
 větru a nepromokavá

• 100 % nylon s nepromokavou PU 
 povrchovou úpravou

• Protiskluzový materiál na sedací části, 
horku odolný materiál na vnitřní straně 
nohavice

• Nastavitelná kapuce v límci 
( odjímatelná)

• Přední zip s vodotěsnou labyrintovou 
konstrukcí

• Pogumované švy bundy zabraňují 
 proniknutí vody.

• Bunda doplněna stahovacími provázky 
pro nastavení šířky

• Široké rukávy usnadňují nasazování 
a sundávání rukavic

• Kalhoty s elastickým pasem
• Dlouhé zipy na nohavicích usnadňují 

oblékání kalhot, jsou vybavené doda-
tečnou izolací pro zabránění průniku 
vody

• Suché zipy pro nastavení manžet rukávů 
a nohavic

• Dvě vnější kapsy s otvory pro odvod 
vody, jedna nepromokavá vnitřní kapsa

• Reflexní potisk na nohavicích, rukávech, 
zádech a hrudi

• Nízká hmotnost, lze sbalit do malého 
objemu

Barva:
Bunda: Červená 
Kalhoty: Antracit

Velikosti:
XS – 4XL

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

• Jednodílná kombinéza, větruvzdorná 
a vodě odolná

• 100 % nylon s nepromokavou PU 
 povrchovou úpravou

• Protiskluzový materiál na sedací části, 
horku odolný materiál na vnitřní části 
nohavice

• Vysoký límec zabraňuje pronikání 
 deště mezi kombinézou a přilbou, 
s  integrovanou kapucí.

• Velká vnitřní náprsní kapsa
• Dlouhé zipy vpředu a na nohavicích, 

usnadňující oblékání kombinézy
• Přední zip s vodotěsnou labyrintovou 

konstrukcí
• Velké reflexní potisky
• Nízká hmotnost, lze sbalit do malého 

vaku s poutkem a zavíráním na přezku

Barva:
Žlutá/tmavě šedá

Velikosti:
XS – 4XL

NEPROMOKAVÝ OBLEK PRORAIN



Základní ledvinový pás nabízí začátečníkům působivou ochranu před ochlazením be-
derního svalstva společně s účinnou podpěrnou funkcí. Ergonomický tvar a prodyšná 
oblast zad a ledvin zajišťují výtečný komfort nošení. Volně nastavitelná šířka zaručuje 
perfektní usazení.

• Specifikace vybavení s lehkými funkčními materiály – optimální pro použití v létě
• Prodyšnost v oblasti zad a ledvin
• Integrované podpěrné polstrování v bederní oblasti
• Ergonomické tvarování v oblasti ledvin
• Nekonečné nastavení proměnné šířky

Barva:
Černá

Velikosti:
S – XL

LEDVINOVÝ PÁS

Certifikovaný ledvinový pás Pro s těsně padnoucím chráničem nabízí spolehlivou 
ochranu bederní části zad. Je charakterizován nízkou hmotností a příjemným komfor-
tem nošení díky prodyšným funkčním materiálům v oblasti ledvin. Volně nastavitelná 
šířka zaručuje perfektní usazení.
 
• Ledvinový pás s integrovaným chráničem beder, s certifikací CE
• Chránič zad – ergonomicky vytvarovaný, pružné ohebné usazení, lehký a s maximální 

ventilací; vícevrstvé provedení s více komorami (podobné novým chráničům 
BMW NP Pro a ochranné vestě BMW)

• Obnažená (viditelná) perforovaná zóna chrániče
• V oblasti ledvin lemovaný větru odolným a prodyšným funkčním materiálem
• Nekonečné nastavení proměnné šířky
• Chránič zad s certifikací podle DIN EN 1621-2; certifikován jako bederní chránič 

úrovně 1

Barva:
Černá

Velikosti:
S – XL

LEDVINOVÝ PÁS PRO



120 FUNKČNÍ / OCHRANNÉ OBLEČENÍ

Unisex
Jistota je jistota. Vodotěsné funkční ponožky dokonale doplní boty GS Pro nebo pro-
mokavé motocyklové boty při jízdě v dešti nebo v terénu. Jsou vyrobené z třívrstvého, 
laminovaného, vysoce elastického materiálu roztažitelného ve všech směrech, který 
z těchto ponožek dělá ideální řešení pro uchování suchých nohou za jakéhokoliv počasí. 

• Vodotěsné sportovní ponožky
• Ideální v kombinaci s nevodotěsnými (enduro) botami v deštivém počasí nebo 

mokrém terénu
• Vyrobeny z 3vrstvého laminátu
• Vnější materiál: vysoce elastický mix polyesteru a Spandexu
• Laminováno vodotěsnou BMW klimatickou membránou
• Výstelka z pleteného sportovního polyesteru, neutralizuje zápach a reguluje vlhkost.
• Bezešvá lepená technologie se snadno obléká, nevytváří tlakové body a nabízí 

 maximální komfort
• Dvakrát lepené okraje utěsněné uvnitř i navenek
• Vyztužený plast na části podrážek
• Roztahovací ve čtyřech směrech
• Komfortní anatomicky tvarovaný střih 

Barva:
Tmavě šedá

Velikosti:
39/40 – 47/48

Unisex
Lehké funkční ponožky TourSummer s dél-
kou ke kolenům jsou díky Dry-Tex zvláště 
prodyšné, a proto se velmi pohodlně nosí 
i v letních teplotách. Pohodlí je dále zajiš-
těno tvarovým polstrováním na kotníku, 
patě a v oblasti řadicí páky a také plete-
nými ventilačními kanály na spodní straně 
chodidla.

• Lehké funkční ponožky pro teplé období
• Prodyšná a antibakteriální látka Dry-Tex
• Směs materiálu bránící zápachu
• Tvarované polstrované zóny

Barva: 
Světle šedá melanž s červenou

Velikosti: 
35 – 38, 39 – 41, 42 – 44, 45 – 48.

FUNKČNÍ PONOŽKY HYDROSOCKS PONOŽKY TOURSUMMER  
NOVÉ
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Unisex
Ponožky TourWinter s délkou po kolena 
s vysokým obsahem vlny udržují chodidla 
příjemně teplá i v chladném období. 
 Pohodlí při nošení je dále zajištěno vyztu-
žením na holeni, tvarovým polstrováním 
na kotníku, patě a v oblasti řadicí páky 
a také pletenými ventilačními kanály na 
spodní straně chodidla.

• Funkční ponožky ke kolenům pro 
chladné období

• Regulují teplotu zadržováním tepla
• Zápach pohlcující směs materiálu 

s  vysokým obsahem vlny
• Tvarované polstrované zóny 

Barva:
Černá s modrou

Velikosti:
35 – 38, 39 – 41, 42 – 44, 45 – 48

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

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

Barva:
Černá

Velikosti:
S – XL

PONOŽKY TOURWINTER 
NOVÉ

SPODNÍ PRÁDLO DOUBLE R
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Unisex
Sportovní funkční košile Adventure 
s atraktivním potiskem BMW odvádí 
 vlhkost ven a rychle schne. Módní 
a  velkoryse střižená košile neochlazuje 
tělo, a je proto ideální pro použití pod 
motocyklovou bundu.

• Funkční košile s atraktivním vzorem
• Módní raglánový střih
• Výrazný vzor enduro
• Materiál: 100 % polyester

Barva:
Černá

Velikosti:
XS – 4XL

KOŠILE S DLOUHÝMI RUKÁVY ADVENTURE 
NOVÁ
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Unisex
Funkční triko Tour je nutností pro každého 
motorkáře, protože se dokonale hodí jako 
základní kus pod motocyklové oblečení. 
Díky funkčním vláknům a hygienickým 
vlastnostem košile brání zápachu a regu-
luje teplotu. Vlhkost se rychle odvádí 
z těla, čímž se zvyšuje pohodlí při nošení.

• Funkční košile s vysokým komfortem 
při nošení

• Prodyšná, rychleschnoucí, snadná péče
• Antimikrobiální, antistatická
• Materiál: 100 % polyester
• Barvy: Světle šedá melanž s velkým 

 potiskem na hrudi: „Make Life a Ride“

Barva:
Světle šedá melanž

Velikosti:
XS – 4XL

TRIKO TOUR  
NOVÉ
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Dámská košile s dlouhými rukávy Pánská košile s dlouhými rukávy

Dámské 3/4 kalhoty Pánské 3/4 kalhoty

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

• Pružné letní funkční spodní prádlo
• Praktický materiál spojený z recyklovaných polyamidů 

a  polyesterů
• Silně prodyšné, odvádí vlhkost, rychleschnoucí, značně 

 elastické a snadno udržovatelné
• Zápach pohlcující, antimikrobiální stříbrné prošívání
• Bezešvé a těsně padnoucí, navrženo pro použití na motocyklu
• Extrémně příjemné a chladicí, měkké na dotek
• Dámská kolekce obsahuje triko s dlouhý rukávem, krátkým 

rukávem, top a 3/4 kalhoty
• Pánská kolekce obsahuje triko s dlouhý rukávem, krátkým 

 rukávem, trenýrky a 3/4 kalhoty
• Všechny položky jsou k dispozici samostatně
• Vysoká kvalita, svěží motocyklové motivy vpředu nahoře
• Logo BMW Motorrad

Barva:
Šedá/antracitová

Dámské velikosti:
XS – 3XL

Pánské velikosti:
S – 4XL

LETNÍ FUNKČNÍ SPODNÍ PRÁDLODámský top

Pánské šortky
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Pánské a dámské
Za chladného počasí nebo v chladnějších 
měsících vás toto funkční termoprádlo 
umístěné pod motocyklovým oděvem udr-
ží v teple a pohodlí. Měkký materiál, který 
odvádí vlhkost a potlačuje vznik zápachu, 
působí příjemným způsobem i na pokožku.

• Spodní prádlo pro chladnější počasí
• Funkční materiál z bambusových vlá-

ken, polyamidu, polyesteru a elastanu
• Excelentní udržování tepla zásluhou 

měkkého a teplého bambusového 
 materiálu

• Silně prodyšné, odvádí vlhkost, rychle-
schnoucí, značně elastické a snadno 
udržovatelné

• Zápach pohlcující, antimikrobiální 
 stříbrné prošívání

• Bezešvé a těsně padnoucí, navrženo 
pro použití na motocyklu

• Zesílená izolace v citlivých místech
• Vyšší límec se zavíráním na zip
• Triko a kalhoty k dispozici odděleně

Barva, dámská:
Světle šedá/červená

Barva, pánská:
Antracitová/modrá

Dámské velikosti:
XS – 3XL

Pánské velikosti:
S – 4XL

FUNKČNÍ SPODNÍ TERMOPRÁDLO Pánské 
Barva: Antracitová / modrá

Dámské 
Barva: Světle šedá / červená košile
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Unisex
Lehká kapuce TourSummer do bouře 
je vhodná zejména pro použití v létě 
a v teplejších měsících roku.

• Lehká kapuce na léto a teplejší období
• Ultrasvěží materiály, hygienická
• Elastický materiál, prodyšný a regulující 

teplotu
• Bezešvý střih pro větší komfort
• Snadná údržba, lze prát

Barva:
Šedá melanž

Velikosti:
S – LUnisex

Kapuce TourWindbreaker udržuje jezdce skvěle v teple, a proto je zvláště vhodná 
na zimu a proměnlivé počasí.

• Kvalitní kapuce do zimy a proměnlivého počasí
• Membrána Windbreaker, prodyšná, regulující teplotu
• Vysoký komfort při nošení, perfektně sedí
• Snadná údržba, lze prát

Barva:
Černá

Velikosti:
S – L

KAPUCE TOURSUMMER DO BOUŘE 
NOVÁ

KAPUCE DO DEŠTĚ TOURWINDBREAKER 
NOVÁ
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Unisex
Ideální pro léto. Tato tenká hedvábná 
 kukla vám pomůže udržet ideální teplotu 
a je tak lehká, že ani nebudete vědět, 
že ji nosíte. 

• Lehká letní kukla
• 100 % kvalitního hedvábí, tenká, 

 elastická a měkká
• Bezešvý střih pro větší komfort
• Prodyšné, regulující teplotu

Barva:
Černá

Velikosti:
M, L

KUKLA RIDE SILK

Unisex
S funkčním nákrčníkem Adventure zůstává 
oblast krku, šíje a hrudníku příjemně 
v teple i za velmi chladných povětrnost-
ních podmínek.

• Teplý a větru odolný nákrčník
• Větru odolná membrána v oblasti 

krku a hrudníku
• Optimální přechod mezi límcem 

a  přilbou
• Perfektně sedí
• Snadná údržba, lze prát

Barva:
Černý potisk s logem Adventure

Velikosti:
S – L

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

• Tenká polyesterová čepice pro jaro, 
léto a podzim

• Chrání čalounění helmy před potem
• Prodyšná, odpuzující vlhkost
• Snadná údržba, lze prát v pračce

Barva:
Černá

Velikosti:
M, L

NÁKRČNÍK ADVENTURE 
NOVÉ

ČEPICE RIDE
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Unisex
Funkční Easy Tubes Adventure a Tour 
jsou velmi univerzální. Ať už jako šátek, 
ochrana obličeje, čepice, pirátský šátek, 
čelenka, nebo límec – použití je prakticky 
neomezené. Vyrobené ze snadno udržo-
vatelného polyesteru a s prohlubní pro 
ústa a poskytují vysoký komfort nošení.

• Všestranný kus oblečení
• Materiál: snadno udržovatelný polyester
• Vysoký komfort nošení díky prohlubni 

pro ústa
• Vhodné také pro ty, kdo nosí brýle

Barva:
Černá

EASY TUBE 
NOVÝ

Easy Tube Adventure

Easy Tube Tour
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Unisex
Zádový chránič snižuje riziko poranění pá-
teře, ramen a bederní oblasti. Po připnutí 
má jezdec chránič pod motocyklovou bun-
dou. Je obzvláště lehký a prodyšný. Těles-
né teplo pak zajišťuje perfektní usazení, 
jako by byl vyroben na míru.

• Přídavný chránič s integrovaným plynule 
nastavitelným ledvinovým pásem

• Optimální ochrana snižuje riziko 
 poranění.

• Inovativní chránič Cross od 
 KOMPERDELL na zádech: pružné více-
vrstvé provedení s více komorami, 
ohebné usazení díly pěně Dual-Density, 
prodyšný a lehký.

• Horní část: směsová tkanina vyrobená 
z polyesteru a elastanu

• Ergonomicky tvarované ramenní pásky, 
vypolstrované a výškově nastavitelné; 
s integrovanými cvočky pro dodateč-
nou montáž chrániče hrudníku 
BMW Motorrad

• Vysoká prodyšnost díky bohaté 
 perforaci

• Dobré vlastnosti absorpce nárazů
• Nabízí rozsáhlou ochranu páteře, 

 lopatek a ledvin.
• Velmi nízká hmotnost
• Chránič zad s certifikací podle 

DIN 1621-2, úroveň 2.

Barva:
Černá/žlutá

Velikosti:
S – XL

OCHRANA ZAD
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Unisex
Ochranná vesta je komfortní alternativa 
chrániče zad. Díky velkorysému pokrytí 
páteře, oblasti ramen a beder a hrudníku 
nabízí prokazatelně zvláště účinnou 
ochranu před zraněním. Teplo pouzdra 
napomáhá dosažení optimálního usazení, 
přičemž zůstává vysoce prodyšné.

• Vesta s integrovaným chráničem zad 
a hrudníku Cross.

• Optimální ochrana snižuje riziko 
 poranění.

• Vnější materiál je směs polyesteru 
a Lycry (trikot).

• Inovativní křížové chrániče značky 
KOMPERDELL na zádech a hrudi: flexi-
bilní vícevrstvý a vícekomorový design, 
pružný střih díky pěně Dual-Density, 
prodyšný a lehký.

• Vysoká prodyšnost díky bohaté 
 perforaci

• Dobré vlastnosti absorpce nárazů
• Nabízí rozsáhlou ochranu páteře, 

 lopatek, ledvin a hrudníku
• Boční přední zip usnadňující oblékání 

a svlékání
• Rolovaný výstřih a průramek díky 

dvouvrstvému provedení vesty, zajišťu-
jící obzvláštní komfort a pružnost

• Chránič zad s certifikací podle 
DIN EN 1621-2, úroveň 2.

• Chránič hrudníku s certifikací podle 
DIN EN 1621-3, úroveň 1.

Barva:
Černá/žlutá

Velikosti:
S – XL

VESTA S CHRÁNIČEM ZAD
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Bez ohledu na počasí se vždy najdou motocyklisté, kteří vyrazí 
na silnice, proto je naprosto nezbytné mít to správné vybavení. 
Ať už jsou podmínky jakkoliv náročné, najdete v nabídce 
BMW Motorrad vždy najdete vhodná měkká zavazadla. Vezměte 
si například vodotěsnou válcovou tašku. Snadno a rychle ji 
 připevníte na jakýkoliv motocykl BMW a hodí se stejně dobře 
pro jednodenní výlety i delší cesty.
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FUNKČNÍ BATOH MALÝ FUNKČNÍ BATOH

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

• Vysoce kvalitní cestovní motocyklistický batoh
• Objem lze zvýšit z přibližně 30 na 35 litrů
• Svrchní část: vyrobená z odolné plachtoviny a nylonu 
• Vodotěsná hlavní komora s oddílem na notebook (až 15")
• Lze rozšířit pro uložení helmy
• Čtyři vnější kapsy, vnitřní síťový oddíl
• Hlavní komoru lze rozdělit, spodní část přístupná samostatně.
• Ergonomicky tvarovaná zádová část
• Nastavitelné ramenní popruhy (polstrované), bederní 

( odnímatelný) a hrudní popruh
• Madlo ve stylu cestovních tašek
• Upevňovací popruh pro další zavazadlo na vnější straně
• Lze jej upevnit na motocykl jako válcový vak

Barva:
Šedá/bílá/červená/černá

Malý funkční batoh, jehož velikost je ideální pro jednodenní 
 výlety či každodenní dojíždění.  Díky nepromokavému hlavnímu 
oddílu s integrovaným pouzdrem na notebook (až do 15") 
 nejsou pro tento vak přeháňky žádným problémem. Na zadní 
straně batohu je taktéž umístěno pouzdro pro TrinkPak Hydra.

• Vysoce kvalitní, funkční batoh
• Vodotěsná hlavní kapsa s rolovacím zavíráním, prostor 

na notebook (rozměr až 15") a malá vnitřní kapsa
• Čtyři vnější kapsy, jedna z nich s příklopem, nabízející 

 ochranu před pocákáním (zipy s gumovým těsněním)
• Zádový vak na nápoje TrinkPak Hydra (cca 2 l),  

otevíraný/zavíraný stiskem tlačítka
• Síť na vnitřní straně víka
• Ergonomicky tvarovaná zádová část
• Nastavitelné ramenní popruhy, bederní a hrudní popruhy
• Madla pro přenášení vpředu a nahoře
• Reflexní materiál na ramenních popruzích
• Logo BMW Motorrad na přední straně
• Horní část ze směsi polyesteru, snadná údržba, vodě odolná
• Vnitřní část ze směsi polyamidu
• Hmotnost přibližně 550 gramů
• Rozměry (V x Š x H): cca 40 x 30 x 16 cm
• Objem: cca 20 litrů

Barva:
Šedá/bílá/červená/černá
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CESTOVNÍ ZAVAZADLO

Robustní cestovní zavazadlo (o objemu 90 litrů) nabízí víc než 
dostatek prostoru pro všechny vaše věci. Dvoudílný vnitřní pro-
stor je vybaven přihrádkou na přilbu, vakem na boty a elastický-
mi křížovými popruhy. Teleskopická rukojeť a kolečka s nízkým 
třením z něj činí ideální mobilní řešení pro ukládání předmětů. 

• Robustní cestovní taška navržená pro jezdce na motocyklu
• Objem přibližně 90 litrů, pojme kompletní sadu motocyklo-

vého vybavení
• Odolný vnější materiál, vyztužená záda a dno
• Uzamykatelná hlavní komora, rozdělená na dvě části
• Polstrovaná komora na helmu, skládací přepážka

• Vnitřní kapsa na zip, dvě velké kapsy ve víku
• Lehká konstrukce, kolečka s nízkým třením a teleskopické 

madlo
• Čtyři pružné popruhy
• Součástí je separátní vak na boty

Barva:
Šedá/bílá/červená/černá
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MALÝ SOFTBAG

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

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

Barva:
Tmavě šedá

VAK NA ZAVAZADLA

Válcový vak na zavazadla má velký otvor, který usnadňuje balení 
všeho, co byste mohli na cestě potřebovat. Vnější kapsa ze 
 síťoviny a vodotěsné vnitřní kapsy na zip poskytují prostor pro 
méně objemné věci. Nastavitelné elastické popruhy pro nasta-
vení velikosti vaku. Válcový vak na zavazadla je dodáván s nasta-
vitelným a odnímatelným ramenním popruhem a polstrovaným 
držadlem. 

• Nepromokavý vak na zavazadla
• Objem: cca 50 litrů
• Vnější povrch: vysoce odolná plachtovina, spodní část  

vzhled textilu
• Odnímatelné, 3D tvarované dno z EVA
• Velký vstupní otvor pro snadné balení
• Odnímatelný ramenní popruh, madlo
• Nastavitelné popruhy s rychlopřezkami pro snadné připevnění
• Reflexivní materiál vpředu a po stranách, reflexní potisk BMW 

Motorrad

Barva:
Tmavě modrá

VELKÝ SOFTBAG

Tento velký vysoce kvalitní velký softbag má 50litrový hlavní 
 oddíl. Když je potřeba, lze jej pomocí kapes zvětšit o dalších 
5 litrů. Jeho pevná základna EVA zajistí, že se dokonale hodí 
na nosiče všech modelů BMW Motorrad. Vyznačuje se neklou-
zavou povrchovou úpravou. S rychloupínacím systémem 

• Zadní taška z pružného materiálu
• Objem lze zvýšit z přibližně 50 na 55 litrů.
• Vodotěsná hlavní kapsa, čtyři voděodolné vnější kapsy
• Povrchová úprava polyester odolný proti opotřebení
• Spodní a zadní část z tvarovaného plastu EVA
• Odnímatelný ramenní popruh, madlo
• Všestranný a snadno připnutelný 
• Úchyty, nastavitelné popruhy a karabiny
• Velké reflexní plochy vpředu a po stranách

Barva:
Tmavě šedá
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BOČNÍ TAŠKA RIDE

Boční taška Ride je ideální pro jednodenní výlety a nabízí spoustu prostoru pro 
 peněženku, klíče a další předměty. Vodotěsný hlavní oddíl zajišťuje, že za deště 
 nedojde k jejich zvlhnutí. 

• Vysoce kvalitní ledvinka pro cestování na motocyklu i bez něj
• Vodotěsná hlavní kapsa s obousměrným zipem
• Vnitřní taška s rolovacím zavíráním zajistí vodotěsnost. 
• Menší síťová kapsa na levé straně, tři další vnější kapsy na zip
• 3D síťovina na zadní straně pro optimální cirkulaci vzduchu
• Volně nastavitelný ramenní pás, horní madlo 
• Dekorativní reflexní tisk s motivem motoru boxer vpředu
• Logo BMW Motorrad na víku
• Vnější funkční materiál z polyesteru se vzhledem textilu, voděodolný,  

snadno  udržovatelný
• Rozměry (V x Š x H): cca 18 x 20 x 11 cm
• Objem: cca 3 litry

Barva:
Černá

TAŠKA MESSENGER

Ať už jedete do práce nebo něco vyřizuje-
te ve městě, praktická taška z odolné pla-
chtoviny se stane vaším stálým společní-
kem. Nabízí velkorysou kapacitu 18 litrů 
se spoustou prostoru pro 17" notebook 
a příslušenství, taška je díky vodotěsnému 
hlavnímu oddílu se zavinovacím uzavírá-
ním dobře chráněna před povětrnostními 
vlivy. 

• Vysoce kvalitní ramenní taška
• Stylový vzhledem s diagonálním 

 horním rohem
• Prostorná, vodotěsná hlavní kapsa 

s  rolovacím uzávěrem
• Uvnitř:  polstrovaná kapsa na 17" 

 notebook s úchytem na láhev
• Vnější kapsy s dvojitými zipy, A4 vzadu, 

přední s organizérem
• Dekorativní uzamykatelný popruh, 

 kovové uzavírání s dekorací BMW, 
na výběr čtyři spony

• Dvoubarevný ramenní popruh 
s  nastavitelnou délkou a vyšitým 
 nápisem BMW Motorrad

• Další madlo pro přenášení v ruce
• Délkově nastavitelný odnímatelný 

 popruh pro upevnění za jízdy
• Nápis BMW Motorrad na zadní straně
• Rozměry (Š x V x H):  

cca 47 x 35 x 11 cm
• Objem: cca 18 litrů.

Barva:
Černá
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ORIGINÁLNÍ PRODUKTY BMW CARE*

ZLEVA DOPRAVA

Čistič motocyklu, 500 ml
Rychle odstraňuje nečistoty všeho druhu. 
Po aplikaci proniká do hloubky a jemně 
rozpouští prachové částice. 

Čistič ráfků kol, 500 ml
Účinně odstraňuje nečistoty jako brzdový 
prach a znečištění z vozovky. Na důkaz 
účinnosti změní roztok barvu.

Odstraňovač hmyzu, 500 ml
Intenzivní čistidlo snadno odstraňuje 
zbytky hmyzu a ptačí trus. Díky 
zvlhčujícím, pečujícím složkám zajišťuje 
mimořádnou ochranu materiálu.

Lešticí sprej na motor, 300 ml // NOVÝ
Lešticí sprej na motor od BMW Motorrad 
je žáruvzdorný ošetřující přípravek 
speciálně určený na motory a černě 
lakované části výfuků. Brání zabarvení 
a obnovuje zašlé barvy a poškozený 
černý lak.

Čistič na řetěz, 300 ml
Rychle a snadno odstraňuje z řetězů 
a řetězového kola abrazivní látky jako 
mazadlo na řetěz, písek a nečistoty 
z vozovky.

Sprej na řetězy, 300 ml
Plně syntetické mazivo na hnací řetězy 
jednostopých vozidel obzvláště vhodné 
na řetězy motocyklů s vysokým počtem 
otáček.

Leštidlo, 250 ml
Speciální leštidlo vyrobené z kvalitních 
přírodních surovin na obnovení vysokého 
lesku.

Leštidlo na kovy, 75 ml
Lešticí a čisticí přípravek s vysokým 
leskem na hliník, chrom, mosaz, nikl, 
nerez a další nelakované kovy.

Sprchový gel Body + Bike, 250 ml
První sprchový gel pro jezdce i motocykl. 
Jemně čistí a vyživuje pokožku. 
Dermatologicky testováno. Hodí se také 
na čištění motocyklu.

Sprej BMW proti mlžení, 50 ml
Obsahuje přísady proti mlžení, které 
chrání kšilt přilby před zamlžením.

Čistidlo kšiltu a přilby, 50 ml
Hloubkové, ale jemné čistidlo na 
odstraňování nečistot z přilby a kšiltu 
přilby bez škrábanců nebo jiného 
poškození laku.

Čistidlo na vycpávky přilby, 300 ml
Čisticí pěna, která odstraňuje nečistoty a 
skvrny z vycpávek a zanechává svěží vůni.

Prací prostředek na funkční prádlo, 
250 ml
Na vysoce kvalitní oděvy BMW Motorrad, 
venkovní výstroj a tkaniny z mikrovlákna. 
Obzvláště vhodný na kombinézy s 
membránovou technologií (např. vrstvený 
materiál, podšívky nebo vložky), které si 
zachovají svou odolnost proti vodě a větru 
a prodyšnost o po několikerém praní.

Impregnační prostředek na motocyklové 
oblečení, 300 ml
Odpuzuje vodu a olej a je vhodný na velké 
povrchy látky z přírodních a syntetických 
vláken. Prostředek obalí vlákna neviditel-
ným, hydrofobním, monomolekulárním 
filmem.

* Dostupnost se může v různých zemích lišit.  
Ne každý výrobek je dostupný v každé zemi kvůli 
různým zákonům o dovozu chemických výrobků.
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VAK S PITÍM HYDRA

Máte žízeň, zatímco uháníte po dálnici? 
Zapomeňte na láhev s vodou a pořiďte 
si tento adaptabilní nápojový systém. 
Stačí jej naplnit až 2 litry tekutiny, zajistit 
pojistný mechanismus, zasunout trubičku 
s Plug & Play spojkou a vše uložit do 
kombinézy Rallye nebo do batohu. A nyní 
můžete klidně pít i za jízdy!

• Dvoulitrový nápojový systém s trubicí
• Vak se snadno a rychle čistí: stačí jej 

otočit naruby
• Technologie Shape-Shift™ a vnitřní zip 

pomáhají udržet systém ve správném 
tvaru.

• Vyrobeno z pružného, odolného 
termoplastického polyuretanu 
o tloušťce 0,25 mm

• Praktické zatahovací uzavírání pro 
snadný přístup 

• Neobsahuje bifenol A ani PVC
• Lze jej mýt v myčce
• Objem kapaliny: 2 l

FUNKČNÍ SLUNEČNÍ BRÝLE

Tyto funkční sluneční brýle vyvinuté speciálně pro motocyklisty zaručují dokonalý výhled 
na vozovku díky třem sadám vysoce zakřivených vyměnitelných plastových čoček, které 
vám umožňují přizpůsobit UV ochranu aktuálním světelným a klimatickým podmínkám.

• Stylové sportovní odlehčené sluneční brýle
• Výměnné plastové čočky pro různé počasí:  

Hnědé = vysoký kontrast, ideální do mlhy 
Šedé = mírně zrcadlové, odolné vůči poškrábání 
Čiré = antireflexní, odolné vůči poškrábání

• Tmavé brýle nabízejí 100 % ochranu proti UVA, UVB i UVC, dokonce i v přímém 
slunečním světle

• Navrženy tak, aby se pohodlně vešly do vaší přilby
• Vysoce zakřivený, těsně padnoucí tvar nabízí ochranu před větrem
• Černé plastové rámečky s pogumovanými plastovými vložkami v antracitové barvě 
• Měkké nosní opěrky pro pohodlné nošení
• Součástí je i pouzdro a hadřík z mikrovlákna, oboje s logem BMW

Barva:
Černá/antracit
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KOMBINUJTE / JAK ZJISTIT SVOJI VELIKOST?
Velikosti provedení se spojovacími zipy lze kombinovat následujícím způsobem: 
(V ostatních kombinacích velikostí lze používat pouze 40 cm spojovací zipy – nikoli celoobvodové zipy.)

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

A  Výška
  Postavte se bosi před rám dveří. Dejte si na hlavu knížku 

a stůjte. Označte pozici knihy na dveřním rámu a změřte 
její výšku od země.

B Hruď
  Při provádění tohoto měření na sobě mějte tričko nebo  

lehký svetr. Protáhněte krejčovský metr pod pažemi  
a změřte obvod nejširší části svého hrudníku přes lopatky. 

C Pas
  Změřte se kolem trika nebo košile, těsně nad pasem kalhot. 

Zůstaňte stát v přirozeném postoji a nezatahujte břicho – 
tím zajistíte, že kalhoty sedí pohodlně.

D Boky
  Měřte obvod trupu nad opaskem, nad kalhotami a přes 

 nejširší část boků.
E Boční délka
  Změřte délku po vnější straně vaší nohy od pasu kalhot 

 podrážce boty. 

Jak zjistit svoji velikost?

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

To je důvod, proč střih všech obleků BMW Motorrad je speciál-
ně navržený pro použití na motocyklech a proč všechny obleky 
nabízejí spoustu rozšiřitelných částí, možností upravení a další 
chytré detaily. Abyste si byli jisti, že vám vaše výstroj perfektně 
padne, musí být všechny její míry zcela správné. Víme, že jezdci 
mohou mít nejrůznější typy a tvary postav, proto jsou naše mo-
tocyklové obleky k dispozici ve více než 40 různých velikostech.  
 
Abyste našli ten, který vám padne nejlépe, vezměte si metr 
a postupujte podle těchto jednoduchých instrukcí.

PÁNSKÉ
Obleky (kromě EnduroGuard) Oblek EnduroGuard
46 46
48/50/98/102 48/50/24/25/98
52/54/25/25/106/110 52/54/26/17/102/106
56/58/27/28/114/118 60/62/30/31/118
60/62/29/30 64/66/32
64/66/31/32 64/66/32

DÁMSKÉ
Obleky (kromě EnduroGuard) Oblek EnduroGuard
34 34/36/17/18/72
36/18/72 38/40/19/20/76/80
38/40/19/20/76/80 42/44/21/22/84/88
42/44/21/22/84/88 46/48
46/48

F Délka rozkročení
  Změřte délku po vnitřní straně nohy od švu v rozkroku 

k  podrážce boty.

DŮLEŽITÉ:
Tyto tabulky mají sloužit jako návod. Ukazují tělesné míry, 
na kterých je založena kolekce výbavy BMW Motorrad.

BMW Motorrad nabízí dva typy střihů podle toho,  
jak je která položka používána jezdci: 

Komfortní střih: 
širší střih nabízející větší volnost pohybu

Rovný střih: 
blíž k tělu
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TABULKY VELIKOSTÍ

DÁMSKÉ Mezinárodní velikosti Velikost Výška Hruď Boky Pas Délka rozkročení
Standardní XS 32 168 76 85 62 78

34 168 80 89 66 78
S 36 168 84 93 70 78

38 168 88 96 74 78
M 40 168 92 99 78 78

42 168 96 102 82 78
L 44 168 100 105 87 78

46 168 104 108 92 78
XL 48 168 110 113 97 77,5

50 168 116 118 104 77,5
2XL 52 168 122 123 111 77

54 168 128 129 118 77
Dlouhé 72 176 84 93 70 83

76 176 88 96 74 83
80 176 92 99 78 83
84 176 96 102 82 83
88 176 100 105 87 83

Krátké 17 160 80 89 66 73
18 160 84 93 70 73
19 160 88 96 74 73
20 160 92 99 78 73
21 160 96 102 82 73
22 160 100 105 87 73
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PÁNSKÉ Mezinárodní velikosti Velikost Výška Hruď Boky Pas Délka rozkročení
Standardní XS 40 174 80 87 65 80

42 175 84 90 70 80,5
S 44 176 88 93 75 81

46 177 92 96 80 81,5
M 48 178 96 98 85 82

50 179 100 101 90 82,5
L 52 180 104 104 95 83

54 181 108 107 100 83,5
XL 56 182 112 110 104 84

68 183 116 113 109 84,5
2XL 60 184 120 116 116 85

62 184 124 119 118 85
3XL 64 184 128 124 123 84

66 184 132 129 128 84
4XL 68 184 136 134 133 83

70 184 140 139 138 83
Bundy těsného střihu XS Slim 40 165 80 87 65

42 165 84 90 70
S Slim 44 168 88 93 75

46 168 92 96 80
M Slim 48 170 96 98 85

50 170 100 101 90
Bundy komfortního střihu XL comfort

68 175 116 113 109
2XL comfort 60 178 120 116 116

62 178 124 119 118
3XL comfort 64 180 128 124 123

66 180 132 129 128
Dlouhé 98 187 100 102 89 86,5

102 188 104 105 94 87
106 189 108 108 99 87,5
110 190 112 111 103 88
114 191 116 114 108 88,5
118 192 120 117 112 89

Krátké 24 170 96 97,5 86 78
25 171 100 100 91 78,5
26 172 104 103 96 79
27 173 108 106 100 79,5
28 174 112 109 105 80
29 175 116 112 109 80,5
30 176 120 115 114 81
31 176 124 118 119 81
32 176 128 123 124 80

PŘEVODOVÁ TABULKA DŽÍNŮ
Pas v palcích 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 42
Pas v cm 67 69 72 74 77 82 87 92 97 102 107
Délka rozkročení v palcích 30 32 34 36
Délka rozkročení v cm 77 82 87 92



146 SERVIS

AirTex
AirTex, vyrobený z odolného Dynafilu 
podobného síti, umožňuje proudění 
vzduchu extrémně volně a udržuje 
 pohodlnou cirkulaci vzduchu i při vyso-
kých teplotách. Je extrémně lehký, 
a  přitom nabízí veškerou bezpečnost, 
kterou očekáváte od motocyklové bundy 
a je ideální pro jízdu za horkého počasí. 

Anilinová kůže
Kůže barvená výhradně rozpustnými 
pigmenty, které nejsou zakryty vrchním 
lakem nebo pigmentovým povlakem, 
což znamená, že si kůže zachovává 
 původní prodyšnost.

Prodyšnost
Technicky definována jako odolnost vůči 
přenosu tepla vypařováním (RET). Čím 
nižší RET, tím prodyšnější je materiál.

Azo barviva
Azo barviva nelze použít k barvení 
 vnějších materiálů, protože se mohou 
rozkládat na karcinogenní aminy.

Ventilace
Vybrané materiály a systémy se použí-
vají ke zlepšení cirkulace vzduchu 
a  regulace teploty.
Kategorie: 
1 šipka:  klasické systémy/zipy,  

které pomáhají větrání
2 šipky:  specifické materiály používa-

né ke zlepšení ventilace
3 šipky: maximální ventilace

Klimatická membrána BMW
Funkční membrána splní standardy 
BMW na prodyšnost a odolnost vůči 
vodě a větru.

Karbon
Vysoce pevné chemické vlákno je 
o 30 % lehčí než skelné vlákno a 
 překonává ho i v otázkách bezpečnosti.

CE značka
Označení CE (Communauté Européenne) 
znamená, že produkt odpovídá bezpeč-
nostním předpisům Evropské unie.

Potisk ceraspace
Technologie ceraspace nabízí díky 
 svému jedinečnému složení, polymerní 
matrici s integrovanými keramickými 
částicemi, jedinečnou ochranu. Tento 
speciálně vyvinutý keramický povlak 
se vyznačuje vysokou životností a odol-
ností vůči vysokým teplotám. Parciální 
3D potisk značně zvyšuje odolnost 
vůči oděru bez ovlivnění flexibility nebo 
prodyšnosti.

coldblack
Povrchová úprava tmavého materiálu 
odráží sluneční světlo a chrání před UV 
zářením, tím déle udržuje v kombinéze 
nižší teplotu.

CORDURA 500
Nylonové vlákno sestává ze 100 % 
 polyamidu. Výrobní proces zahrnuje 
 přepředení a tkaní nařezaných polyami-
dových vláken. Bod tavení je 210 °C.

Rozšiřovací záhyb
Vnější materiál je všit do strečové látky 
ve zvlněném stavu. To umožňuje, aby 
se výsledná kombinace roztáhla, stala 
se odolnou vůči roztržení.

Design
Mezi prvky charakteristického designu 
BMW patří používání klasických tvarů 
a barev. Nejdůležitější princip: forma 
následuje funkci.

DuPont Coolmax
DuPont Coolmax sestává z dutých vlá-
ken, která velmi rychle přenášejí vlhkost 
na vnější stranu pomocí kapilárního 
efektu. Díky tomu tento materiál schne 
o 50 % rychleji než bavlna.

Dynafil
Polyamidové vlákno je vysoce odolné 
proti protržení, je dokonce ještě robust-
nější než tkanina Cordura 500/700 
a odolává vysokým teplotám.

Dynatec
Tkanina vyrobená z materiálu Dynafil. 
Odolná vůči roztržení a extrémně 
 robustní, s bodem tavení 290 °C. 

Skelný kompozit (GFRP) / plast 
 zesílený uhlíkovými vlákny (CFRP)
Různé druhy vláken (aramid, karbon, 
skelné vlákno) lze kombinovat v různých 
poměrech podle požadavků. Změnou 
orientace a  umístění vláken lze dosáh-
nout různých charakteristik – například 
nízké hmotnosti, vysoké pevnosti a tu-
hosti, nízké tepelné roztažnosti, efektivní 
izolace nebo výjimečných bezpečnost-
ních kvalit.

GORE-TEX®
Membrána vyrobená z teflonu (polyte-
trafuoretylénu). Nesčetné mikroskopické 
póry zabraňují průchodu velkých kapek 
vody a přitom dovolí mnohem menším 
molekulám vodní páry proniknout skrz 
membránu. Díky své rozvětvené struk-
tuře je membrána také větruvzdorná.

GORE-TEX® X-TRAFIT
Tento speciálně navržený třívrstvý mate-
riál je tvořen membránou, k níž je zevnitř 
rukavic pevně přilepena podšívka a na 
níž je nalepen svrchní materiál. Tím je 
zaručeno, že skvěle padne na ruku a 
nabídne nejlepší možný úchop. Uvnitř 
jsou rukavice hladké, takže je lze snadno 
a rychle sundávat, a to i v případě, že 
jsou dlaně vlhké.

Hydrofobní úprava
Způsob úpravy, při němž se kůže stává 
vodotěsnou. BMW používá techniku 
ponořování v kádích. Při tomto procesu 
jsou obalena jen vlákna kůže, což zajistí, 
že póry zůstanou otevřené a kůže zůsta-
ne prodyšná. Podle způsobu používání 
suché čištění zajistí, že si oděv zachová 
svoji odolnost vůči vodě po mnoho let.

Systém HyperKewl
Systém hospodaření s vodou Hyper-
Kewl absorbuje a ukládá vlhkost a potom 
ji postupně uvolňuje vypařováním. To 
přináší chladící efekt, který snižuje poci-
tovou teplotu o 6 až 12 °C oproti teplotě 
okolí. Tělo se tak udrží chladnější a do-
káže lépe zvládnout náročné podmínky.

Vložka
Vyjímatelná membrána umožňuje širo-
kou škálu využití v různých klimatických 
podmínkách. Pro ochranu je všita mezi 
dvě vrstvy velmi lehké látky a v případě 
deště se promočí jen první vrstva bundy.

Integrální přilba
Přilba kryjící celou hlavu. 

Otevřená přilba
Otevřená přilba bez chrániče čelisti 
a hledí.

Klokaní kůže
Jemnější, jemněji tkaná vlákna a těsnější 
struktura dělají tuto kůži ještě odolnější 
než je hovězina zejména v oblastech 
oděru a opotřebení.

Keprotec
Mix Kevlaru a PA vláken. Ta zlepšují již 
tak excelentní pružnost a otěrovou odol-
nost Kevlaru. Používají se pro vyztužení 
míst, kterým hrozí největší riziko při 
pádu, jako jsou lokty, ramena, kolena 
a palce.

Laminát
Vrstvená struktura různých materiálů, 
 vytvořená lepením za zvýšených teplot 
(lepidlo je obvykle aplikováno v bodech), 
je zvláště vhodná pro použití v mem-
bránách pro každé počasí. Může mít 
také podobu podšívkového laminátu 
nebo třívrstvého laminátu a ne vždy 
musí být termálně spojena s vnějším 
materiálem.

Kůže
Protože ne všechny druhy kůže jsou 
si rovny, používáme jen ty nejlepší. 
 Minimální tloušťka pro naše bundy 
a kombinézy je 1,2 mm a často mnohem 
víc. Výsledkem je výjimečná odolnost 
vůči oděru.

Síla materiálu
Specifická kombinace materiálů a 
ochranných prvků využívaných v každém 
produktu určuje jeho otěruvzdornost, 
roztržení, nárazu nebo jeho pevnost 
v trhu.
Kategorie: 
1 hvězdička:  průměrné 
2 hvězdy: dobré 
3 hvězdy:  výjimečně odolné  

ve všech ohledech

Motocyklový střih
Tento střih bere v úvahu tvary těla 
v  jezdecké pozici. Horní části rukávů 
jsou dále vpředu, rukávy a nohavice  
jsou pod úhlem a je tu i řada dalších 
speciálních designových detailů.

Kůže Nappa
Svrchní povrch kůže. Jemná a mírně 
lesklá, vyčiněná měkká kůže s drobným 
zrnem.

Doplňky neobsahující nikl
Všechny cvoky a zipy BMW Motorrad 
neobsahují nikl, a jsou tak nezávadné 
pro pokožku. 

Kůže nubuk
Značně prodyšná kůže s mírně zdrsně-
ným povrchem pro pevný úchop.

Nyspan
Tkanina bi-stretch z komfortního elas-
tického vlákna se snadno deformuje, 
ale má vynikající schopnost vrátit se do 
původního tvaru. 

Přilba Offroad
Přilba s chráničem čelisti a slunečním 
štítkem, ale bez hledí.

PCP/CP
Pentachlorophenol (PCP) byl zakázán 
německým zákonem o chemických lát-
kách ze 14. října 1993, ale při zpracování 
kůže se může používat v malých koncen-
tracích do 5 mg/kg.

3-Perform
Oděru vzdorný, třívrstvý pružný laminát 
je větruvzdorný, vodě odolný a prodyšný 
díky klimatické membráně BMW.

Materiál s fázovou změnou (PCM)
Mikrokapsle v materiálu měnícím sku-
penství reagují na změnu teploty vašeho 
těla a okolního prostředí změnou sku-
penství za určité teploty. Pokud se tep-
lota okolního prostředí zvýší, kapsle 
akumulují nadbytečné teplo. Pokud se 
teplota sníží, vyzařují absorbované teplo.

PORON
Pěna se vyrábí v celé řadě hustot a spe-
cifikací. Naše rukavice využívají speciálně 
navržené pěny, které nabízejí vysokou 
úroveň ochrany proti nárazu a udrží si 
tvar po dlouhou dobu.

ProTechWool
Unikátní kombinace vlny a polyamidu. 
Je prodyšná, rychle schne a drží teplo.

ProtectionGuard
Tento materiál spojuje vlastnosti kůže, 
jako je vzhled, kvalita a technické cha-
rakteristiky, se snadnou údržbou a vlast-
nostmi tkanin.

Chrániče
Chrániče používané společností 
BMW Motorrad jsou vývojáři pravidelně 
přezkoumávány a vylepšovány pro vyho-
vění různým motocyklovým scénářům. 
Chrániče jsou certifikovány podle normy 
DIN EN 1621. Veškeré chrániče jsou 
k dispozici v různých velikostech, takže 
si jezdci mohou zvolit ty, které jim roz-
měrově vyhovují. Při určování velikostí 
vám s radostí pomohou dealeři 
BMW Motorrad.
NP2: vysoká úroveň absorpce nárazu, 
výjimečné pohodlí, vyvinuto speciálně 
pro cestovní, volnočasové a sportovní 
obleky, certifikace podle normy DIN EN 
1621 Třída 2 (nejvyšší úroveň ochrany).
NP Pro/chránič zad NP Pro (dlouhý): 
od roku 2018 v nových oblecích nahradí 
chránič zad NP2. Šestivrstvá konstrukce 
pro optimální přizpůsobení a flexibilitu, 
je perforován pro zajištění maximálního 
komfortu i za vysokých teplot. Certifika-
ce podle normy DIN EN 1621 Třída 2 
(pokročilá ochrana). Dlouhá verze je při-
bližně o 7 cm delší a je k dispozici pro 
volnočasové a cestovní obleky a poprvé 
taktéž pro obleky Rallye a GS Dry.
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Hrudní chránič NP Pro: může jím být 
dodatečně vybaven oblek Rallye. Může 
být připevněn pomocí patentek v přední 
části a je výškově nastavitelný (dvě polo-
hy). Je navržen s několika vrstvami a je 
perforovaný pro lepší větrání. Za účelem 
lepší absorpce nárazu je ve středové 
části vybaven plastovými výztuhami. 
Tento lichoběžníkový chránič je k dispozi-
ci ve dvou velikostech. Při určování veli-
kostí vám s radostí pomohou dealeři 
BMW Motorrad.
NPL: lehčí chrániče speciálně navržené 
pro městské prostředí nabízejí vysokou 
úroveň pohodlí a excelentní absorpci 
nárazů. Jsou certifikovány podle normy 
DIN EN 1621 Třída 2.

Schoeller PCM
Tento materiál pochází z kosmického 
výzkumu a využívá speciálních parafíno-
vých kapslí, které mu umožňují uskladnit 
více tepla, pokud jsou zahřáté, a vypus-
tit ho, když teplota klesne. To znamená, 
že mohou minimalizovat kolísání tělesné 
teploty a udrží jezdce v pohodlí. Tento 
materiál je nejefektivnější mezi 5 a 
25 °C.

Technologie bezešvého lepení
Tento proces sestává z umístění dvou 
dílů bok po boku, zakrytí spoje páskou a 
tlakového slepení horkým lepidlem, aby 
vznikl plochý, elastický spoj namísto švu.

Serafil
Příze vyznačující se vysokou odolností 
vůči opotřebení, používaná ve všech 
oblecích BMW Motorrad.

Technologie Shape-Shift™
Tato technologie tváření používá pře-
pážku v nádrži pro udržení nápojové 
trubice v rovině, i když je dvoulitrový 
zásobník plný.

Bezpečnost – aktivní a pasivní
Aktivní bezpečnostní prvky jsou navrže-
ny jako prevence nehod, jde například 
o využití reflexních materiálů pro dobrou 
viditelnost. Úkolem pasivních bezpeč-
nostních prvků je minimalizovat násled-
ky nehody, například používáním nárazu 
odolných chráničů a vnějších materiálů.

Z-Liner
V tomto případě je membrána vložena 
mezi vnější a vnitřní vrstvou.

Klimatická membrána BMW

GORE-TEX®

Membrána GORE-TEX® 

Velikost
Skořepina přilby v různých velikostech 

Nákrčník

Ventilace

Dvojitě zacloněné hledí

Karbon

Dvojitá přezka

Síla materiálu
Podrobnosti viz rejstřík

Teplo

Proměnlivé teploty

Zima

Ventilace
Podrobnosti viz rejstřík

Nepromokavý

Větruodolný

Zdvojení materiálu

Vyjímatelné chrániče

Doplňkový chránič

Reflexní materiál

Kůže

Cordura

Dynatec

Nepromokavý a špínu odpuzující návleky na boty

Vodotěsná taška

Vyjímatelná nepromokavá vložka

Integrovaná kapuce

coldblack

Speciální dámský střih

Obzvláště lehké
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