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BMW Motorrad
BMW Motorrad
C.A.R.E.

C.A.R.E.

PERFEKCJA
PERFEKCJA
NIENIE
ZNA
ZNA
NORM
NORM
Przyjemność
Przyjemność
z jazdy pojawia
z jazdysię
pojawia
na długo
się na
zanim
długo
usiązanim usiądziesz nadziesz
motocyklu.
na motocyklu.
Zaczyna się
Zaczyna
od przedsmaku
się od przedsmaku
radości radości
i poczuciai poczucia
bezpieczeństwa,
bezpieczeństwa,
które pojawia
któresię
pojawia
po założeniu
się po założeniu
na siebiena
ubioru
siebie
motocyklowego.
ubioru motocyklowego.
Z tego właśnie
Z tegopowodu
właśnie powodu
powstało powstało
C.A.R.E. (Concept
C.A.R.E. (Concept
of Advanced
of Advanced
Rider Equipment)
Rider Equipment)
–
–
koncepcja
koncepcja
BMW Motorrad
BMW Motorrad
dotycząca
dotycząca
bezpieczeństwa,
bezpieczeństwa,
innowacji,
innowacji,
komfortu
komfortu
oraz jakości.
oraz jakości.
Każdy element
Każdy element
wyposażenia
wyposażenia
kierowcykierowcy
BMW Motorrad
BMW Motorrad
opracowywany
opracowywany
jest z uwzględnieniem
jest z uwzględnieniem
tych czterech
tych czterech
kryteriów.kryteriów.
Pomaga Pomaga
w tym własny
w tymdział
własny
badań
dział
nad
badań nad
nowymi, nowymi,
wytrzymałymi
wytrzymałymi
materiałami
materiałami
oraz inteligentnymi
oraz inteligentnymi
detalami,detalami,
które zapewniają
które zapewniają
naszym produktom
naszym produktom
jeszcze jeszcze
wyższy poziom
wyższykomfortu
poziom komfortu
i bezpieczeństwa.
i bezpieczeństwa.
Warto teżWarto też
wspomnieć
wspomnieć
o samodzielnie
o samodzielnie
opracowanych
opracowanych
procedurach
procedurach
testowych,
testowych,
pozwalających
pozwalających
jeszcze dokładniej
jeszcze dokładniej
sprawdzić
sprawdzić
jakość naszego
jakość naszego
wyposażenia
wyposażenia
kierowcy.kierowcy.
Wszystkie
Wszystkie
nasze nasze
produktyprodukty
są wynikiem
są wynikiem
wieloletnich
wieloletnich
prac rozwojowych
prac rozwojowych
i otrzymują
i otrzymują
certyfikatcertyfikat
C.A.R.E. C.A.R.E.
dopiero wtedy,
dopierogdy
wtedy,
speł-gdy spełniają najwyższe
niają najwyższe
wymagania
wymagania
BMW Motorrad.
BMW Motorrad.
Wymagania,
Wymagania,
które wykraczają
które wykraczają
poza uregulowane
poza uregulowane
prawnie certyfikacje
prawnie certyfikacje
CE oraz normy
CE oraz
UE
normy
dotyczące
UE dotyczące
bezpieczeństwa
bezpieczeństwa
w ruchu w ruchu
drogowym.
drogowym.
Prawdziwa
Prawdziwa
radość z radość
jazdy oznacza
z jazdy bowiem
oznacza bowiem
nie tylko nie
spełnianie
tylko spełnianie
narzuconych
narzuconych
standardów,
standardów,
ale też ichale też ich
przewyższanie
przewyższanie
we wszystkim,
we wszystkim,
co się robi.
co się robi.
Więcej informacji
Więcej informacji
pod adresem
pod adresem
bmw-motorrad.com/care
bmw-motorrad.com/care
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BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO

INNOWACJA
INNOWACJA

Gdy jeździ się
Gdy
motocyklem,
jeździ się motocyklem,
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
musi być zawsze
musi być
na pierwszym
zawsze na pierwszym
Od swojegoOd
założenia
swojegowzałożenia
roku 1923
w firma
roku 1923
BMWfirma
Motorrad
BMWstawia
Motorrad
na innowacje.
stawia na innowacje.
planie. Dotyczy
planie.
to nie
Dotyczy
tylko samej
to nie tylko
maszyny,
samej
alemaszyny,
również ale
odzieży
również
motocyklisty.
odzieży motocyklisty.
Od połowy Od
lat 70-tych
połowy lat
nadaje
70-tych
również
nadaje
tonrównież
w zakresie
ton wyposażenia
w zakresie wyposażenia
kierowcy. kierowcy.
Jest on bowiem
Jest on
wystawiony
bowiem wystawiony
bezpośrednio
bezpośrednio
na wszelkiena
czynniki
wszelkie
zewnętrzne
czynniki zewnętrzne
–
–
Od tego czasu
Od tego
stale czasu
i niestrudzenie
stale i niestrudzenie
staramy się staramy
w drodze
sięprac
w drodze
badawczo-rozwoprac badawczo-rozwozarówno te pozytywne,
zarówno te pozytywne,
jak i negatywne.
jak i negatywne.
Z tego powodu
Z tego
odzież
powodu
motocyklowa
odzież motocyklowa
jest
jest jowych orazjowych
niezliczonych
oraz niezliczonych
testów materiałów
testów materiałów
i produktówi znajdować
produktów optymalne
znajdować optymalne
jednym z głównych
jednym zkryteriów
głównych
C.A.R.E.,
kryteriów
które
C.A.R.E.,
stosujemy
któreprzy
stosujemy
opracowywaniu
przy opracowywaniu
coraz
corazrozwiązaniarozwiązania
dla najróżniejszych
dla najróżniejszych
wymagań stawianych
wymagań stawianych
odzieży dla odzieży
motocyklistów.
dla motocyklistów.
to nowszychtoelementów
nowszych elementów
wyposażenia
wyposażenia
kierowcy. Począwszy
kierowcy. Począwszy
od butów, aod
skońbutów, a skończywszy na czywszy
kasku – praktycznie
na kasku – praktycznie
każdy detal każdy
jest projektowany,
detal jest projektowany,
a później wnikliwie
a później wnikliwie Przy okazji firma
Przy okazji
BMWfirma
Motorrad
BMW
wyznaczyła
Motorrad wyznaczyła
wiele nowych
wiele
standardów
nowych standardów
w zakresie w zakresie
testowany pod
testowany
kątem bezpieczeństwa
pod kątem bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
w ruchu drogowym.
wyposażenia
wyposażenia
motocyklisty.
motocyklisty.
Przykładowo,
Przykładowo,
opracowaliśmy
opracowaliśmy
innowacyjnąinnowacyjną
membranę membranę
BMW Climate,
BMW
która
Climate,
łączy wodoodporność
która łączy wodoodporność
na poziomiena
10poziomie
000 mm 10
słupa
000wody
mm słupa
ze wody ze
Duży naciskDuży
kładziemy
naciskprzy
kładziemy
tym naprzy
wzajemną
tym nakompatybilność
wzajemną kompatybilność
poszczególnych
poszczególnych szczególnieszczególnie
wysoką oddychalnością.
wysoką oddychalnością.
Również konsekwentnie
Również konsekwentnie
rozwijane protektory
rozwijane protektory
produktów. produktów.
NiezależnieNiezależnie
od tego, czyod
używasz
tego, czy
samej
używasz
kurtki,
samej
spodni
kurtki,
lub kasku,
spodni lub kasku,
NP, oferujące
NPniespotykane
, oferujące niespotykane
dotąd parametry
dotądtłumienia
parametry
przy
tłumienia
maksymalnym
przy maksymalnym
komforkomforczy też zestawiasz
czy też ze
zestawiasz
sobą różne
ze sobą
produkty
różne
BMW
produkty
Motorrad,
BMWkażdy
Motorrad,
element
każdy
wypoelement wypo- cie noszenia,
ciesąnoszenia,
dowodem
sąna
dowodem
ogromnąna
siłę
ogromną
innowacji
siłęBMW
innowacji
Motorrad.
BMWMy
Motorrad.
zawsze My zawsze
sażenia musi
sażenia
doskonale
musipasować
doskonale
dopasować
innych i zapewniać
do innych i Ci
zapewniać
optymalną
Ci ochronę.
optymalną ochronę. staramy się staramy
zapewnić
sięnaszym
zapewnić
klientom
naszym
najwyższy
klientommożliwy
najwyższy
poziom
możliwy
bezpieczeńpoziom bezpieczeństwa. Tak jest
stwa.
również
Tak jest
w przypadku
również wultralekkiego
przypadku ultralekkiego
kasku System
kasku
7 Carbon,
Systemktórego
7 Carbon, którego
Wszystkie kurtki,
Wszystkie
spodnie
kurtki,
i kombinezony
spodnie i kombinezony
są w newralgicznych
są w newralgicznych
miejscach specjalmiejscach specjal- skorupa wykonana
skorupawwykonana
całości z zaawansowanych
w całości z zaawansowanych
włókien węglowych
włókien węglowych
oferuje niezaoferuje niezanie pogrubione
nie pogrubione
i wzmocnione,
i wzmocnione,
a także wyposażone
a także wyposażone
w najnowszej
w najnowszej
generacji protekgeneracji protek-wodną ochronę
wodną
i wochronę
przeciągu
i wkilku
przeciągu
sekundkilku
może
sekund
zostaćmoże
zmieniona
zostaćwzmieniona
konstrukcję
w konstrukcję
tory CE. Dzięki
torytemu
CE. Dzięki
bez problemu
temu bezwytrzymają
problemu wytrzymają
wszelkie obciążenia
wszelkie występujące
obciążenia występujące otwartą typuotwartą
Jet – bez
typu
pomocy
Jet – bez
jakichkolwiek
pomocy jakichkolwiek
narzędzi. narzędzi.
podczas codziennej
podczas jazdy
codziennej
motocyklem,
jazdy motocyklem,
ale również ale
najtwardszy
również najtwardszy
nawet kontakt
nawet kontakt
z asfaltem lub
z asfaltem
szutrem,lub
nieszutrem,
ograniczając
nie ograniczając
przy tym swobody
przy tym
ruchów
swobody
kierowcy.
ruchów kierowcy.
Natomiast C.A.R.E.
Natomiast
to C.A.R.E.
składanato
naszym
składana
klientom
naszym
obietnica,
klientomże
obietnica,
pod względem
że pod względem
bezpieczeństwa,
bezpieczeństwa,
jakości i komfortu
jakościnasze
i komfortu
produkty
nasze
zawsze
produkty
odpowiadają
zawsze odpowiadają
najnow- najnowPocząwszyPocząwszy
od doboru materiałów
od doboru materiałów
poprzez ichpoprzez
obróbkęich
i wykończenie,
obróbkę i wykończenie,
a skońa skoń- szemu stanowi
szemu
techniki.
stanowi techniki.
czywszy naczywszy
wyczerpujących
na wyczerpujących
testach, BMW
testach,
Motorrad
BMWdąży
Motorrad
do jednego,
dąży do
najważjednego, najważniejszego celu:
niejszego
Zapewnić
celu:motocykliście
Zapewnić motocykliście
najlepszą możliwą
najlepszą
ochronę
możliwą
czynną
ochronę czynną
i bierną w każdej
i bierną
sytuacji,
w każdej
umożliwiając
sytuacji, umożliwiając
pełne przeżywanie
pełne przeżywanie
radości z jazdy.
radości
Takz jazdy. Tak JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
wygląda bezpieczeństwo
wygląda bezpieczeństwo
w rozumieniu
w rozumieniu
BMW Motorrad.
BMW Motorrad.

KOMFORT
KOMFORT

Co długo jeździ,
Co długo
w końcu
jeździ,
staje
w końcu
się dobre
stajei dopracowane.
się dobre i dopracowane.
A przynajmniej
A przynajmniej
staje się staje się
coraz lepsze.
coraz
Dlatego
lepsze.
podczas
Dlatego
testów
podczas
pokonujemy
testów pokonujemy
wielką ilośćwielką
kilometrów,
ilość kilometrów,
aby
aby
odkryć ewentualne
odkryć ewentualne
słabe stronysłabe
naszych
strony
produktów.
naszych produktów.
Wiemy bowiem,
Wiemy
żebowiem,
każdy że każdy
element wyposażenia
element wyposażenia
kierowcy BMW
kierowcy
Motorrad
BMWjest
Motorrad
często długoletnim
jest często długoletnim
towarzy- towarzyszem, pokonującym
szem, pokonującym
wraz z kierowcą
wraz niezliczoną
z kierowcą niezliczoną
ilość kilometrów.
ilość kilometrów.

Komfort jestKomfort
obok bezpieczeństwa
jest obok bezpieczeństwa
jednym z najważniejszych
jednym z najważniejszych
kryteriów przy
kryteriów przy
projektowaniuwyposażenia
projektowaniuwyposażenia
kierowcy. Komfort
kierowcy.
kierowcy
Komfort
oznacza
kierowcy
najwyższy
oznacza najwyższy
poziom bezpieczeństwa
poziom bezpieczeństwa
biernego, ponieważ
biernego,uwaga
ponieważ
kierowcy
uwaga
niekierowcy
jest odwracana
nie jest odwracana Ponieważ dla
Ponieważ
jakości idla
trwałości
jakościnie
i trwałości
określono
nieżadnych
określono
wymagań
żadnychustawowych,
wymagań ustawowych,
i może się on
i może
skupić
sięwyłącznie
on skupićna
wyłącznie
dobrej jeździe.
na dobrej jeździe.
powołaliśmypowołaliśmy
do życia nasz
dowłasny
życia nasz
standard
własny
z własnymi
standard zspecyfikacjami.
własnymi specyfikacjami.
I konse- I konsekwentnie się
kwentnie
go trzymamy.
się goJako
trzymamy.
producent
Jako wyposażenia
producent wyposażenia
dla motocyklistów
dla motocyklistów
firma
firma
Właśnie dlatego
Właśnie
kaski
dlatego
BMW kaski
Motorrad
BMW
sąMotorrad
szczególnie
są szczególnie
dobrze wyciszone,
dobrze wyciszone,
a odzież a odzież BMW Motorrad
BMWma
Motorrad
własne ma
laboratorium,
własne laboratorium,
w którym niezwykle
w którymgruntownie
niezwykle gruntownie
testuje
testuje
wyposażonawyposażona
w innowacyjne
w innowacyjne
membrany imembrany
systemy wentylacji.
i systemyTylko
wentylacji.
bowiem
Tylko
dobre
bowiem dobre metody produkcyjne,
metody produkcyjne,
materiały oraz
materiały
gotoweoraz
produkty.
gotowe produkty.
samopoczucie
samopoczucie
we wszystkich
we temperaturach
wszystkich temperaturach
i warunkachi pogodowych
warunkach pogodowych
gwarantu- gwarantuje właściwe je
reakcje
właściwe
kierowcy
reakcje
nakierowcy
sytuacje na
na sytuacje
drodze. na drodze.
Nie ma praktycznie
Nie ma praktycznie
niczego, czego
niczego,
byśmy
czego
tam byśmy
wnikliwie
tamnie
wnikliwie
sprawdzili.
nieTylko
sprawdzili.
tym Tylko tym
sposobem sposobem
możesz w pełni
możesz
polegać
w pełni
na polegać
jakości, której
na jakości,
przeważnie
której przeważnie
próżno szukać
próżno szukać
Kaski, kurtki,
Kaski,
kombinezony,
kurtki, kombinezony,
spodnie, buty
spodnie,
i rękawice
butyBMW
i rękawice
Motorrad
BMWnie
Motorrad
tylko nie tylko gdzie indziej.
gdzie indziej.
dobrze wyglądają,
dobrze ale
wyglądają,
też są klasą
ale też
samą
są klasą
dla siebie
samąpod
dla względem
siebie pod funkcjonalnym.
względem funkcjonalnym.
Staramy sieStaramy
bowiemsie
wyznaczać
bowiem wyznaczać
nowe standardy
nowenawet
standardy
w przypadku
nawet w rzeczy
przypadku rzeczy
z pozoru niepozornych.Bo
z pozoru niepozornych.Bo
nowe BMWnowe
M5 stworzono
BMW M5 w
stworzono
jednym celu
w jednym
– aby celu – aby
ustanowić nowe
ustanowić
standardy.
nowe standardy.
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PORÓWNANIE
PORÓWNANIE
STANDARDÓW
STANDARDÓW
C.A.R.E.
C.A.R.E.
KOMFORT
KOMFORT
KRYTERIUM
KRYTERIUM

BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO
KRYTERIUM
KRYTERIUM

STANDARD
STANDARD

STANDARD
STANDARD

STANDARD
STANDARD
C.A.R.E. C.A.R.E.

Siedzenie i Siedzenie
ergonomiai ergonomiaNorma przewiduje
Norma przewiduje
jedynie standardowe
jedynie standardowe
Wachlarz dostępnych
Wachlarz dostępnych
u nas rozmiarów
u nas odpowiada
rozmiarów odpowiada
wyłącznie miarom,
wyłącznie
które
miarom,
zostały
które
zdjęte
zostały zdjęte
rozmiary. (DIN
rozmiary.
EN ISO
(DIN
340*)
EN ISO 340*)
z naszych klientów
z naszych
i skatalogowane.
klientów i skatalogowane.
STANDARD
STANDARD
C.A.R.E. C.A.R.E.

Parametry tłumienia
Parametryuderzeń
tłumienia uderzeń
Przepisy prawne
Przepisy
nie prawne
przewidują
nie przewidują
dopasowanych
dopasowanych
do kierowcydo kierowcy
W produktach
W produktach
BMW Motorrad
BMW
przewidziano
Motorrad przewidziano
protektory na
protektory
lewą i prawą
na lewą
stronę,
i prawą stronę,
ochraniaczyochraniaczy
(protektorów)
(protektorów)
na lewą i prawą
na lewą
stronę.
i prawą stronę.
które mogą które
być dokładnie
mogą byćdopasowane
dokładnie dopasowane
do kierowcy.do
Dzięki
kierowcy.
temuDzięki
uzyskuje
temu
sięuzyskuje się
najlepsze parametry
najlepszeudarności,
parametryczego
udarności,
konsekwencją
czego konsekwencją
są niezliczone
są niezliczone
zwycięstwa zwycięstwa
w rozmaitych
w testach.
rozmaitych testach.
2
2
. 100
WN/cm
stosowanych
. W stosowanych
materiałachmateriałach
tekstylnychtekstylnych
BMW Motorrad
BMWdąży
Motorrad
do uzyskania
dąży do uzyskania
Wytrzymałość
Wytrzymałość
na zerwaniena zerwanie
Minimalna wytrzymałość
Minimalna wytrzymałość
materiałów na
materiałów
zerwaniena
wynosi
zerwanie
100 N/cm
wynosi
.
(DIN EN ISO(DIN
13937-2:2000;
EN ISO 13937-2:2000;
Wytrzymałość
Wytrzymałość
na zerwanie*)
na zerwanie*) wytrzymałości
wytrzymałości
rzędu 1000rzędu
N/cm21000
N/cm2.

Wytrzymałość
Wytrzymałość
na ścieraniena ścieranie
W ramach testu
W ramach
znormalizowanego
testu znormalizowanego
materiał ścierany
materiał
jestścierany
jedyniejestStanowisko
jedynie Stanowisko
testowe BMW
testowe
symuluje
BMW
upadek
symuluje
orazupadek
tarcie wywołane
oraz tarcieprzez
wywołane przez
udarowe udarowe
za pomocą za
gruboziarnistej
pomocą gruboziarnistej
taśmy szlifierskiej
taśmy szlifierskiej
z prędkością
z prędkością
ok.
ok. o masie
osobę
osobę
ciała
o masie
75 kg na
ciała
stosowanym
75 kg na stosowanym
powszechnie
powszechnie
na autostradach
na autostradach
29 km/h. (DIN
29 EN
km/h.
ISO
(DIN
13595-2:2002;
EN ISO 13595-2:2002;
Wytrzymałość
Wytrzymałość
na ścieraniena ścieranie
asfaltobetonie
asfaltobetonie
przy prędkości
przydo
prędkości
120 km/h.
do 120 km/h.
udarowe*) udarowe*)
Aerodynamika/aeroakustyka
Aerodynamika/aeroakustyka
Pod kątem Pod
właściwości
kątem właściwości
aerodynamicznych
aerodynamicznych
i aeroakustycznych
i aeroakustycznych
WłaściwościWłaściwości
aerodynamiczne
aerodynamiczne
i aeroakustyczne
i aeroakustyczne
badane są kompleksowo
badane są kompleksowo
(kask,
(kask,
kasków
kasków
testowany jest
testowany
jedyniejest
samjedynie
kask, bez
sammotocykla
kask, bez imotocykla
kierowcy. i kierowcy.
kierowca i motocykl)
kierowcaw
i motocykl)
ramach wielogodzinnego
w ramach wielogodzinnego
testu w tunelu
testu
aerodynamicznym.
w tunelu aerodynamicznym.
Kąt widzenia
Kąt
w widzenia
kaskach w kaskach
Norma nie wymaga
Norma nie
rozszerzonego
wymaga rozszerzonego
pola widzenia,
polaktóre
widzenia,
przyczyktóre przyczyKąt widzenia
Kąt
wykraczający
widzenia wykraczający
poza wymagania
poza wymagania
normy pozwala
normy
uzyskać
pozwala
większe
uzyskać większe
nia się do zwiększenia
nia się do zwiększenia
bezpieczeństwa
bezpieczeństwa
na drodze. na drodze.
pole widzenia,
poleszczególnie
widzenia, szczególnie
w bocznychwobszarach
bocznych brzegowych,
obszarach brzegowych,
co przyczynia
co przyczynia
się do zwiększenia
się do zwiększenia
bezpieczeństwa,
bezpieczeństwa,
zwłaszcza podczas
zwłaszcza
jazdy
podczas
w mieście.
jazdy w mieście.

INNOWACJA
INNOWACJA
STANDARD
STANDARD
C.A.R.E. C.A.R.E.

Regulacja wysokości
Regulacja wysokości Nie ma dyrektywy,
Nie ma która
dyrektywy,
przewidywałaby,
która przewidywałaby,
że
żeprotektory
Nasze
Naszestandardowo
protektory standardowo
mają regulację
mająwysokości
regulację na
wysokości
kolanach,nadzięki
kolanach,
czemu
dzięki
idealnie
czemu idealnie
ochraniaczy/protektorów
ochraniaczy/protektorów
ochraniaczeochraniacze
kolan musząkolan
miećmuszą
regulowaną
mieć regulowaną
dopasowujądopasowują
się do kierowcy.
się do kierowcy.
wysokość. wysokość.
Wentylacja Wentylacja
w kaskach w kaskachW popularnych
W popularnych
konstrukcjach
konstrukcjach
wentylowana
wentylowana
Prowadzenie
Prowadzenie
powietrza wpowietrza
kaskach BMW
w kaskach
Motorrad
BMWumożliwia
Motorradwentylację
umożliwia całej
wentylację
głowy.całej
Do tego
głowy. Do tego
jest tylko górna
jest tylko
połowa
górna
głowy.
połowa głowy.
dochodzi przemyślana
dochodzi przemyślana
wentylacja wizjera
wentylacja
i okolic
wizjera
szczęki,
i okolic
zapewniająca
szczęki, zapewniająca
doskonałą widoczność
doskonałą widoczność
bez parowania
beznawet
parowania
w najbardziej
nawet w niekorzystnych
najbardziej niekorzystnych
warunkach.warunkach.

JAKOŚĆ
JAKOŚĆ

Ponieważ dla
Ponieważ
jakości nie
dla stworzono
jakości nie żadnych
stworzono
wymogów
żadnych prawnych,
wymogówza
prawnych,
punkt odniesienia
za punkt odniesienia
służą nam odpowiednie
służą nam odpowiednie
normy DIN normy
EN ISO.
DIN EN ISO.

KRYTERIUM
KRYTERIUM

STANDARD
STANDARD

STANDARD
STANDARD
C.A.R.E. C.A.R.E.

Światłotrwałość
Światłotrwałość

Brak wymogów
Brak normatywnych.
wymogów normatywnych.

Próbki produktów
Próbkisą
produktów
mocowane
są w
mocowane
stabilnej pozycji
w stabilnej
i naświetlane
pozycji i naświetlane
światłem ksenonowym.
światłem ksenonowym.
Materiał jestMateriał jest
przy tym poddawany
przy tym poddawany
działaniu światła
działaniu
i wysokich
światłatemperatur
i wysokich –temperatur
na tym polega
– na test
tym na
polega
światłotrwałość.
test na światłotrwałość.
(W oparciu o(W
normę
oparciu
DINo EN
normę
ISODIN
105-B02:2002;
EN ISO 105-B02:2002;
Odporność Odporność
wybarwień na
wybarwień
światło sztuczne*)
na światło sztuczne*)

OdpornośćOdporność
wybarwień wybarwieńBrak wymogów
Brak normatywnych.
wymogów normatywnych.
na tarcie na tarcie

Pod materiały
Podpodkładana
materiały podkładana
jest sucha lub
jestmokra
suchatkanina,
lub mokra
a następnie
tkanina, asą
następnie
one poddawane
są one poddawane
tarciu
tarciu
i w ten sposób
i w ten
testowane
sposób pod
testowane
kątem pod
odpornosci
kątem odpornosci
na ścieranie.naZabarwienie
ścieranie. Zabarwienie
tkaniny podkładowej
tkaniny podkładowej
służy przy tym
służy
jako
przy
podstawa
tym jakowyniku
podstawa
testu.
wyniku
(W oparciu
testu. (W
o DIN
oparciu
EN ISO
o DIN
105-X12:2002;
EN ISO 105-X12:2002;
OdpornośćOdporność
na ścieranie*)
na ścieranie*)

OdpornośćOdporność
wybarwień wybarwień
na pot Brak
na pot
wymogów
Brak normatywnych.
wymogów normatywnych.

Pod materiały
Pod
tekstylne
materiały
podkładana
tekstylne podkładana
jest tkanina jest
nasączona
tkanina potem,
nasączona
a następnie
potem, asą
następnie
one poddawane
są one poddawane
tarciu. (W oparciu
tarciu. o
(WDIN
oparciu
EN ISO
o DIN
105-E04:2013;
EN ISO 105-E04:2013;
OdpornośćOdporność
wybarwień na
wybarwień
pot*) na pot*)

OdpornoścOdpornośc
na oleje na oleje Brak wymogów
Brak normatywnych.
wymogów normatywnych.

Test odporności
Test odporności
na oleje i benzynę
na olejeprzebiega
i benzynęanalogicznie
przebiega analogicznie
do testu trwałości
do testu
koloru
trwałości
pod działaniem
koloru pod działaniem
tarcia. (W oparciu
tarcia. o(WDIN
oparciu
EN ISO
o DIN
105-X12:2002;
EN ISO 105-X12:2002;
Odporność Odporność
na ścieranie*)
na ścieranie*)

KRYTERIUM
KRYTERIUM

STANDARD
STANDARD

Wodoszczelność
Wodoszczelność

Zgodnie z normą
Zgodnie
DIN
z normą
tkaninaDIN
wytrzymująca
tkanina wytrzymująca
słup wody słup wody Membrana Membrana
BMW Climate
BMW
łączy
Climate
dużą wodoszczelność
łączy dużą wodoszczelność
(wytrzymuje(wytrzymuje
słup wody słup wody
o wysokościo 1300
wysokości
mm uznawana
1300 mmjest
uznawana
za wodoszczelną.
jest za wodoszczelną. o wysokościo co
wysokości
najmniejco
10najmniej
000 mm)10
ze000
szczególnie
mm) ze szczególnie
wysoką oddychalnością.
wysoką oddychalnością.
(DIN EN 20811:1992;
(DIN EN 20811:1992;
Wodoszczelność*)
Wodoszczelność*)

OdpornośćOdporność
na ścieraniena ścieranie
Brak wymogów
Brak normatywnych.
wymogów normatywnych.

OdpornośćOdporność
materiałów materiałów
tekstylnychtekstylnych
na ścieraniena
badana
ścieranie
jestbadana
metodąjest
Martindale’a
metodą Martindale’a
przy naciskuprzy nacisku
9 kPa oraz zmianie
9 kPa oraz
obciążenia
zmianie wynoszącej
obciążenia wynoszącej
4000. (VDA4000.
230-210:2008
(VDA 230-210:2008
w oparciu owDIN
oparciu
EN o DIN EN
530:2013; Odporność
530:2013; Odporność
na ścieranie*)
na ścieranie*)

PrzydatnośćPrzydatność
w praktyce w praktyce
Regulacje prawne
Regulacje
nie prawne
przewidują
nie przewidują
testowania testowania
odzieży
odzieży
Kierowcy testowi
Kierowcy
BMW
testowi
Motorrad
BMWoceniają
Motorrad
funkcjonalność
oceniają funkcjonalność
każdego elementu
każdego elementu
motocyklowej
motocyklowej
w warunkach
w warunkach
rzeczywistych
rzeczywistych
(praktycznych).
(praktycznych).
wyposażenia
wyposażenia
w praktyce –wpodczas
praktycejazd
– podczas
próbnych,
jazdtestów
próbnych,
długodystansowych
testów długodystansowych
i w najróżniejszych
i w najróżniejszych
warunkach klimatycznych.
warunkach klimatycznych.

OdpornośćOdporność
wybarwień wybarwieńBrak wymogów
Brak normatywnych.
wymogów normatywnych.
na pranie na pranie

Badane materiały
Badanezszywane
materiałysą
zszywane
z tkaninąsą
podkładową,
z tkaniną podkładową,
umieszczane
umieszczane
w wypełnionym
w wypełnionym
roztworem roztworem
detergentu detergentu
naczyniu i poruszane.
naczyniu i poruszane.
Następnie tkanina
Następnie
podkładowa
tkanina podkładowa
jest suszonajest
i oceniana
suszonapod
i oceniana pod
kątem zafarbowania.
kątem zafarbowania.
(W oparciu (W
o DIN
oparciu
EN ISO
o DIN
105-C06:2010;
EN ISO 105-C06:2010;
OdpornośćOdporność
wybarwień wybarwień
na pranie*) na pranie*)

Wodoszczelność
Wodoszczelność
kasków
kasków
Nie ma regulacji
Nie ma
prawnych,
regulacjiwymagających
prawnych, wymagających
wbudowywanie
wbudowywanie
Nasze innowacyjne
Nasze innowacyjne
uszczelnienia
uszczelnienia
są na stałe wbudowywane
są na stałe wbudowywane
w kask,
w kask,
uszczelnieńuszczelnień
kasków. Wystarczy,
kasków. że
Wystarczy,
zostaną one
że zostaną
naklejone.
one naklejone.
a nie naklejane,
a nieco
naklejane,
gwarantuje
co gwarantuje
niezawodnąniezawodną
ochronę i wodoszczelność
ochronę i wodoszczelność
nawet w najbardziej
nawet w niesprzyjających
najbardziej niesprzyjających
warunkach.warunkach.

OdpornośćOdporność
kasków na kasków naBrak wymogów
Brak normatywnych.
wymogów normatywnych.
promienie UV
promienie
i uderzenia
UV i uderzenia

Powłoki lakiernicze
Powłoki badane
lakiernicze
sa według
badane surowych
sa wedługwymagań
surowychtestowych
wymagań pod
testowych
kątem trwałości
pod kątem
i trwałości i
zachowaniazachowania
optycznego.optycznego.

Zużycie szczęki
Zużycie
w kaskach
szczęki w kaskach
Brak wymogów
Brak normatywnych.
wymogów normatywnych.

Na specjalnym
Na specjalnym
stanowisku stanowisku
do badań długotrwałych
do badań długotrwałych
symulowane
symulowane
są wielokrotne
są wielokrotne
cykle otwierania
cykle otwierania
i zamykaniai wizjera
zamykania
orazwizjera
szczękioraz
kasku.
szczęki
Tylkokasku.
w ten Tylko
sposób
w ten
można
sposób
zagwarantować
można zagwarantować
prawidłoweprawidłowe
działanie tych
działanie
elementów
tych elementów
przez cały okres
przezużytkowania
cały okres użytkowania
kasku.
kasku.

Dopuszczalny
Dopuszczalny
kąt odchylenia
kąt odchylenia
Przepisy dopuszczają
Przepisy dopuszczają
maksymalnymaksymalny
kąt odchylenia
kąt odchylenia
kasku
kasku Dzięki zastosowaniu
Dzięki zastosowaniu
innowacyjnych
innowacyjnych
pasków karkowych
pasków kąt
karkowych
odchylenia
kąt odchylenia
kasku
kasku
kasku na tyłkasku
głowyna tył głowy na tył głowyna
dotył30°.
głowy
(ECE
do22.05,
30°. (ECE
test roll-off*)
22.05, test roll-off*)
na tył głowyna
jest
tyłznacznie
głowy jest
mniejszy
znacznie
niżmniejszy
jest to wymagane
niż jest to wymagane
przepisami.przepisami.
* Stan: październik
* Stan:
2014.
październik 2014.
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KASKI
KASKI
Kaski BMW
Kaski
Motorrad
BMW Motorrad
spełniają spełniają
najwyższe
najwyższe
wymaga-wymagania pod względem
nia pod względem
bezpieczeństwa,
bezpieczeństwa,
funkcjonalności
funkcjonalności
i komfortui komfortu
– czy to podczas
– czy to podczas
jazdy po zwykłej
jazdy podrodze,
zwykłej drodze,
czy w czasie
czy w
gonitwy
czasie na
gonitwy
torze wyścigowym.
na torze wyścigowym.
Wszystkie
Wszystkie
modele oferują
modeledoskonałą
oferują doskonałą
widoczność,
widoczność,
efektywną
efektywną
wentylację
wentylację
oraz najlepsze
oraz najlepsze
właściwości
właściwości
aerodynamiczne.
aerodynamiczne.
Tak jak nowy
Tak jak
kask
nowy
szczękowy
kask szczękowy
System 7System
Carbon,7 który
Carbon,
dzięki
który
zawiasowi
dzięki zawiasowi
mimośro-mimośrodowemudowemu
i skorupiei skorupie
wykonanej
wykonanej
w całościwz całości
karbonuz karbonu
gwarantuje
gwarantuje
niczym niezmącone
niczym niezmącone
wrażeniawrażenia
z jazdy. z jazdy.

8

8

Kask GSKask
Carbon
GS Carbon

10

10

Kask System
Kask 7
System
Carbon7 Carbon

12

12

Kask Street
KaskX Street X

14

14

Kask Race
Kask Race

15

15

Kask Legend
Kask Legend

16

16

Gogle motocyklowe
Gogle motocyklowe
Road 66Road 66

16

16

Kask AirFlow
Kask AirFlow

17

17

Torba naTorba
kask na
BMW
kask
Motorrad
BMW Motorrad

17

17

SystemySystemy
komunikacyjne
komunikacyjne

18

18

9

9

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Kaski

Kaski

KASK GS
KASK
CARBON
GS CARBON

Zaprojektowany
Zaprojektowany
z myślą o jeździe
z myślą
terenowej
o jeździekask
terenowej kask
GS Carbon GS
wyróżnia
Carbon
sięwyróżnia
bardzo sportowym
się bardzo sportowym
wzornic- wzornictwem. Karbonowa
twem. Karbonowa
skorupa kasku
skorupa
w połączeniu
kasku w połączeniu
z typowymizdla
typowymi
BMW zintegrowanymi
dla BMW zintegrowanymi
paskami paskami
karkowymi gwarantuje
karkowymi gwarantuje
użytkownikowi
użytkownikowi
maksymalne
maksymalne
bezpieczeństwo.
bezpieczeństwo.
Aby zapewnić
Abynajwyższy
zapewnićmożliwy
najwyższy możliwy
komfort jazdy,
komfort
zespół
jazdy,
daszka
zespół
i spojlera
daszka
kasku
i spojlera
zostałkasku został
zoptymalizowany
zoptymalizowany
w tunelu aerodynamicznym.
w tunelu aerodynamicznym.

Motyw ozdobny:
MotywOne
ozdobny:
World One World

Motyw ozdobny:
MotywXplore
ozdobny: Xplore

Kolor: czarny
Kolor:
matowy
czarny matowy

Kolor: jasnobiały
Kolor: jasnobiały

‒ Sportowy‒kask
Sportowy
enduro,
kask
doskonały
enduro,również
doskonały
na również na
długie trasydługie
turystyczne
trasy turystyczne
(2 rozmiary (2
skorupy
rozmiary
kasku)
skorupy kasku)
‒ Skorupa wykonana
‒ Skorupawwykonana
całości z w
karbonu,
całości z karbonu,
czyli tworzywa
czyliwzmocnionego
tworzywa wzmocnionego
włóknem węglowym
włóknem węglowym
‒ Najlepsze‒parametry
Najlepszetłumienia
parametryuderzeń
tłumienia uderzeń
i najwyższei bezpieczeństwo
najwyższe bezpieczeństwo
‒ Wielosegmentowa
‒ Wielosegmentowa
skorupa wewnętrzna
skorupa wewnętrzna
tworzywa EPS
Motyw ozdobny:
MotywComp
ozdobny: Comp z tworzywa zEPS
‒ Wizjer z podwójną
‒ Wizjer zszybą
podwójną
i zakrzywieniem
szybą i zakrzywieniem
3D
3D
‒ Szyba wewnętrzna
‒ Szyba wewnętrzna
odporna naodporna
parowanie,
na parowanie,
szyba zewnętrzna
szyba zewnętrzna
z obustronną
z obustronną
powłoką odporną
powłoką odporną
na zarysowania
na zarysowania
‒ Optymalne
‒ Optymalne
właściwościwłaściwości
aerodynamiczne
aerodynamiczne
dzięki
dzięki
spojlerowi i spojlerowi
zdejmowanemu
i zdejmowanemu
daszkowi kasku
daszkowi kasku
‒ Bardzo efektywny
‒ Bardzosystem
efektywny
wentylacji
system wentylacji
‒ Możliwość
‒ zdjęcia
Możliwość
klapki
zdjęcia
i filtraklapki
przeciwpyłowego
i filtra przeciwpyłowego
w części szczękowej
w części szczękowej
w celu swobodnego
w celu swobodnego
doprowa- doprowadzania powietrza
dzaniapodczas
powietrza
jazdy
podczas
terenowej
jazdyoraz
terenowej
jazdy oraz jazdy
w gorące dni
w gorące dni
‒ Poduszki ‒głowy
Poduszki
i policzków
głowy iwymienialne
policzków wymienialne
oraz
oraz
wyjmowanewyjmowane
do prania do prania
‒ Paski karkowe
‒ Paski
stabilizujące
karkowe stabilizujące
kask
kask
‒ Przygotowanie
‒ Przygotowanie
pod systempod
komunikacyjny
system komunikacyjny
BMW Motorrad
BMW Motorrad
‒ Przeróbka‒wPrzeróbka
ciągu kilku
w sekund
ciągu kilku sekund
‒ Homologacja:
‒ Homologacja:
ECE 22-05ECE 22-05
‒ Masa: ok.‒1450
Masa:
g ok. 1450 g
(z daszkiem(zi wizjerem
daszkiemzi podwójną
wizjerem zszybą)
podwójną szybą)
‒ Opcjonalnie
‒ Opcjonalnie
dostępny wizjer
dostępny
w wersji
wizjer
przyciemnianej,
w wersji przyciemnianej,
srebrnej lustrzanej,
srebrnejniebieskiej
lustrzanej, lustrzanej
niebieskiejlub
lustrzanej lub
pomarańczowej
pomarańczowej
ROZMIARY ROZMIARY

52/53 – 62/63
52/53 – 62/63
CENY

Motyw ozdobny:
MotywGS
ozdobny:
Trophy GS Trophy

Gogle enduro
Gogle
GS enduro GS

Gogle enduro
Gogle
GS enduro
Trophy GS Trophy

CENY

Motyw ozdobny:
MotywGS
ozdobny:
Trophy GS Trophy
Motyw ozdobny:
MotywOne
ozdobny:
World One World
Motyw ozdobny:
MotywXplore
ozdobny: Xplore
Motyw ozdobny:
MotywComp
ozdobny: Comp
Kolor: czarny
Kolor:
matowy
czarny matowy
Kolor: jasnobiały
Kolor: jasnobiały
Gogle enduro
Gogle
GS enduro GS
Gogle enduro
Gogle
GS enduro
Trophy GS Trophy

2600 zł
2600 zł
2600 zł
2600 zł
2378 zł
2311 zł
333 zł
333 zł

2600 zł
2600 zł
2600 zł
2600 zł
2378 zł
2311 zł
333 zł
333 zł

Te doskonale
Te wentylowane
doskonale wentylowane
i przystosowane
i przystosowane
do sportowej
dojazdy
sportowej
terenowej
jazdygogle
terenowej
są idealnie
gogle dopasowane
są idealnie dopasowane
do kasku GSdoCarbon.
kasku GS
Oczywiście
Carbon. Oczywiście
spełniają przy
spełniają
tym wszelkie
przy tym
wymagania
wszelkie wymagania
bezpieczeństwa
bezpieczeństwa
zawarte w normie
zawarte w normie
EN 1938:1998.
EN 1938:1998.
Regulowany
Regulowany
pasek goglipasek
i komfortowa
gogli i komfortowa
wyściółka sprawiają,
wyściółka że
sprawiają,
ich noszenie
że ichtonoszenie
czysta to czysta
przyjemność.
przyjemność.
OpcjonalnieOpcjonalnie
oferowana jest
oferowana
łatwo wymienna
jest łatwoszyba
wymienna
podwójna,
szybadostępna
podwójna,wdostępna
wariantach
w białym,
wariantach białym,
przyciemnianym
przyciemnianym
oraz pomarańczowym.
oraz pomarańczowym.
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Kaski

Kaski

KASK SYSTEM
KASK SYSTEM
7 CARBON
7 CARBON

Kask System
Kask
7 Carbon
Systemoferuje
7 Carbon
maksymalny
oferuje maksymalny
poziom
poziom
komfortu i bezpieczeństwa.
komfortu i bezpieczeństwa.
Dzięki wykonanej
Dzięki w
wykonanej
całości w całości
z karbonu skorupie
z karbonu
jest
skorupie
szczególnie
jest szczególnie
lekki, a przylekki,
tym a przy tym
zachowuje najlepsze
zachowujeparametry
najlepszetłumienia
parametryuderzeń.
tłumienia uderzeń.
Zastosowany
Zastosowany
zawias mimośrodowy
zawias mimośrodowy
sprawia, że sprawia,
kask
że kask
jest bardzo jest
kompaktowy
bardzo kompaktowy
również w stanie
również
otwartym.
w stanie otwartym.
Wystarczy naciśnięcie
Wystarczy naciśnięcie
dwóch przycisków,
dwóch przycisków,
aby bez użycia
aby bez użycia
narzędzi usunąć
narzędzi
część
usunąć
szczękową,
część szczękową,
zmieniając kask
zmieniając kask
w pełnowartościową
w pełnowartościową
konstrukcjękonstrukcję
otwartą typuotwartą
Jet. typu Jet.
Bezstopniowo
Bezstopniowo
regulowanaregulowana
osłona przeciwsłoneczna
osłona przeciwsłoneczna
pozwala na pozwala
błyskawiczne
na błyskawiczne
reagowaniereagowanie
na zmieniające
na zmieniające
się warunki się
oświetleniowe.
warunki oświetleniowe.
Chłodną głowę
Chłodną
zapewnia
głowę zapewnia
bardzo dobra
bardzo
wentylacja,
dobra wentylacja,
a najlepszą awidoczność
najlepszą widoczność
montowanamontowana
standardowo
standardowo
podwójna szyba.
podwójna
Pod szyba. Pod
względem aerodynamiki
względem aerodynamiki
i aeroakustyki
i aeroakustyki
kask należykask należy
do najlepszych
do najlepszych
konstrukcji na
konstrukcji
rynku. na rynku.
Szybka i prosta
Szybka
przeróbka
i prosta przeróbka
na kask otwarty
na kask
typuotwarty
Jet typu Jet

Motyw ozdobny:
MotywSpectrum
ozdobny:Fluor
Spectrum Fluor

Motyw ozdobny:
MotywMoto
ozdobny: Moto

Kolor: BlackKolor: Black

Kolor: jasnobiały
Kolor: jasnobiały

‒ Kask szczękowy
‒ Kask szczękowy
z zawiasemzmimośrodowym
zawiasem mimośrodowym
‒ Skorupa kasku
‒ Skorupa
wykonana
kaskuwwykonana
całości z w
karbonu
całości z karbonu
(2 rozmiary):(2najlepsza
rozmiary):amortyzacja
najlepsza amortyzacja
uderzeń uderzeń
i niewielka masa
i niewielka
przy optymalnej
masa przy optymalnej
sztywności sztywności
‒ Skorupa wewnętrzna
‒ Skorupa wewnętrzna
z wielosegmentowego
z wielosegmentowego
polistyrenu polistyrenu
ekspandowanego
ekspandowanego
(EPS)
(EPS)
‒ Wizjer z podwójną
‒ Wizjer zszybą:
podwójną
odporna
szybą:
naodporna
zaparowanie
na zaparowanie
szyba wewnętrzna,
szyba wewnętrzna,
szyba zewnętrzna
szyba zewnętrzna
z obustronną
z obustronną
powłoką odporną
powłoką
naodporną
zadrapania
na zadrapania
‒ Efektywna‒ wentylacja
Efektywna głowy
wentylacja
i wizjera
głowy i wizjera
‒ Bardzo dobra
‒ Bardzo
aerodynamika
dobra aerodynamika
i aeroakustyka
i aeroakustyka
‒ Zintegrowana
‒ Zintegrowana
osłona przeciwsłoneczna,
osłona przeciwsłoneczna,
obsługiwana
obsługiwana
za pomocą za
suwaka
pomocą suwaka
‒ Duży, bardzo
‒ Duży,
efektywny
bardzospojler
efektywny spojler
‒ Otwieranie
‒ Otwieranie
części szczękowej
części szczękowej
za pomocą za pomocą
centralnegocentralnego
przycisku przycisku
‒ Paski szczękowe
‒ Paski szczękowe
z zamkiem zapadkowym,
z zamkiem zapadkowym,
zintegro- zintegrowane paski wane
karkowe
paski
stabilizujące
karkowe stabilizujące
kask na głowie
kask na głowie
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
do prania elementy
do praniawewnętrzne
elementy wewnętrzne
z alcantary izmateriału
alcantary DuPont
i materiału
Coolmax
DuPont Coolmax
‒ Szybka i prosta
‒ Szybka
przeróbka
i prostana
przeróbka
kask typu
naJet
kask typu Jet
‒ Przygotowanie
‒ Przygotowanie
pod systempod
komunikacyjny
system komunikacyjny
BMW Motorrad
BMW Motorrad
‒ Homologacja:
‒ Homologacja:
ECE 22-05ECE 22-05
‒ Niewielka‒masa:
Niewielka
ok. 1580
masa:
g (mała
ok. 1580
skorupa
g (mała
kasku)
skorupa kasku)
‒ Opcjonalnie
‒ Opcjonalnie
dostępny wizjer
dostępny
w wersji
wizjer
przyciemnianej,
w wersji przyciemnianej,
srebrnej lustrzanej,
srebrnejniebieskiej
lustrzanej, lustrzanej
niebieskiejlub
lustrzanej lub
pomarańczowej
pomarańczowej
ROZMIARY ROZMIARY

52/53 – 64/65
52/53 – 64/65
CENY

Motyw ozdobny:
MotywPrime
ozdobny: Prime

Kolor: grafitowy,
Kolor:matowy,
grafitowy, matowy,
metalizowany
metalizowany

12

12

Kolor: srebrny,
Kolor:
metalizowany
srebrny, metalizowany

CENY

Motyw ozdobny:
MotywPrime
ozdobny: Prime
2999 zł
Motyw ozdobny:
MotywSpectrum
ozdobny:Fluor
Spectrum Fluor
3089 zł
Motyw ozdobny:
MotywMoto
ozdobny: Moto
2999 zł
Kolor: BlackKolor: Black
2778 zł
Kolor: jasnobiały
Kolor: jasnobiały
2645 zł
Kolor: grafitowy,
Kolor:matowy,
grafitowy,
metalizowany
matowy, metalizowany
2778 zł
Kolor: srebrny,
Kolor:
metalizowany
srebrny, metalizowany
2778 zł

13

2999 zł
3089 zł
2999 zł
2778 zł
2645 zł
2778 zł
2778 zł

13

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Kaski

Kaski

KASK STREET
KASK STREET
X
X

KASK RACE*
KASK RACE*

‒ Kask integralny
‒ Kaskz integralny
wbudowaną
z wbudowaną
osłoną przeciwsłoneczną
osłoną przeciwsłoneczną
‒ Skorupa wewnętrzna
‒ Skorupa wewnętrzna
z wielosegmentowego
z wielosegmentowego
polistyrenu polistyrenu
ekspandowanego
ekspandowanego
(EPS)
(EPS)
‒ Wizjer z podwójną
‒ Wizjer zszybą:
podwójną
odporna
szybą:
naodporna
zaparowanie
na zaparowanie
szyba wewnętrzna,
szyba wewnętrzna,
szyba zewnętrzna
szyba zewnętrzna
z dwustronną
z dwustronną
powłoką chroniącą
powłokąprzed
chroniącą
zarysowaniem
przed zarysowaniem
‒ Efektywna‒ wentylacja
Efektywna obszaru
wentylacja
podbródka
obszaru podbródka
i głowy orazi wizjera
głowy oraz wizjera
‒ Bardzo dobra
‒ Bardzo
aerodynamika
dobra aerodynamika
‒ Zintegrowana
‒ Zintegrowana
osłona przeciwsłoneczna,
osłona przeciwsłoneczna,
obsługiwana
obsługiwana
za pomocą za
suwaka
pomocą
w górnej
suwaka
części
w górnej
kasku
części kasku
‒ Pasek podbródkowy
‒ Pasek podbródkowy
z podwójnym
z podwójnym
zapięciem typu
zapięciem
D
typu D
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
do prania elementy
do praniawewnętrzne
elementy wewnętrzne
‒ Homologacja:
‒ Homologacja:
ECE 22-05ECE 22-05
‒ Niewielka‒masa:
Niewielka
ok. 1450
masa:
g (mała
ok. 1450
skorupa
g (mała
kasku)
skorupa kasku)
‒ Opcjonalnie
‒ Opcjonalnie
dostępny wizjer
dostępny
w wersji
wizjer
przyciemnianej,
w wersji przyciemnianej,
srebrnej lustrzanej
srebrnejlub
lustrzanej
niebieskiej
lub lustrzanej
niebieskiej lustrzanej

‒ Kask integralny,
‒ Kaskodpowiedni
integralny, odpowiedni
na tor wyścigowy
na tor wyścigowy
‒ Skorupa kasku
‒ Skorupa
z tworzywa
kasku zwzmocnionego
tworzywa wzmocnionego
włóknem włóknem
szklanym/karbonu
szklanym/karbonu
w 2 rozmiarach
w 2 rozmiarach
‒ Wielosegmentowa
‒ Wielosegmentowa
skorupa wewnętrzna
skorupa wewnętrzna
z polistyrenu
z polistyrenu
ekspandowanego
ekspandowanego
(EPS)
(EPS)
‒ Duży spojler
‒ Duży
dla maksymalnej
spojler dla maksymalnej
stabilności, stabilności,
nawet przy nawet przy
prędkościach
prędkościach
powyżej 300
powyżej
km/h 300 km/h
‒ Wizjer o dużym
‒ Wizjer
polu
o dużym
widzenia
polu
(nawet
widzenia
w pozycji
(nawet w pozycji
leżącej), dwuwymiarowo
leżącej), dwuwymiarowo
zakrzywiony,zakrzywiony,
z obustronną
z obustronną
powłoką odporną
powłoką
naodporną
zarysowania
na zarysowania
‒ Zapobiegająca
‒ Zapobiegająca
parowaniu szyba
parowaniu
wewnętrzna
szyba wewnętrzna
‒ Efektywna‒ wentylacja
Efektywna wizjera
wentylacja
orazwizjera
głowy oraz głowy
‒ Boczny przycisk
‒ Boczny
blokowania
przycisk blokowania
wizjera
wizjera
‒ Powiększone
‒ Powiększone
wycięcie nawycięcie
karku dlanazapewnienia
karku dla zapewnienia
wygody podczas
wygody
jazdy
podczas
w pozycji
jazdyleżącej
w pozycji leżącej
‒ Podwójne‒zapięcie
Podwójne
typu
zapięcie
D
typu D
‒ Paski karkowe
‒ Paski
stabilizujące
karkowe stabilizujące
kask na głowie
kask na głowie
‒ Całe wyposażenie
‒ Całe wyposażenie
wewnętrznewewnętrzne
nadaje się do
nadaje
prania
się do prania
‒ Wszystkie‒ kolory
Wszystkie
z przezroczystym
kolory z przezroczystym
wizjerem, wizjerem,
w komplecie
w 1komplecie
zestaw zrywek
1 zestaw zrywek
‒ Homologacja:
‒ Homologacja:
ECE 22-05ECE 22-05
‒ Masa: 1350
‒ Masa:
g (mała
1350
skorupa
g (mała
kasku)
skorupa kasku)
‒ Opcjonalnie
‒ Opcjonalnie
dostępny przyciemniany
dostępny przyciemniany
wizjer
wizjer

ROZMIARY ROZMIARY

ROZMIARY ROZMIARY

Street X to kask
Street
BMW
X to kask
Motorrad,
BMWktóry
Motorrad,
zaprojektowano
który zaprojektowano
specjalnie do
specjalnie
wszechstronnych
do wszechstronnych
zastosowańzastosowań
drogowych.drogowych.
Sprawdzi się
Sprawdzi
zarównosię
nazarówno
autostradzie,
na autostradzie,
jak i na drodze
jak i na drodze
lokalnej czylokalnej
też w mieście.
czy też Łączy
w mieście.
komfort
Łączy
i bezpieczeńkomfort i bezpieczeństwo z nowoczesnym
stwo z nowoczesnym
wzornictwem.
wzornictwem.
Bezstopniowo
Bezstopniowo
regulowanaregulowana
osłona przeciwsłoneczna
osłona przeciwsłoneczna
umożliwia szybkie
umożliwia szybkie
dostosowanie
dostosowanie
do zmieniających
do zmieniających
się warunków
się warunków
oświetleniowych.
oświetleniowych.
Kask StreetKask
X oferuje
Street
optymalne
X oferuje optymalne
parametry aerodynamiczne
parametry aerodynamiczne
i aeroakustyczne,
i aeroakustyczne,
gdyż
gdyż
był optymalizowany
był optymalizowany
w tunelu aerodynamicznym.
w tunelu aerodynamicznym.
Wydajna wentylacja
Wydajna zapewnia
wentylacjazawsze
zapewnia
chłodną
zawsze
głowę,
chłodną głowę,
a wizjer z podwójną
a wizjer zszybą
podwójną
oferuje
szybą
optymalną
oferuje widoczoptymalną widoczność. Pomimo
ność.
dużej
Pomimo
funkcjonalności
dużej funkcjonalności
kask Streetkask
X jestStreet X jest
bardzo lekki.bardzo lekki.

Motyw ozdobny:
MotywSpecter
ozdobny: Specter

53/54 – 61/62
53/54 – 61/62
CENY

CENY

Motyw ozdobny:
MotywSpecter
ozdobny: Specter
Motyw ozdobny:
MotywThunder
ozdobny: Thunder
Kolor: srebrny,
Kolor:
metalizowany
srebrny, metalizowany
Kolor: jasnobiały
Kolor: jasnobiały
Kolor: czarny
Kolor:
matowy
czarny matowy
Motyw ozdobny:
MotywThunder
ozdobny: Thunder

Kolor: srebrny,
Kolor:
metalizowany
srebrny, metalizowany

Maksymalne
Maksymalne
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
powstaje dopiero
powstaje dopiero
z połączeniaz pojedynczych
połączenia pojedynczych
funkcji. Oczywiście
funkcji. Oczywiście
kask
kask
integralny Race
integralny
osiągaRace
najlepsze
osiągaparametry
najlepszetłumienia
parametry tłumienia
uderzeń. Ponadto
uderzeń.
dzięki
Ponadto
optymalnemu,
dzięki optymalnemu,
wypróbowanewypróbowanemu w sportach
mu w
wyścigowych
sportach wyścigowych
dopasowaniu
dopasowaniu
do głowy do głowy
zagwarantowane
zagwarantowane
jest, że kierowca
jest, że
może
kierowca
się wmoże
pełni się w pełni
skoncentrować
skoncentrować
na jeździe i na
dzięki
jeździe
temu
i dzięki
błyskawicznie
temu błyskawicznie
reagować na
reagować
sytuacjęna
nasytuację
drodze. na drodze.

Motyw ozdobny:
MotywReiterberger
ozdobny: Reiterberger

52/53 – 62/63
52/53 – 62/63
1933 zł
1933 zł
1756 zł
1667 zł
1756 zł

1933 zł
1933 zł
1756 zł
1667 zł
1756 zł

CENY

CENY

Motyw ozdobny:
MotywReiterberger
ozdobny: Reiterberger
Motyw ozdobny:
MotywIgnition
ozdobny: Ignition
Motyw ozdobny:
MotywBlack
ozdobny:
MatrixBlack Matrix
Kolor: biały Kolor: biały
Kolor: czarny
Kolor:
matowy
czarny matowy

3067 zł
2978 zł
2978 zł
2645 zł
2756 zł

3067 zł
2978 zł
2978 zł
2645 zł
2756 zł
Motyw ozdobny:
MotywIgnition
ozdobny: Ignition

Kolor: jasnobiały
Kolor: jasnobiały

Kolor: czarny
Kolor:
matowy
czarny matowy

Motyw ozdobny:
MotywBlack
ozdobny:
MatrixBlack Matrix

Kolor: biały Kolor: biały

Kolor: czarny
Kolor:
matowy
czarny matowy
* Tylko do wyczerpania
* Tylko do zapasów.
wyczerpania zapasów.

14

14

15

15

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Kaski

Kaski

Motyw ozdobny:
MotywLogo
ozdobny: Logo

Motyw ozdobny:
MotywTrace
ozdobny: Trace

TORBA TORBA
NA KASK
NABMW
KASK
MOTORRAD
BMW MOTORRAD

GOGLEGOGLE
MOTOCYKLOWE
MOTOCYKLOWE
ROAD 66
ROAD 66

Ta torba doskonale
Ta torba nadaje
doskonale
się do
nadaje
przenoszenia
się do przenoszenia
i przechowywania
i przechowywania
kasku motocyklowego.
kasku motocyklowego.
Stabilne Stabilne
dno chroni kask
dno chroni
również
kask
podczas
również
odstawiania
podczas odstawiania
torby,
torby,
a otwory wentylacyjne
a otwory wentylacyjne
zapewniają zapewniają
idealną cyrkulację
idealną cyrkulację
powietrza. Oczywiście
powietrza. Oczywiście
torba pasujetorba
do wszystkich
pasuje do wszystkich
kasków BMW
kasków
Motorrad.
BMW Motorrad.

Chromowana
Chromowana
oprawa, wyściółka
oprawa,zwyściółka
prawdziwej
z prawdziwej
miękkiej miękkiej
skóry oraz białe
skórylub
oraz
przyciemniane
białe lub przyciemniane
szkła do wyboru
szkła ‒do wyboru ‒
gogle motocyklowe
gogle motocyklowe
Road 66 idealnie
Road 66
uzupełniają
idealnie uzupełniają
kask
kask
Legend. Dzięki
Legend.
wycięciu
Dzięki
nawycięciu
mostek okularowy
na mostekgogle
okularowy gogle
nadają się również
nadają się
dlarównież
osób noszących
dla osób okulary.
noszących okulary.
‒
‒
‒
‒
Motyw ozdobny:
MotywTricolore
ozdobny: Tricolore

Motyw ozdobny:
MotywnineT
ozdobny: nineT

‒
‒
‒
‒
‒

KASK LEGEND
KASK LEGEND

Klasyczny wygląd.
Klasyczny
Wysokogatunkowa
wygląd. Wysokogatunkowa
skóra. Brak skóra. Brak ‒ Paski karkowe
‒ Paski
dokarkowe
stabilnego
do zamocowania
stabilnego zamocowania
kasku
kasku
wizjera. I żadnych
wizjera.kompromisów.
I żadnych kompromisów.
Kask Legend
Kask
to dowód
Legend to dowód
‒ Homologacja:
‒ Homologacja:
ECE 22-05ECE 22-05
na to, że klasyczne
na to, że kształty
klasyczne
i bezpieczeństwo
kształty i bezpieczeństwo
mogą iść mogą‒iść
Niewielka‒masa
Niewielka
(ok. 1050
masa± (ok.
50 g)1050 ± 50 g)
ze sobą w parze,
ze sobą
cowpotwierdzają
parze, co potwierdzają
znakomite parametry
znakomite parametry
tłumienia uderzeń
tłumienia
oraz
uderzeń
zintegrowane
oraz zintegrowane
paski karkowe.
paski karkowe.
ROZMIARY ROZMIARY
Zestaw dopełniają
Zestaw dopasowane
dopełniają dopasowane
gogle oraz opcjonalny
gogle oraz opcjonalny
54 (XS) – 6154
(XL)
(XS) – 61 (XL)
daszek kasku.
daszek kasku.
CENY

‒
‒
‒
‒
‒

CENY

Kask otwarty
‒ Kask
typuotwarty
Jet w stylistyce
typu Jet wretro
stylistyce retro
Motyw ozdobny:
MotywTricolore
ozdobny: Tricolore
Skorupa kasku
‒ Skorupa
wzmocniona
kasku wzmocniona
włóknem szklanym
włóknem szklanym Motyw ozdobny:
MotywnineT
ozdobny: nineT
Chromowana
‒ Chromowana
krawędź wykończeniowa
krawędź wykończeniowa
kasku
kasku
Kolor: BlackKolor:
Storm,
Black
metalizowany
Storm, metalizowany
Krótki daszek
‒ Krótki
kasku
daszek
(zdejmowany),
kasku (zdejmowany),
brak wizjerabrak wizjera
Komfortowa
‒ Komfortowa
wyściółka zwyściółka
siatką zapewniającą
z siatką zapewniającą
dobrą wentylację
dobrą wentylację
‒ Wnętrze bardzo
‒ Wnętrze
wysokiej
bardzo
jakości
wysokiej
ze skórą
jakości
naturalną
ze skórą naturalną
‒ Uchwyt na‒ pasek
Uchwytgogli
na pasek
z prawdziwej
gogli z prawdziwej
skóry
skóry
z wytłoczonym
z wytłoczonym
logo BMW logo BMW

16

16

1599 zł
1599 zł
1599 zł

Atrakcyjne‒ gogle
Atrakcyjne
motocyklowe
gogle motocyklowe
wysokiej klasy
wysokiej klasy
W 100 procentach
‒ W 100 procentach
dopasowane
dopasowane
do kasku Legend
do kasku Legend
Chromowana
‒ Chromowana
oprawka w kolorze
oprawkaGun-metal
w kolorze Gun-metal
Komfortowa
‒ Komfortowa
uszczelka wysokiej
uszczelka
jakości
wysokiej
z prawdziwej,
jakości z prawdziwej,
miękkiej skóry
miękkiej
(czarna)
skóry (czarna)
Regulowany,
‒ Regulowany,
elastyczny pasek,
elastyczny
zapewniający
pasek, zapewniający
bardzo stabilne
bardzo
ułożenie
stabilne
naułożenie
kasku na kasku
Odpowiednie
‒ Odpowiednie
dla osób noszących
dla osób okulary
noszących okulary
(wycięcie na(wycięcie
mostek) na mostek)
Napis „BMW
‒ Napis
Motorrad“
„BMWzMotorrad“
lewej strony
z lewej
na aplikacji
strony na aplikacji
ze sztucznejzeskóry
sztucznej skóry
W komplecie
‒ W tekstylny
komplecie
pokrowiec
tekstylny zpokrowiec
nadrukiemz nadrukiem
BMW Motorrad
BMW Motorrad
Opcjonalnie
‒ Opcjonalnie
dostępne przezroczyste
dostępne przezroczyste
lub
lub
przyciemniane
przyciemniane
szkła na wymianę
szkła na wymianę

ROZMIAR ROZMIAR

Rozmiar uniwersalny
Rozmiar uniwersalny
CENY

CENY

Gogle motocyklowe
Gogle motocyklowe
Szkła na wymianę,
Szkła naprzezroczyste
wymianę, przezroczyste
Szkła na wymianę,
Szkła naprzyciemniane
wymianę, przyciemniane

1599 zł
1599 zł
1599 zł

689 zł
307 zł
307 zł

689 zł
307 zł
307 zł

Kolor: jasnobiały
Kolor: jasnobiały

KASK AIRFLOW
KASK AIRFLOW

Kolor: tytanowosrebrny
Kolor: tytanowosrebrny

Kolor: czarny
Kolor:
Night,
czarny Night,
niemetalizowany
niemetalizowany

‒ Przygotowanie
‒ Przygotowanie
pod systempod
komunikacyjny
system komunikacyjny
Idealny kaskIdealny
na gorące
kaskokresy
na gorące
sezonu
okresy
motocyklowego.
sezonu motocyklowego.
BMW Motorrad
Wyróżnia się
Wyróżnia
nowoczesnym
się nowoczesnym
wzornictwem,
wzornictwem,
wysokoga- wysokoga-BMW Motorrad
‒ Homologacja:
‒ Homologacja:
ECE 22-05ECE 22-05
tunkowymi tunkowymi
materiałamimateriałami
oraz unikalną
oraz
funkcjonalnością
unikalną funkcjonalnością
Masa:
/ 1280
ok. 1170
/ 1380
/ 1280
g
/ 1380 g
AirFlow. Optymalnie
AirFlow. Optymalnie
rozmieszczone
rozmieszczone
otwory i kanały
otwory i kanały ‒ Masa: ok.‒1170
‒ Opcjonalnie
‒ Opcjonalnie
dostępny przyciemniany
dostępny przyciemniany
wizjer
wizjer
wentylacyjne,
wentylacyjne,
które w raziektóre
potrzeby
w razie
mogą
potrzeby
być zamykane
mogą być zamykane
za pomocą za
suwaków,
pomocązapewniają
suwaków, zapewniają
zawsze chłodną
zawsze
głowę.
chłodną głowę.
WłaściwościWłaściwości
aerodynamiczne
aerodynamiczne
i aeroakustyczne
i aeroakustyczne
znajdują znajdują
ROZMIARY ROZMIARY
się na najwyższym
się na najwyższym
poziomie. Kask
poziomie.
AirFlow
Kask
jestAirFlow jest
52/53 – 62/63
52/53 – 62/63
przygotowany
przygotowany
do montażudo
systemu
montażu
komunikacyjnego
systemu komunikacyjnego
CENY
CENY
BMW Motorrad
BMW
i spełnia
Motorrad
wymagania
i spełnia wymagania
normy ECEnormy
22-05.ECE 22-05.
Motyw ozdobny:
MotywTrace
ozdobny: Trace
2178 zł
Motyw ozdobny:
MotywLogo
ozdobny: Logo
1999 zł
‒ Wysokiej ‒klasy
Wysokiej
kask otwarty
klasy kask
typuotwarty
Jet z wysoce
typu Jet z wysoce
Kolor: jasnobiały
Kolor: jasnobiały
1756 zł
efektywnymefektywnym
systemem wentylacji
systemem wentylacji
Kolor: tytanowosrebrny
Kolor: tytanowosrebrny
1844 zł
‒ Skorupa zewnętrzna
‒ Skorupa zewnętrzna
z tworzywa zwzmocnionego
tworzywa wzmocnionego
Kolor: czarny
Kolor:
Night,
czarny
niemetalizowany
Night, niemetalizowany 1756 zł
włóknem szklanym
włóknemwszklanym
3 rozmiarach
w 3 rozmiarach
‒ Skorupa wewnętrzna
‒ Skorupa wewnętrzna
z wielosegmentowego
z wielosegmentowego
polistyrenu polistyrenu
ekspandowanego
ekspandowanego
(EPS)
(EPS)
‒ Umieszczony
‒ Umieszczony
po wewnętrznej
po wewnętrznej
stronie, trójwymiarowo
stronie, trójwymiarowo
zakrzywiony,zakrzywiony,
wysuwany wizjer
wysuwany
z obustronną
wizjer z obustronną
powłoką powłoką
odporną naodporną
zarysowania
na zarysowania
(klasa jakości
(klasa
optycznej
jakości2)optycznej 2)
‒ Dwie duże
‒ strefy
Dwie duże
wentylacyjne,
strefy wentylacyjne,
zamykane szczelnie
zamykane szczelnie
za pomocą za
suwaków
pomocą suwaków
‒ Bardzo dobra
‒ Bardzo
aerodynamika
dobra aerodynamika
i aeroakustyka
i aeroakustyka
‒ Pasek podbródkowy
‒ Pasek podbródkowy
z zapięciemzzatrzaskowym,
zapięciem zatrzaskowym,
zmienna głębokość
zmienna wsadu
głębokość wsadu
‒ Zintegrowane
‒ Zintegrowane
paski karkowe
paski karkowe
‒ Całe wyposażenie
‒ Całe wyposażenie
wewnętrznewewnętrzne
nadaje się do
nadaje
prania
się do prania
‒ Wysokiej ‒jakości
Wysokiej
elementy
jakościaluminiowe
elementy aluminiowe
z logo BMWz logo BMW

‒ Wysokiej ‒jakości
Wysokiej
torba
jakości
na kask
torba
o ponadczasowym
na kask o ponadczasowym
wyglądzie wyglądzie
‒ Optymalne
‒ Optymalne
rozwiązanierozwiązanie
do przewożenia
do przewożenia
i przechowywania
i przechowywania
jednego kasku
jednego kasku
‒ Stabilne dno
‒ Stabilne
ze zintegrowanymi
dno ze zintegrowanymi
otworami otworami
wentylacyjnymi
wentylacyjnymi
‒ Wyściełana
‒ Wyściełana
komora główna,
komora
łatwo
główna,
dostępna
łatwodzięki
dostępna dzięki
długiemu, podwójnemu
długiemu, podwójnemu
zamkowi błyskawicznemu
zamkowi błyskawicznemu
‒ Miękka podszewka
‒ Miękka podszewka
z włókniny zapobiega
z włókniny zadrapaniom
zapobiega zadrapaniom
kasku i wizjera
kasku i wizjera
‒ Praktyczna
‒ Praktyczna
kieszeń zewnętrzna
kieszeń zewnętrzna
na drobne przedmioty,
na drobne przedmioty,
np. klucze, zamykana
np. klucze,na
zamykana
zatrzask na zatrzask
‒ Stabilne uchwyty
‒ Stabilne
douchwyty
przenoszenia
do przenoszenia
oraz zdejmowany
oraz zdejmowany
na ramię
pasek
z wysokiej
na ramięjakości
z wysokiej
metalowymi
jakości metalowymi
klamrami klamrami
2178pasek
zł
‒ Napis
‒ Napis
Motorrad“
„BMWzMotorrad“
przodu z przodu
1999
zł „BMW
‒ Funkcjonalny
‒ Funkcjonalny
materiał zewnętrzny
materiał zewnętrzny
z tkaniny z tkaniny
1756
zł
poliestrowej
o „tekstylnym“
o „tekstylnym“
wyglądzie, niewchłaniający
wyglądzie, niewchłaniający
1844poliestrowej
zł
w pielęgnacji
i łatwy w pielęgnacji
1756wody
zł i łatwywody
‒ Wymiary (wys.
‒ Wymiary
x szer.(wys.
x głęb.):
x szer.
ok. x26
głęb.):
x 36 xok.
21 cm
26 x 36 x 21 cm
‒ Pojemność:
‒ Pojemność:
ok. 20 l
ok. 20 l
KOLOR

KOLOR

CENA

CENA

czarny

czarny

290 zł

17

290 zł

17

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Kaski/systemy
Kaski/systemy
komunikacyjne
komunikacyjne

②

②
①

telefon i wskazówki
telefon i wskazówki
głosowe nawigacji
głosowe nawigacji

SYSTEMY
SYSTEMY
KOMUNIKACYJNE
KOMUNIKACYJNE

18

18

Swobodna
Swobodna
rozmowarozmowa
z pasażerem
z pasażerem
w czasie w
jazdy,
czasie
słuchanie
jazdy, słuchanie
ulubionejulubionej
muzyki, telefonowanie,
muzyki, telefonowanie,
a do tegoadzięki
do tego
połączeniu
dzięki połączeniu
z systemem
z systemem
nawigacyjnym
nawigacyjnym
BMW Motorrad
BMW Motorrad
NavigatorNavigator
pozostawapozostawanie zawsze
niena
zawsze
właściwym
na właściwym
kursie – to
kursie
wszystko
– to wszystko
oferuje system
oferujekomunikacyjny
system komunikacyjny
BMW Motorrad.
BMW Motorrad.
I to bez potrzeby
I to bez potrzeby
odrywaniaodrywania
wzroku od
wzroku
sytuacji
odna
sytuacji
drodze.
naSystem
drodze.komunikacyjny
System komunikacyjny
BMW MotorBMW Motorrad łączy rad
dwałączy
kaskidwa
bezprzewodową
kaski bezprzewodową
komunikacją
komunikacją
głosową. głosową.
Dodatkowo
Dodatkowo
możliwe jest
możliwe
połączenie
jest połączenie
z systemem
z systemem
nawigacyjnym
nawigacyjnym
BMW Motorrad
BMW Motorrad
Navigator,Navigator,
ze smartfonem
ze smartfonem
użytkownika,
użytkownika,
a także a także
z wyświetlaczem
z wyświetlaczem
LCD lub systemem
LCD lub systemem
audio motocykla
audio motocykla
BMW Motorrad.
BMW Motorrad.
Znakomita
Znakomita
jakość jakość
dźwięku,dźwięku,
prosta obsługa
prosta iobsługa
niewielka
i niewielka
masa gwarantują
masa gwarantują
niezapomniane
niezapomniane
wrażeniawrażenia
słuchowesłuchowe
podczas podczas
jazdy. jazdy.

telefon

telefon

③

③

muzyka

①

①

①

interkom interkom

muzyka

muzyka

④

muzyka

④

telefon

telefon

③

③

Nowy system
Nowy
komunikacyjny
system komunikacyjny
od 2018 r. z od
ulepszoną
2018 r. z ulepszoną ① Przyciskami
W przypadku
W motocykli
przypadkuBMW
motocykli
z przygotowaniem
BMW z przygotowaniem
① Przyciskami
systemu komunikacyjnego
systemu komunikacyjnego
jakością komunikacji
jakością komunikacji
głosowej i wydłużonym
głosowej i wydłużonym
czasem
czasem BMW Motorrad
podlub
nawigację
wyświetlaczem
lub wyświetlaczem
LCD głośność
LCD głośność
BMWmożna
Motorrad
przełączać
można między
przełączać
muzyką
między muzyką pod nawigację
pracy na akumulatorze:
pracy na akumulatorze:
dźwięku
wygodnie
możnaregulować
wygodnie za
regulować
pomocą za pomocą
a interkomem,
a interkomem,
a także regulować
a takżegłośność
regulować
dźwięku.
głośność dźwięku. dźwięku można
multikontrolera
multikontrolera
pojazdu. pojazdu.
‒ Dostępny‒do
Dostępny
kasku System
do kasku
7 Carbon,
Systemkasków
7 Carbon,
syste
kasków
syste
②- Połączenie
② Połączenie
albo z systemem
albo z systemem
BMW Motorrad
BMW Motorrad
mowych 6 imowych
6 Evo, kasku
6 i 6 Evo,
GS Carbon
kasku GS
orazCarbon
kasku oraz kasku
③ Do systemów
③ Dokomunikacyjnych
systemów komunikacyjnych
kierowcy i pasażera
kierowcy i pasażera
Navigator, albo
Navigator,
z wyświetlaczem
albo z wyświetlaczem
LCD motocykla.
LCD motocykla.
AirFlow
AirFlow
możnapo
podłączyć
jednym telefonie
po jednym
z funkcją
telefonie z funkcją
Sprzężony Sprzężony
z systemem
z systemem
komunikacyjnym
komunikacyjnym
Navigator Navigatormożna podłączyć
‒ Prosta obsługa
‒ Prosta
poprzez
obsługa
element
poprzez
obsługowy
element obsługowy
na
na
Bluetooth.
to zrobić
Można
albo
to zrobić
bezpośrednio,
albo bezpośrednio,
przesyła wskazówki
przesyła wskazówki
nawigacyjne
nawigacyjne
wprost do kasku,
wprost do kasku,Bluetooth. Można
kasku zapewnia
kaskunajwyższy
zapewniapoziom
najwyższy
bezpieczeństwa
poziom bezpieczeństwa może być używany
albo
system
poprzez
BMW
system
Motorrad
BMWNavigator
Motorrad Navigator
może byćjako
używany
odtwarzacz
jako odtwarzacz
MP3, a także
MP3, a także albo poprzez
i funkcjonalności
i funkcjonalności
dla kierowcy.
dla kierowcy.
może sterować
możepodłączonym
sterować podłączonym
telefonem. telefonem.
Jeśli
Jeśli
‒ Do trzech‒połączeń
Do trzechnapołączeń
kask
na kask
system komunikacyjny
system komunikacyjny
połączony zostanie
połączony
poprzez
zostanie poprzez
‒ Moduł akumulatorowy
‒ Moduł akumulatorowy
NiMH: 3 akumulatory
NiMH: 3 akumulatory
AA
AA
④ Kierowca
④i pasażer
Kierowca
mogą
i pasażer
się połączyć
mogą się
z systemem
połączyć z systemem
Bluetooth zBluetooth
wyświetlaczem
z wyświetlaczem
LCD motocykla
LCD motocykla
o pojemności
o pojemności
2500 mAh i2500
czasie
mAh
pracy
i czasie
ok. 14pracy
godzin
ok. 14 godzin i smartfonem,
motocykl
o ilejest
motocykl
w niegojest
wyposażony.
w niego wyposażony.
i smartfonem,
możliwy jestmożliwy
równieżjest
dostęp
również
do funkcji
dostęp do funkcjiaudio, o ile audio,
‒ Czas ładowania
‒ Czasprzy
ładowania
wyładowanym
przy wyładowanym
module
module
Dotyczy
przykład
to na
modeli
przykład
R 1200
modeli
RT, R
K 1600
1200 GT
RT, K 1600 GT
związanychzwiązanych
z odtwarzaniem
z odtwarzaniem
mediów i telefonowamediów i telefonowa-Dotyczy to na
akumulatorowym:
akumulatorowym:
ok. 3,5 h ok. 3,5 h
czy też K 1600
czy GTL.
też K 1600 GTL.
niem. Oferowana
niem. Oferowana
bezpłatnie bezpłatnie
aplikacja mobilna
aplikacja mobilna
‒ Nadaje się‒do
Nadaje
pracysię
w temperaturach
do pracy w temperaturach
od – 20 °C do
od+–50
20°C
°C do + 50 °C
BMW Motorrad
BMWConnected
Motorrad Connected
udostępniaudostępnia
poprzez poprzez
‒ Protokoły‒Bluetooth:
Protokoły Headset,
Bluetooth:Handsfree,
Headset, Handsfree,
A2DP, SPP A2DP, SPPwyświetlacz
wyświetlacz
LCD łatwą LCD
do codziennego
łatwą do codziennego
użytku,
użytku,
‒ Masa: ok.‒150
Masa:
g ok. 150 g
praktycznąpraktyczną
nawigację strzałkową
nawigację strzałkową
z komunikatami
z komunikatami
‒ Homologacja
‒ Homologacja
w kasku wgwECE
kasku
22-05
wg ECE 22-05
nawigacyjnymi
nawigacyjnymi
przesyłanymi
przesyłanymi
wprost do kasku.
wprost do kasku.
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UBRANIA
UBRANIA
MOTOCYKLOWE
MOTOCYKLOWE
Motocykliści
Motocykliści
przykładają
przykładają
szczególną
szczególną
wagę wagę
do tego, do
abytego,
w każdej
aby wsytuacji
każdej być
sytuacji
optymalnie
być optymalnie
chronionym
chronionym
przed niekorzystnymi
przed niekorzystnymi
warunkami
warunkami
atmosferycznymi.
atmosferycznymi.
BMW Motorrad
BMW Motorrad
oferuje oferuje
doskonale
doskonale
przemyślane,
przemyślane,
kompletne
kompletne
rozwiązania
rozwiązania
do najróżniejszych
do najróżniejszych
zastosowań
zastosowań
– począwszy
– począwszy
od doskonale
od doskonale
wentylowanego
wentylowanego
ubioru letniego
ubioru letniego
poprzez poprzez
wodoszczelne
wodoszczelne
ubrania turystyczne,
ubrania turystyczne,
a skończywszy
a skończywszy
na zaawansowanych
na zaawansowanych
kombinezokombinezonach skórzanych.
nach skórzanych.

20

20

Ubranie Ubranie
motocyklowe
motocyklowe
Venting Venting

22

22

Ubranie Ubranie
motocyklowe
motocyklowe
AirFlow AirFlow

23

23

Ubranie Ubranie
motocyklowe
motocyklowe
TourShell
TourShell

24

24

Ubranie Ubranie
motocyklowe
motocyklowe
StreetGuard
StreetGuard 26

26

Ubranie Ubranie
motocyklowe
motocyklowe
VentureShell
VentureShell 28

28

Ubranie Ubranie
motocyklowe
motocyklowe
GS Dry GS Dry

29

29

Ubranie Ubranie
motocyklowe
motocyklowe
EnduroGuard
EnduroGuard 30

30

Ubranie Ubranie
motocyklowe
motocyklowe
Rallye Rallye

32

32

Ubranie Ubranie
motocyklowe
motocyklowe
Atlantis Atlantis

33

33

Ubranie Ubranie
motocyklowe
motocyklowe
DarkNiteDarkNite

34

34

Ubranie Ubranie
motocyklowe
motocyklowe
Sport Sport

36

36

Kombinezon
Kombinezon
DoubleRDoubleR

37

37

Kombinezon
Kombinezon
DoubleRDoubleR
Race AIR
Race AIR

38

38
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Ubrania motocyklowe,
Ubrania motocyklowe,
tekstylne tekstylne

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

UBRANIE
UBRANIE
MOTOCYKLOWE
MOTOCYKLOWE
VENTING
VENTING
KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

Ubranie stworzone
Ubranie do
stworzone
miejskich
doprzygód
miejskich
w krajach
przygód w krajach
o wysokiej wilgotności
o wysokiej wilgotności
powietrza i powietrza
letnich temperaturach
i letnich temperaturach
przekraczających
przekraczających
25 °C. Pomimo
25 °C.
niewielkiej
Pomimo masy
niewielkiej masy
odporny naodporny
przetarcia
najeans
przetarcia
z umieszczoną
jeans z umieszczoną
na dużej na dużej
®
®
oraz
oraz
powierzchnipowierzchni
podszewkąpodszewką
siatkową CORDURA
siatkową CORDURA
lekkie protektory
lekkieNPL
protektory
zapewniają
NPL zapewniają
wysoki poziom
wysoki poziom
bezpieczeństwa
bezpieczeństwa
na krótkich na
odcinkach.
krótkich odcinkach.
‒ Lekkie ubranie
‒ Lekkie
motocyklowe
ubranie motocyklowe
na wysokie,na wysokie,
letnie temperatury
letnie temperatury
przekraczające
przekraczające
25 °C
25 °C
‒ Odporna ‒naOdporna
przetarcia
napodszewka
przetarcia podszewka
siatkowa siatkowa
CORDURACORDURA
na dużej powierzchni,
na dużej powierzchni,
zapewniająca
zapewniająca
optymalną wentylację
optymalną wentylację
‒ Wstawki w
‒ materiale
Wstawki wwierzchnim
materiale wierzchnim
z modnego,z modnego,
wytrzymałego
wytrzymałego
materiału jeansowego
materiału jeansowego
‒ Lekki i elastyczny
‒ Lekki i strecz
elastyczny
Dynatec
strecz
w obszarze
Dynatec w obszarze
zagłębień podkolanowych
zagłębień podkolanowych
zapewnia optymalną
zapewnia optymalną
swobodę ruchów
swobodę ruchów
‒ Dodatkowa
‒ Dodatkowa
warstwa materiału
warstwawmateriału
miejscachw miejscach
szczególnieszczególnie
narażonychnarażonych
na zniszczenie
na zniszczenie
‒ Lekkie protektory
‒ LekkieNPL
protektory
na barkach,
NPL na
łokciach
barkach,
i kolanach
łokciach i kolanach
(te ostatnie (te
z regulacją
ostatnie wysokości)
z regulacją wysokości)
oraz protektory
oraz protektory
NP2 na biodrach
NP2 na
(wyjmowane)
biodrach (wyjmowane)
‒ Możliwość
‒ doposażenia
Możliwość doposażenia
w protektorwplecowy
protektor
NPL
plecowy NPL
‒ Kieszeń protektora
‒ Kieszeń plecowego
protektora plecowego
z siatką dystansową
z siatką dystansową
3D dla optymalnej
3D dla optymalnej
cyrkulacji powietrza
cyrkulacji powietrza
‒ Zamki błyskawiczne
‒ Zamki błyskawiczne
oraz zapięcia
oraz
na zapięcia
guzik na guzik
na końcachna
rękawów
końcach rękawów
‒ Długie zamki
‒ Długie
błyskawiczne
zamki błyskawiczne
po bokach nogawek
po bokach nogawek
(aż do bioder),
(aż do
ułatwiające
bioder), ułatwiające
zakładanie; zakładanie;
zapięcia zapięcia
na guzik nana
końcach
guzik na
nogawek
końcach nogawek
‒ Kurtka: dwie
‒ Kurtka:
kieszenie
dwiepiersiowe
kieszeniena
piersiowe
guzik, na guzik,
dwie kieszenie
dwieboczne
kieszenie
na zamek;
bocznespodnie:
na zamek; spodnie:
po dwie kieszenie
po dwiez kieszenie
przodu i zztyłu
przodu i z tyłu
‒ Skórzana ‒etykieta
Skórzana
z napisem
etykieta „BMW
z napisem
Motorrad,
„BMW Motorrad,
engineeredengineered
in Germany“inna
Germany“
obrębkuna
kurtki
obrębku kurtki
i na pasie spodni
i na pasie spodni
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
spodnie
łączący
z kurtką
spodnie z kurtką
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
KOLOR

KOLOR

antracytowyantracytowy
ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE

34 – 48

34 – 48

ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE

46 – 60

46 – 60

CENY

CENY

Kurtka męska
Kurtka męska
Kurtka damska
Kurtka damska
Spodnie Spodnie

Kolor: antracytowy
Kolor: antracytowy

22

22

1489 zł
1444 zł
1156 zł

1489 zł
1444 zł
1156 zł

Kurtka Cover
Kurtka Cover

Kolor: czarny
Kolor: czarny

UBRANIE
UBRANIE
MOTOCYKLOWE
MOTOCYKLOWE
AIRFLOW
AIRFLOW
‒ 2 boczne ‒kieszenie
2 bocznekurtki,
kieszenie
1 kieszeń
kurtki,na1 plecach,
kieszeń na plecach,
kieszenie wewnętrzne,
2 kieszenie 2wkieszenie
spodniach
w spodniach
Letnie ubranie
Letnie
AirFlow
ubranie
zapewnia
AirFlowprzyjemną
zapewnia świeżość
przyjemną świeżość 3 kieszenie 3wewnętrzne,
(kieszenie przeważnie
z zamkiem)z zamkiem)
w gorącychwfazach
gorących
sezonu
fazach
motocyklowego.
sezonu motocyklowego.
Streczowe Streczowe(kieszenie przeważnie
‒ Dodatkowo:
‒ Dodatkowo:
wodoszczelny
wodoszczelny
worek w kieszeni
worek kurtki,
w kieszeni kurtki,
i siatkowe wstawki
i siatkowe
z wysoce
wstawkiodpornego
z wysoce odpornego
na przetarcia
na przetarcia
np. nalub
smartfona
portfel lub portfel
materiału Dynatec
materiału
gwarantują
Dynatec gwarantują
optymalną wentylację
optymalną wentylację np. na smartfona
‒ Zamek błyskawiczny
‒ Zamek błyskawiczny
łączący kurtkę
łączący
ze spodniami:
kurtkę ze spodniami:
i swobodę ruchów.
i swobodę
Ubranie
ruchów.
w kolorze
Ubranieczarnym
w kolorze czarnym
i 40
dookolny
cm
i 40 cm
,
wyposażone
wyposażone
jest dodatkowo
jest dodatkowo
w technologię
w technologię
coldblack®,coldblack®dookolny
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
zapobiegającą
zapobiegającą
jego nagrzewaniu
jego nagrzewaniu
na słońcu. na słońcu.
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
‒ Idealne letnie
‒ Idealne
ubranie
letnie
motocyklowe
ubranie motocyklowe
na wyższe na wyższe
temperaturytemperatury
KOLORY KOLORY
‒ Materiał wierzchni:
‒ Materiałwysoce
wierzchni:
odporny
wysoce
naodporny
ścieraniena ścieranie Kurtka i spodnie:
Kurtkaczarny
i spodnie:
lub szary
czarny lub szary
®
®
Dynatec firmy
Dynatec
schoeller
firmy schoeller
Kurtka Cover:
Kurtka
czarwony
Cover: czarwony
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
protektory NP2
protektory
na plecach,
NP2 na
ramionach,
plecach, ramionach,
ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE
łokciach, biodrach
łokciach,
i kolanach
biodrach(na
i kolanach
łokciach(na
i kolanach
łokciach i kolanach
34 – 48
34 – 48
z regulowaną
z regulowaną
wysokością)wysokością)
KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
‒ Strecz Dynatec
‒ Strecz
naDynatec
dużej powierzchni
na dużej powierzchni
w górnej części
w górnej części
46 – 66, 98 –118
46 – 66,
(wersja
98 –118
długa),
(wersja
spodnie
długa),
dodatkowo
spodnie dodatkowo
pleców zapewnia
plecówoptymalną
zapewnia swobodę
optymalnąruchów
swobodę ruchów
25 – 28 (wersja
25 –krótka)
28 (wersja krótka)
‒ Wstawki siatkowe
‒ Wstawki
AirTex
siatkowe
w obrębie
AirTexklatki
w obrębie
piersiowej
klatki piersiowej
(w kolorze szarym
(w kolorze
tylkoszarym
46 – 60)
tylko 46 – 60)
i ramion oraz
i ramion
na udach
orazzapewniają
na udach zapewniają
optymalną optymalną
wentylację wentylację
CENY
CENY
‒ Podszewka
‒ Podszewka
siatkowa: maksymalna
siatkowa: maksymalna
przepuszczalność
przepuszczalność
Kurtka damska
Kurtka damska
2133 zł
2133 zł
powietrza i powietrza
elastyczność
i elastyczność
Kurtka męska
Kurtka
(rozm.
męska
46-60,
(rozm.
98-110)
46-60, 98-110) 2178 zł
2178 zł
‒ W komplecie
‒ W wiatroszczelna
komplecie wiatroszczelna
kurtka Cover
kurtka
do Cover do
Kurtka męska
Kurtka
(rozm.
męska
62–66,
(rozm.
114–118)
62–66, 114–118)2244 zł
2244 zł
zakładania w
zakładania
przypadku
w niskich
przypadku
temperatur,
niskich temperatur,
Spodnie Spodnie
1422 zł
1422 zł
przechowywana
przechowywana
w kieszeni na
w kieszeni
plecach na plecach
Kurtka Cover
Kurtka
(dostarczana
Cover (dostarczana
w komplecie)
w komplecie)399 zł
399 zł
‒ Materiał odblaskowy
‒ Materiał odblaskowy
na kurtce i spodniach
na kurtce i spodniach
ubraniu®koloru
w ubraniu
czarnego
koloru czarnego
‒ Technologia
‒ Technologia
coldblack® w
coldblack
‒ Powłoka odporna
‒ Powłoka
naodporna
zanieczyszczenia
na zanieczyszczenia
i wnikanie wody
i wnikanie wody
‒ Przyjemnie
‒ Przyjemnie
miękki materiał
miękki
na materiał
kołnierzu,nakońcach
kołnierzu, końcach
rękawów oraz
rękawów
w pasieoraz
spodni
w pasie spodni
‒ Rzepy do‒regulacji
Rzepy do
szerokości
regulacji w
szerokości
pasie spodni,
w pasie
na spodni, na
końcach rękawów
końcach
i nogawek,
rękawów ianogawek,
także na brzegu
a także na brzegu
kurtki damskiej
kurtki damskiej
‒ Dzięki 2 zintegrowanym
‒ Dzięki 2 zintegrowanym
pasom naramiennym
pasom naramiennym
kurtka
kurtka
może być także
możewygodnie
być takżenoszona
wygodnie
jako
noszona
plecak jako plecak

Kolor: szaryKolor: szary

23

23

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Ubrania motocyklowe,
Ubrania motocyklowe,
tekstylne tekstylne

UBRANIE
UBRANIE
MOTOCYKLOWE
MOTOCYKLOWE
TOURSHELL
TOURSHELL
KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

To sportowe
Toubranie
sportowe
turystyczne
ubranie turystyczne
z membraną
z membraną
BMW
BMW
Climate wyznacza
Climatenowe
wyznacza
standardy.
noweOpracowany
standardy. Opracowany
przez
przez
BMW Motorrad
BMWmateriał
Motorrad
oferuje
materiał
jeszcze
oferuje
wyższy
jeszcze
komfort
wyższy komfort
noszenia oraz
noszenia
lepszą oraz
regulację
lepszątemperatury.
regulację temperatury.
Materiał Materiał
wierzchni ubrania
wierzchni
TourShell
ubraniatoTourShell
konstrukcja
to konstrukcja
Z-Liner,
Z-Liner,
która łączy wysoką
która łączy
odporność
wysoką odporność
na ścieraniena
z komfortem
ścieranie z komfortem
miękkiego imiękkiego
mniej sztywnego
i mniej sztywnego
materiału. materiału.
‒ Sportowe,‒wodoszczelne
Sportowe, wodoszczelne
ubranie turystyczne
ubranie turystyczne
na cały rok na cały rok
‒ Odporny na
‒ Odporny
ścieranie,nabondowany
ścieranie, bondowany
Dynatec Comfort
Dynatec Comfort
jako konstrukcja
jako konstrukcja
Z-Liner
Z-Liner
‒ Wiatroszczelna,
‒ Wiatroszczelna,
wodoszczelna
wodoszczelna
i oddychająca
i oddychająca
membrana membrana
BMW Climate
BMW Climate
‒ Protektory‒ NP2
Protektory
na plecach,
NP2 na
ramionach,
plecach, ramionach,
łokciach, łokciach,
biodrach i kolanach
biodrach(3-stopniowa
i kolanach (3-stopniowa
regulacja wysokości)
regulacja wysokości)
oraz protektory
orazNPL
protektory
na biodrach
NPL na biodrach
‒ Wodoszczelne
‒ Wodoszczelne
zamki błyskawiczne
zamki błyskawiczne
otworów otworów
wentylacyjnych
wentylacyjnych
na tułowiu na tułowiu
‒ Tkanina dystansowa
‒ Tkanina dystansowa
3D na plecach
3D na plecach
‒ Regulacja‒szerokości
Regulacja na
szerokości
zakończeniach
na zakończeniach
rękawów, rękawów,
w pasie spodni
w pasie
orazspodni
na kołnierzu
oraz na
zakołnierzu
pomocą za
pasków
pomocą pasków
na rzep
na rzep
‒ Pikowane‒wstawki
Pikowane
streczowe
wstawki na
streczowe
ramionach,
na ramionach,
w pasie kurtki
w pasie
i powyżej
kurtkikolan
i powyżej
w celukolan
optymalnego
w celu optymalnego
dopasowania
dopasowania
‒ Po 2 wodoszczelne
‒ Po 2 wodoszczelne
kieszenie zewnętrzne
kieszenie zewnętrzne
w kurtce w kurtce
i spodniach,i spodniach,
2 kieszenie 2wewnętrzne
kieszenie wewnętrzne
w kurtce w kurtce
(w tym 1 kieszeń
(w tymna1 smartfon
kieszeń na
z przezroczystym
smartfon z przezroczystym
okienkiem iokienkiem
prowadnikiem
i prowadnikiem
przewodu), przewodu),
1 niewodo- 1 niewodoszczelna kieszeń
szczelna
na lewym
kieszeńramieniu
na lewym ramieniu
‒ Optymalna
‒ Optymalna
możliwość połączenia
możliwość zpołączenia
pikowaną z pikowaną
kurtką Ridekurtką
(str. 87)
Ride (str. 87)
‒ Materiał odblaskowy
‒ Materiał odblaskowy
na kurtce i spodniach
na kurtce i spodniach
w celu zapewnienia
w celu zapewnienia
dobrej widoczności
dobrej widoczności
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
spodnie
łączący
z kurtką
spodnie z kurtką
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE

Krój damskiKrój damski
Kolor: szaryKolor: szary

Krój męski Krój męski
Kolor: szaryKolor: szary

KOLORY

KOLORY

Kurtka: czarny,
Kurtka:
szary
czarny, szary
Spodnie: czarny
Spodnie: czarny
ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE

34 – 48

34 – 48

ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE

46 – 60

46 – 60

CENY

CENY

Kurtka damska
Kurtka damska
Kurtka męska
Kurtka męska
Spodnie Spodnie
Krój męski Krój męski
Kolor: czarny
Kolor: czarny

24

24

2156 zł
2199 zł
1733 zł

2156 zł
2199 zł
1733 zł

Krój damskiKrój damski
Kolor: czarny
Kolor: czarny

25

25

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Ubrania motocyklowe,
Ubrania motocyklowe,
tekstylne tekstylne

UBRANIE
UBRANIE
MOTOCYKLOWE
MOTOCYKLOWE
STREETGUARD
STREETGUARD
KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

NOWOŚĆNOWOŚĆ
Kolor kurtkiKolor kurtki
krótkiej: niebieski
krótkiej: niebieski

Kurtka długa,
Kurtka
kolor:długa,
czarny
kolor: czarny

Kurtka krótka,
Kurtka
kolor:
krótka,
antracytowy
kolor: antracytowy
Spodnie, kolor:
Spodnie,
czarny
kolor: czarny

KOLORY

KOLORY

Kurtka krótka
Kurtka
w kolorze
krótkaantracytowym
w kolorze antracytowym
lub niebieskim
lub niebieskim
Wiatroszczelne,
Wiatroszczelne,
wodoszczelne
wodoszczelne
i oddychające
i oddychające
–
–
Kurtka
w kolorze
długaczarnym*
w kolorze czarnym*
to wszechstronne
to wszechstronne
ubranie motocyklowe
ubranie motocyklowe
z osobną z osobną Kurtka długa
kolorze czarnym
w kolorze czarnym
podpinką termiczną
podpinkąi termiczną
wyjmowaną
i wyjmowaną
wkładką termiczną
wkładką termicznąSpodnie w Spodnie
spodni oprze
spodni
się każdej
oprzepogodzie.
się każdejZa
pogodzie.
wysoki poziom
Za wysoki poziomROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE
bezpieczeństwa
bezpieczeństwa
odpowiadają
odpowiadają
wysoce odporny
wysoce
naodporny na 34 – 48, 72 –34
88,
– 48,
8 – 22
72 –(kolor
88, 8niebieski
– 22 (kolor
tylko
niebieski
34 – 48)
tylko 34 – 48)
przetarcie 3-warstwowy
przetarcie 3-warstwowy
laminat ze wstawkami
laminat ze wstawkami
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
ProtectionGuard
ProtectionGuard
oraz wyjmowane
oraz wyjmowane
protektory NP2.
protektory NP2.
46 – 66, 98 –118
46 – 66,
(wersja
98 –118
długa),
(wersja długa),
25 – 32 (wersja
25 –krótka)
32 (wersja krótka)
‒ Profesjonalne
‒ Profesjonalne
turystyczneturystyczne
ubranie motocyklowe
ubranie motocyklowe
(kolor niebieski
(kolor
tylko
niebieski
46 – 60)
tylko 46 – 60)
na cały rok na cały rok
CENY WARIANTÓW
CENY WARIANTÓW
DAMSKICHDAMSKICH
‒ Wysoce odporny
‒ Wysoce
naodporny
przetarcie,
na elastyczny,
przetarcie, elastyczny,
®
®
Kurtka
Kurtka
3333 zł
3333 zł
, 5 % elastan)
, 5 % elastan)
3-warstwowy
3-warstwowy
laminat (95 %
laminat
CORDURA
(95 % CORDURA
Kurtka niebieska
3422 zł
3422
zł pasują,
‒ Membrana
‒ Membrana
BMW Climate
BMW
wykonana
Climatewg
wykonana
standardu
wg standarduKurtka niebieska
Świetnie
Świetnie
dobrze
pasują,
się trzymają
dobrze się
i wygodnie
trzymają sie
i wygodnie
noszą: sie noszą:
2622 zł
2622
zł rozpinanej
C.A.R.E.: wiatroC.A.R.E.:
i wodoszczelna,
wiatro- i wodoszczelna,
a jednocześnie
a jednocześnie Spodnie Spodnie
Dzięki
Dziękiklapie
rozpinanej
z bocznymi
klapie zwstawkami
bocznymi wstawkami
ze streczu ze streczu
wydajnie oddychająca
wydajnie oddychająca
i regulowanymi
i regulowanymi
szelkami spodnie
szelkami
męskie
spodnie
są jeszcze
męskie są jeszcze
CENY WARIANTÓW
CENY WARIANTÓW
MĘSKICH MĘSKICH
‒ Wstawki z‒innowacyjnego
Wstawki z innowacyjnego
materiału ProtectionGuard
materiału ProtectionGuard
bardziej
bardziej komfortowe.
Kurtka (rozm.
Kurtka
25–29,
(rozm.
46–60,
25–29,
98–110)
46–60, 98–110)3378 zł
3378
zł komfortowe.
w miejscachwszczególnie
miejscach szczególnie
narażonychnarażonych
na zniszczenie
na zniszczenie
Kurtka (rozm.
Kurtka
30-32,
(rozm.
62-66,
30-32,
114-118)
62-66, 114-118)3445 zł
3445 zł
‒ Protektory‒ NP2
Protektory
na plecach,
NP2 na
barkach,
plecach,
łokciach,
barkach, łokciach,
Kurtka długa
Kurtka
(rozm.długa
25–29,
(rozm.
46–60,
25–29,
98–110)
46–60, 98–110)
3445 zł
3445 zł
biodrach i kolanach
biodrach(zi kolanach
regulacją(zwysokości),
regulacją wysokości),
Kurtka długa
Kurtka
(rozm.długa
30-32,
(rozm.
62-66,
30-32,
114-118)
62-66, 114-118)
3467 zł
3467 zł
możliwość doposażenia
możliwość doposażenia
w protektorwkości
protektor
ogonowej
kości ogonowej
Kurtka niebieska
Kurtka niebieska
3467 zł
3467 zł
‒ Wiatro- i wodoszczelny,
‒ Wiatro- i wodoszczelny,
zdejmowany
zdejmowany
kołnierz ochronny
kołnierz ochronny
Spodnie Spodnie
2622 zł
2622 zł
ze zintegrowaną
ze zintegrowaną
kominiarką kominiarką
‒ Wyjmowana
‒ Wyjmowana
wiatroszczelna
wiatroszczelna
podpinka termiczna,
podpinka termiczna,
którą możnaktórą
również
można
nosić
również
oddzielnie
nosić oddzielnie
‒ Podpinka‒termiczna
Podpinkatypu
termiczna
softshell,
typumoże
softshell,
być noszona
może być noszona
również oddzielnie
również oddzielnie
‒ Wyjmowana
‒ Wyjmowana
wkładka termiczna
wkładkaspodni
termiczna spodni
‒ Rozpinana‒ klapa
Rozpinana
spodni,
klapa
boczne
spodni,
wstawki
boczne
streczowe
wstawki streczowe
i regulowane
i regulowane
szelki w spodniach
szelki w męskich
spodniach męskich
‒ Rozpinane
‒ podwyższenie
Rozpinane podwyższenie
pasa w spodniach
pasa w spodniach
damskich, zdamskich,
polarową wstawką
z polarową
i elastycznym
wstawką i elastycznym
ściągaczemściągaczem
z antypoślizgowym
z antypoślizgowym
nadrukiem nadrukiem
silikonowymsilikonowym
‒ Zamki błyskawiczne
‒ Zamki błyskawiczne
do efektywnej
do efektywnej
wentylacji wentylacji
z przodu i zztyłu
przodu
kurtkii zoraz
tyłu na
kurtki
udach
orazspodni
na udach spodni
Zdejmowany
Zdejmowany
kołnierz ochronny
kołnierzzeochronny
zintegrowaną
ze zintegrowaną
kominiarką kominiarką
‒ Kieszenie‒kurtki:
Kieszenie
2 wysoce
kurtki:wodoodporne
2 wysoce wodoodporne
kieszenie kieszenie
skutecznie iskutecznie
niezawodnie
i niezawodnie
odpiera wiatr
odpiera
oraz deszcz.
wiatr oraz deszcz.
zewnętrzne,zewnętrzne,
1 wodoszczelna,
1 wodoszczelna,
łatwo dostępna
łatwokieszeń
dostępna kieszeń
pod zapięciem
podlabiryntowym,
zapięciem labiryntowym,
3 wodoszczelne
3 wodoszczelne
kieszenie wewnętrzne,
kieszenie wewnętrzne,
w tym jednawspecjalna
tym jednakieszeń
specjalna kieszeń
na multimedia
na multimedia
‒ Kieszenie‒spodni:
Kieszenie
2 wysoce
spodni:wodoodporne
2 wysoce wodoodporne
kieszenie kieszenie
zewnętrznezewnętrzne
‒ Spodnie z‒ bezstopniową
Spodnie z bezstopniową
regulacją szerokości
regulacją w
szerokości
pasie
w pasie
‒ Odblaskowy
‒ Odblaskowy
nadruk z przodu
nadruk
i zztyłu
przodu
kurtkii zoraz
tyłu po
kurtki oraz po
bokach nogawek
bokachspodni
nogawek spodni
‒ Zamek błyskawiczny
‒ Zamek błyskawiczny
łączący kurtkę
łączący
ze spodniami:
kurtkę ze spodniami:
dookolny i 40
dookolny
cm
i 40 cm
‒ Comfort Fit
‒ Comfort Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE

Kurtka StreetGuard
Kurtka StreetGuard
AIR
AIR
Informacje oInformacje
produkcieo–produkcie
patrz strona
– patrz
42 strona 42

wyczerpania zapasów.
* Tylko do wyczerpania
* Tylko do zapasów.

26

26

27

27

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Ubrania motocyklowe,
Ubrania motocyklowe,
tekstylne tekstylne

UBRANIE
UBRANIE
MOTOCYKLOWE
MOTOCYKLOWE
VENTURESHELL
VENTURESHELL

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

KRÓJ MĘSKI
KRÓJ MĘSKI

Opracowane
Opracowane
z myślą o letnich
z myślą
temperaturach
o letnich temperaturach
ubranie
ubranie
VentureShell
VentureShell
oferuje wszystko,
oferujeczego
wszystko,
potrzebuje
czego potrzebuje
turystycznyturystyczny
ubiór enduro
ubiór
‒ począwszy
enduro ‒ począwszy
od oddychająceod oddychającego i wodoodpornego
go i wodoodpornego
materiału wierzchniego
materiału wierzchniego
poprzez poprzez
dodatkową dodatkową
warstwę materiału
warstwęwmateriału
miejscachwszczególnie
miejscach szczególnie
narażonychnarażonych
na zniszczenie,
na zniszczenie,
a skończywszy
a skończywszy
na
na
rozmaitych rozmaitych
zamkach wentylacyjnych.
zamkach wentylacyjnych.
To wszechstronny
To wszechstronny
talent, zarówno
talent,
nazarówno
drogach,na
jakdrogach,
i w terenie.
jak i w terenie.

Kolor kurtki:Kolor
niebieski
kurtki: niebieski
Kolor spodni:
Kolor
czarny
spodni: czarny

‒ Letnie ubranie
‒ Letnie
enduro
ubranie
dla początkujących,
enduro dla początkujących,
przystosowane
przystosowane
również do również
jazdy turystycznej
do jazdy turystycznej
‒ Materiał wierzchni:
‒ Materiałpoliamid;
wierzchni:oddychająca
poliamid; oddychająca
i odporna i odporna
na brud oraznawodę
brud powłoka
oraz wodę powłoka
‒ Podwójna‒warstwa
Podwójna
materiału
warstwawmateriału
miejscachwszczególnie
miejscach szczególnie
narażonychnarażonych
na zniszczenie;
na zniszczenie;
na barkach na
i łokciach
barkach i łokciach
dodatkowo dodatkowo
pianka
pianka
‒ Protektory‒ NPL
Protektory
na ramionach,
NPL na ramionach,
łokciach i kolanach
łokciach i kolanach
(z regulacją(zwysokości),
regulacją wysokości),
wyjmowanewyjmowane
protektory NP2
protektory NP2
na biodrachna biodrach
‒ Możliwość
‒ doposażenia
Możliwość doposażenia
w protektorwplecowy
protektor
NPL
plecowy NPL
‒ Długie zamki
‒ Długie
błyskawiczne
zamki błyskawiczne
do wentylacji
do wentylacji
na ramionach,
na ramionach,
piersiach, plecach
piersiach,
i udach
plecach i udach
‒ Siatkowa ‒podszewka,
Siatkowa podszewka,
tkanina dystansowa
tkanina dystansowa
na plecach na plecach
zapewniająca
zapewniająca
lepszą cyrkulację
lepsząpowietrza
cyrkulację powietrza
‒ Wstawki ze
‒ Wstawki
streczowe
ze na
streczowe
kolanachna
oraz
kolanach
na biodrach
oraz na biodrach
‒ Regulacja‒szerokości
Regulacja za
szerokości
końcach za
rękawów
końcach
i nogawek
rękawów i nogawek
spodni (zapięcie
spodni
na(zapięcie
rzepy), na
naramionach
rzepy), na (zatrzask)
ramionach (zatrzask)
i w talii (gumka)
i w talii (gumka)
‒ 2 naszyte‒kieszenie
2 naszytez kieszenie
patką, 2 kieszenie
z patką, 2piersiowe
kieszenie piersiowe
ze zintegrowaną
ze zintegrowaną
wentylacją, wentylacją,
1 kieszeń w1dolnej
kieszeń
części
w dolnej części
pleców, 2 kieszenie
pleców, 2wkieszenie
spodniach
w spodniach
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
spodnie
łączący
z kurtką
spodnie z kurtką
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
KOLORY

KOLORY

Kurtka: niebieski
Kurtka: niebieski
Spodnie: czarny
Spodnie: czarny
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE

S – 4XL

S – 4XL

CENY

CENY

Kurtka
Spodnie

28

28

Kurtka
Spodnie

1422 zł
799 zł

1422 zł
799 zł

Kolor: ciemnogranatowy
Kolor: ciemnogranatowy

UBRANIE
UBRANIE
MOTOCYKLOWE
MOTOCYKLOWE
GS DRYGS DRY
‒ Odblaskowe
‒ Odblaskowe
nadruki na rękawach
nadruki nai kołnierzu
rękawach i kołnierzu
To wodoszczelne,
To wodoszczelne,
turystyczneturystyczne
ubranie enduro
ubranie
oferuje
enduro oferuje
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
spodnie
łączący
z kurtką
spodnie z kurtką
optymalną ochronę
optymalną
przed
ochronę
czynnikami
przed czynnikami
pogodowymi
pogodowymi ‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
podczas każdej
podczas
przyg
każdej
ody. Dotyczy
przyg ody.
to nawet
Dotyczy
wysokich,
to nawet wysokich,
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
letnich temperatur,
letnich temperatur,
ponieważ wytrzymały
ponieważ wytrzymały
materiał materiał
CORDURACORDURA
500 z wydajnie
500 oddychającą
z wydajnie oddychającą
membraną membraną KOLORY KOLORY
BMW Climate
BMW
oferuje
Climate
unikalny
oferuje
mechanizm
unikalny mechanizm
wentylacji. wentylacji.
Kurtka: szary
Kurtka:
lub ciemnogranatowy
szary lub ciemnogranatowy
KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

Spodnie: ciemnogranatowy
Spodnie: ciemnogranatowy
‒ Wodoszczelne,
‒ Wodoszczelne,
turystyczneturystyczne
ubranie enduro
ubranie enduro
ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE
dla początkujących
dla początkujących
34 – 48
34 – 48
‒ Materiał wierzchni:
‒ MateriałCORDURA
wierzchni: CORDURA
500/poliamid,
500/poliamid,
MĘSKIE
MĘSKIE
wytrzymaławytrzymała
mieszanka dla
mieszanka
większejdla
odporności
większej odporności ROZMIARY ROZMIARY
46 – 60
‒ Konstrukcja
‒ Konstrukcja
Z-Liner z membraną
Z-Liner z membraną
BMW Climate
BMW Climate 46 – 60
(wiatro- i wodoszczelna,
(wiatro- i wodoszczelna,
wydajnie oddychająca)
wydajnie oddychająca) CENY
CENY
‒ Wzmocnienie
‒ Wzmocnienie
miejsc szczególnie
miejsc szczególnie
narażonychnarażonych
na
na Kurtka damska
Kurtka damska
zniszczeniezniszczenie
powłoką PUpowłoką
z cząstkami
PU zceramicznymi
cząstkami ceramicznymiKurtka męska
Kurtka męska
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
protektory NP2
protektory
na barkach,
NP2 na
łokciach,
barkach, łokciach, Spodnie Spodnie
kolanach (z kolanach
bezstopniową
(z bezstopniową
regulacją wysokości)
regulacją wysokości)
oraz biodrach
oraz biodrach
‒ W komplecie
‒ W długi
komplecie
protektor
długiplecowy
protektor
NPplecowy
Pro
NP Pro
‒ Unikalne, ‒wodoszczelnie
Unikalne, wodoszczelnie
klejone zamki
klejone
błyskawiczne
zamki błyskawiczne
do wentylacji
dona
wentylacji
piersi i plecach
na piersi
otwierają
i plecach
również
otwierają również
membranę,membranę,
zapewniajączapewniając
bezpośrednią,
bezpośrednią,
efektywną efektywną
wentylację tułowia
wentylację tułowia
‒ Streczowe
‒ wstawki
Streczowe
na wstawki
rękach, kolanach
na rękach,
oraz
kolanach
nad oraz nad
pośladkami,pośladkami,
‒ Tkanina dystansowa
‒ Tkanina dystansowa
3D na plecach,
3D na
zapewniająca
plecach, zapewniająca
optymalną cyrkulację
optymalnąpowietrza
cyrkulację powietrza
‒ Regulacja‒szerokości
Regulacja rękawów,
szerokościtalii,
rękawów,
pasa oraz
talii, pasa oraz
nogawek spodni
nogawek
za pomocą
spodni za
pasków
pomocą
rzepowych
pasków rzepowych
‒ Dwie naszywane
‒ Dwie naszywane
wodoszczelne
wodoszczelne
kieszenie kurtki
kieszenie kurtki
‒ Po jednej‒kieszeni
Po jednej
na kieszeni
piersi i rękawie
na piersi
oraz
i rękawie
po dwie
oraz po dwie
kieszenie nakieszenie
plecach na
i w plecach
spodniach
i w spodniach
‒ Skórzane ‒obszycie
Skórzane
poobszycie
wewnętrznej
po wewnętrznej
stronie kolan,
stronie kolan,
zapewniające
zapewniające
dobre trzymanie
dobrena
trzymanie
zbiornikunapaliwa
zbiorniku paliwa
podczas jazdy
podczas
w terenie
jazdy w terenie

2156 zł
2199 zł
1733 zł

2156 zł
2199 zł
1733 zł

Kolor kurtki:Kolor
szarykurtki: szary
Kolor spodni:
Kolor spodni:
ciemnogranatowy
ciemnogranatowy

29

29

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Ubrania motocyklowe,
Ubrania motocyklowe,
tekstylne tekstylne

UBRANIE
UBRANIE
MOTOCYKLOWE
MOTOCYKLOWE
ENDUROGUARD
ENDUROGUARD
‒ Wiatrołap‒kurtki
Wiatrołap
chronikurtki
skutecznie
chroni skutecznie
przed wiatrem
przed wiatrem
i deszczemi deszczem
Z ubraniemZEnduroGuard
ubraniem EnduroGuard
będziesz gotowy
będziesz
na wszystko,
gotowy na wszystko,
‒ Wodoszczelna
‒ Wodoszczelna
kominiarka kominiarka
wbudowanawbudowana
w kołnierz w kołnierz
niezależnie niezależnie
od pogody. od
Tenpogody.
profesjonalny
Ten profesjonalny
ubiór enduro
ubiór enduro
‒ Wewnętrzna
‒ Wewnętrzna
część kolanczęść
obszyta
kolan
skórą
obszyta
w celuskórą w celu
oferuje maksimum
oferuje maksimum
funkcjonalności.
funkcjonalności.
Specjalnie Specjalnie
lepszego
na zbiorniku
chwytu napodczas
zbiorniku
jazdy
podczas
w terenie
jazdy w terenie
opracowanyopracowany
materiał wierzchni
materiał(połączenie
wierzchni (połączenie
materiału materiału lepszego chwytu
‒ Wszechstronna
‒ Wszechstronna
regulacja szerokości
regulacja dzięki
szerokości
zatrzaskom
dzięki zatrzaskom
Dynatec zeDynatec
streczemzeDynatec
streczem
oraz
Dynatec
częściowy
oraz nadruk
częściowy nadruk
ceraspace) ceraspace)
zapewnia najwyższy
zapewniapoziom
najwyższy
odporności
poziom odporności
na
nai rzepom i rzepom
‒ Nadruk odblaskowy
‒ Nadruk odblaskowy
na kurtce na kurtce
przetarcie. Za
przetarcie.
optymalny
Za klimat
optymalny
odpowiada
klimat odpowiada
3-warstwowy
3-warstwowy
‒ Zamek błyskawiczny
‒ Zamek błyskawiczny
łączący kurtkę
łączący
ze spodniami:
kurtkę ze spodniami:
laminat z membraną
laminat z membraną
BMW Climate,
BMW
która
Climate,
jest zarówno
która jest zarówno
dookolny i 40
dookolny
cm
i 40 cm
wiatro- i wodoszczelna,
wiatro- i wodoszczelna,
jak i oddychająca.
jak i oddychająca.
WszechstronWszechstron‒ Comfort Fit
‒ Comfort Fit
ne zamki wentylacyjne
ne zamki wentylacyjne
i inne detalei inne
pozwalają
detalekażdemu
pozwalają każdemu
‒ Oznakowanie
CE
CE
motocykliście
motocykliście
cieszyć się cieszyć
indywidualnym
się indywidualnym
klimatem, klimatem, ‒ Oznakowanie
zapewniającym
zapewniającym
dobre samopoczucie.
dobre samopoczucie.
KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

Kolor: szaryKolor: szary

KOLORY

KOLORY

‒ Ubranie motocyklowe
‒ Ubranie motocyklowe
nowej generacji,
nowejnadające
generacji,się
nadające się
Kurtka: szary
Kurtka:
lub czarny
szary lub czarny
w szczególności
w szczególności
do jazdy w terenie,
do jazdywodoodporne
w terenie, wodoodporneSpodnie: czarny
Spodnie: czarny
‒ Materiał wierzchni
‒ Materiałowierzchni
dużej odporności
o dużej odporności
na ścieraniena ścieranie
ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE
z tkaniny i streczu
z tkaniny
Dynatec
i streczu
z częściowym
Dynatec z częściowym
nadrukiem nadrukiem
34 – 48, 72 –34
88– (wersja
48, 72 –długa),
88 (wersja
18 – długa),
22 (wersja
18 –krótka)
22 (wersja krótka)
ceraspace, ceraspace,
zaprojektowany
zaprojektowany
przez BMWprzez
we BMW we
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
współpracywspółpracy
z Schoeller zTextil
Schoeller
AG Textil AG
46 – 66,
(wersja
98 –118
długa),
(wersja
24 –długa),
32 (wersja
24 –krótka)
32 (wersja krótka)
‒ 3-warstwowy
‒ 3-warstwowy
laminat z membraną
laminat z membraną
BMW Climate,
BMW Climate, 46 – 66, 98 –118
wiatro- i wodoszczelną,
wiatro- i wodoszczelną,
wydajnie oddychającą
wydajnie oddychającą
CENY
CENY
‒ Protektory‒ NP2
Protektory
na plecach,
NP2 na
ramionach,
plecach, ramionach,
łokciach, łokciach, Kurtka damska
Kurtka damska
biodrach i kolanach
biodrach(bezstopniowa
i kolanach (bezstopniowa
regulacja regulacja
Kurtka męska
Kurtka męska
wysokości) wysokości)
(rozm. 24 – 29,
(rozm.
46 –24
60,
– 29,
98 –110)
46 – 60, 98 –110)
‒ Możliwość
‒ doposażenia
Możliwość doposażenia
w protektorwkości
protektor
ogonowej
kości ogonowej
Kurtka męska
Kurtka męska
‒ Bardzo dobra
‒ Bardzo
wentylacja
dobra obiegowa
wentylacjadzięki
obiegowa
licznym
dzięki licznym (rozm. 30 – 32,
(rozm.
62 –30
66,
– 32,
11462
–118)
– 66, 114 –118)
skutecznymskutecznym
elementomelementom
wentylującym,
wentylującym,
podwójny podwójny Spodnie Spodnie
zamek przedni
zamek
jakoprzedni
systemjako
AirVent
system AirVent
‒ Podszewka
‒ Podszewka
siatkowa w siatkowa
kurtce i spodniach
w kurtce i oraz
spodniach
siatka oraz siatka
3D na plecach,
3D na
oddychająca
plecach, oddychająca
i elastycznai elastyczna
‒ 8 kieszeni‒w8 kurtce,
kieszeniwwtym
kurtce,
7 wodoodpornych,
w tym 7 wodoodpornych,
kurtka
kurtka
męska z dodatkową
męska z dodatkową
kieszenią nakieszenią
piersi, 3 na
kieszenie
piersi, 3 kieszenie
w spodniach,
w spodniach,
w tym 1 kieszeń
w tymna1 klucze
kieszeń na klucze
‒ Zakończenia
‒ Zakończenia
rękawów i nogawek
rękawów szeroko
i nogawek
otwierane,
szeroko otwierane,
zabezpieczone
zabezpieczone
elementemelementem
zatrzymującym
zatrzymującym
wiatr przy wiatr przy
złej pogodzie
złej pogodzie

3467 zł

3467 zł

3511 zł

3511 zł

3578 zł
2422 zł

3578 zł
2422 zł

Kolor: czarny
Kolor: czarny

30

30

31

31

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Ubrania motocyklowe,
Ubrania motocyklowe,
tekstylne i skórzane
tekstylne i skórzane

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

Kolor: szaryKolor: szary

‒ Długie skórzane
‒ Długieobszycie
skórzane
poobszycie
wewnętrznej
po wewnętrznej
stronie
stronie
kolan, zapewniające
kolan, zapewniające
stabilne trzymanie
stabilnena
trzymanie
zbiornikuna zbiorniku
paliwa podczas
paliwa
jazdy
podczas
w terenie
jazdy w terenie
‒ Wzmocniona
‒ Wzmocniona
krawędź nogawek
krawędźwnogawek
spodniach
w spodniach
‒ Protektory‒ NP2
Protektory
na barkach,
NP2 na
łokciach,
barkach,
biodrach
łokciach,
oraz
biodrach oraz
kolanach (z kolanach
3-stopniową
(z 3-stopniową
regulacją wysokości)
regulacją wysokości)
‒ Długi protektor
‒ Długiplecowy
protektor
NPplecowy
Pro
NP Pro
‒ Opcjonalnie
‒ Opcjonalnie
dostępny protektor
dostępnypiersiowy,
protektor piersiowy,
mocowany mocowany
na 4 zatrzaski
na 4 zatrzaski
‒ Przemyślane
‒ Przemyślane
funkcje wentylacyjne:
funkcje wentylacyjne:
wentylacja wentylacja
wielkopowierzchniowa
wielkopowierzchniowa
na plecach,na
klapy
plecach,
na piersi,
klapy na piersi,
zamki wentylacyjne
zamki wentylacyjne
na rękach i na
udach
rękach i udach
‒ Tkanina dystansowa
‒ Tkanina dystansowa
3D na plecach
3D na
do plecach
wentylacji
do wentylacji
protektora plecowego
protektora plecowego
‒ Różne możliwości
‒ Różne możliwości
regulacji szerokości
regulacji za
szerokości
pomocą za pomocą
pasków rzepowych
pasków rzepowych
i zatrzaskówi zatrzasków
‒ Prosta regulacja
‒ Prostaszerokości
regulacja nogawki
szerokości
(szerokie
nogawki (szerokie
otwarcie) otwarcie)
‒ Kurtka: 6 ‒kieszeni
Kurtka:z6przodu,
kieszeniwztym
przodu,
2 wodoszczelne;
w tym 2 wodoszczelne;
duża i maładuża
kieszeń
i mała
w dolnej
kieszeń
części
w dolnej
pleców;
części pleców;
2 kieszenie 2wewnętrzne
kieszenie wewnętrzne
na zamek na zamek
‒ Kieszeń na
‒ Kieszeń
DrinkPack
nana
DrinkPack
plecach,na
dostępna
plecach, dostępna
z zewnątrz, zzintegrowana
zewnątrz, zintegrowana
z tkaniną Airnet
z tkaniną
na plecach
Airnet na plecach
‒ 4 kieszenie
‒ 4wkieszenie
spodniach
w spodniach
‒ Odblaskowe
‒ Odblaskowe
wstawki na wstawki
rękawach,
na rękawach,
plecach i spodniach
plecach i spodniach
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
spodnie
łączący
z kurtką
spodnie z kurtką
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
KOLORY

KOLORY

ciemnogranatowy
ciemnogranatowy
lub szary lub szary

UBRANIE
UBRANIE
MOTOCYKLOWE
MOTOCYKLOWE
RALLYERALLYE
KRÓJ MĘSKI
KRÓJ MĘSKI

ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE

46 – 66, 98 –118
46 – 66,
(wersja
98 –118
długa),
(wersja
24 –długa),
32 (wersja
24 –krótka)
32 (wersja krótka)
Doskonale wentylowane
Doskonale wentylowane
ubranie Rallye
ubranie
ma wRallye
sobiema w sobie (kolor szary (kolor
tylko 46
szary
– 60)
tylko 46 – 60)
to coś: Wodoszczelna
to coś: Wodoszczelna
podpinka może
podpinka
być noszona
może być noszona
CENY
zarówno pod,
zarówno
jak i napod,
kurtce,
jak iaby
na kurtce,
optymalnie
aby optymalnie
chronić
chronićCENY
Kurtka (rozm.
Kurtka
24 – 29,
(rozm.
46 –24
60,
– 29,
98 –110)
46 – 60, 98 –110)
3333 zł
3333 zł
przed wiatrem,
przed
deszczem
wiatrem, czy
deszczem
zabrudzeniem.
czy zabrudzeniem.
Odporny Odporny
Kurtka (rozm.
Kurtka
30 – 32,
(rozm.
62 –30
66,
– 32,
11462
–118)
– 66, 114 –118)3400 zł
3400 zł
na przetarcie
namateriał
przetarcie
ProTechWool
materiał ProTechWool
oraz liczne kieszenie
oraz liczne kieszenie
Spodnie Spodnie
2622 zł
2622 zł
sprawiają, że
sprawiają,
to propozycja
że to propozycja
dla prawdziwych
dla prawdziwych
motocyklo-motocykloDodatkowoDodatkowo
dostępne akcesoria.
dostępne akcesoria.
wych obieżyświatów.
wych obieżyświatów.

Kolor: ciemnogranatowy
Kolor: ciemnogranatowy

32

32

‒ Przystosowane
‒ Przystosowane
do jazdy terenowej
do jazdyubranie
terenowej ubranie
motocyklowe
motocyklowe
z wypinaną,zwodoszczelną
wypinaną, wodoszczelną
podpinką podpinką
‒ Sprawdzi ‒się
Sprawdzi
w wysokich
się wlub
wysokich
średnichlub
temperaturach
średnich temperaturach
‒ Funkcjonalny
‒ Funkcjonalny
materiał ProTechWool
materiał ProTechWool
jako mieszanka
jako mieszanka
poliamidu i poliamidu
wełny wykończona
i wełny wykończona
włóknami węglowymi,
włóknami węglowymi,
szybkoschnąca
szybkoschnąca
i oddychająca
i oddychająca
‒ Kurtka z wiatro‒ Kurtka
i wodoszczelną
z wiatro- i wodoszczelną
podpinką podpinką
z 3-warstwowego,
z 3-warstwowego,
odpornego odpornego
na przetarcia
namateriału,
przetarcia materiału,
zapewniającą
zapewniającą
ochronę przed
ochronę
deszczem
przed oraz
deszczem
brudem
oraz brudem
i nadającą się
i nadającą
do noszenia
się do
również
noszenia
na również
kurtce na kurtce
‒ Spodnie z‒ wiatroSpodnie
i wodoszczelną
z wiatro- i wodoszczelną
podpinką podpinką
z membraną
z membraną
BMW Climate
BMW
i funkcją
Climate
Comfort
i funkcją
Mapping
Comfort Mapping
(właściwości
(właściwości
membrany dostosowane
membrany dostosowane
do potrzeb do potrzeb
poszczególnych
poszczególnych
części ciała)części ciała)
‒ Dodatkowa
‒ Dodatkowa
warstwa materiału
warstwawmateriału
miejscachw miejscach
szczególnieszczególnie
narażonychnarażonych
na zniszczenie
na zniszczenie
‒ Perforowana
‒ Perforowana
podszewkapodszewka
siatkowa w siatkowa
kurtce, w kurtce,
oddychająca
oddychająca
i elastycznai elastyczna
‒ Spodnie ze
‒ Spodnie
streczowymi
ze streczowymi
wstawkami wstawkami

UBRANIE
UBRANIE
MOTOCYKLOWE
MOTOCYKLOWE
ATLANTIS
ATLANTIS
KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
KOLOR

KOLOR

To wysokogatunkowe,
To wysokogatunkowe,
skórzane ubranie
skórzane
turystyczne
ubranie turystyczneantracytowyantracytowy
premium zapewnia
premiumbezpieczną
zapewnia bezpieczną
radość z jazdy
radość
przez
z jazdy przez ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE
cały rok. Wykonane
cały rok. jest
Wykonane
z bardzo
jest
odpornej
z bardzonaodpornej
przetarcia,
na przetarcia,
34 – 48
34 – 48
wodoodpornej
wodoodpornej
i oddychającej
i oddychającej
skóry nubukowej
skóry nubukowej
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
pochodzenia
pochodzenia
bydlęcego, bydlęcego,
dzięki czemu
dzięki
oferuje
czemu
doskonały
oferuje doskonały
46 – 66, 24 –46
32– (wersja
66, 24 –krótka),
32 (wersja
98 –118
krótka),
(wersja
98 –118
długa)
(wersja długa)
komfort klimatyczny
komfort klimatyczny
i noszenia nawet
i noszenia
na bardzo
nawetdługich
na bardzo długich
CENY
CENY
dystansach.dystansach.
Kurtka damska
Kurtka
(rozm.
damska
34 – 44)
(rozm. 34 – 44)
4222 zl
4222 zl
Kurtka damska
Kurtka
(rozm.
damska
46 – 48)
(rozm. 46 – 48)
4222 zł
4222 zł
‒ Całoroczne
‒ Całoroczne
ubranie turystyczne
ubranie turystyczne
Kurtka męska
Kurtka
(rozm.
męska
46 – 60,
(rozm.
24 –46
29,– 60,
98 –110)
24 – 29, 984267
–110)zł
4267 zł
z wysokogatunkowego
z wysokogatunkowego
nubuku
nubuku
Kurtka męska
Kurtka
(rozm.
męska
62 – 66,
(rozm.
30 –62
32,– 66,
11430
–118)
– 32, 114
4333
–118)
zł
4333 zł
‒ Wysoce odporna
‒ Wysoce
naodporna
przetarcia
naskóra
przetarcia
bydlęca
skóra bydlęca
3289 zł
3289 zł
(1,2 –1,4 mm),
(1,2intensywnie
–1,4 mm), intensywnie
hydrofobizowana
hydrofobizowana
i dzięki
i dziękiSpodnie Spodnie
temu wysoce
temu
wodoodporna
wysoce wodoodporna
(nie wodoszczelna,
(nie wodoszczelna,
ponieważ nie
ponieważ
jest używana
nie jest
żadna
używana
membrana)
żadna membrana)
‒ Protektory‒ NP2
Protektory
na barkach,
NP2 na
łokciach,
barkach,
kolanach
łokciach, kolanach
(z 3-stopniową
(z 3-stopniową
regulacją wysokości)
regulacją wysokości)
oraz biodrach
oraz biodrach
‒ Wyjmowany
‒ Wyjmowany
protektor plecowy
protektor
NPplecowy
Pro
NP Pro
‒ Możliwość
‒ doposażenia
Możliwość doposażenia
w protektorwkości
protektor
ogonowej
kości ogonowej
‒ Doskonały‒ komfort
Doskonały
klimatyczny
komfort klimatyczny
dzięki naturalnej
dzięki naturalnej
oddychalności
oddychalności
skóry
skóry
‒ Klejone, wodoszczelne
‒ Klejone, wodoszczelne
szwy oraz gumowane,
szwy oraz gumowane,
wodoodporne
wodoodporne
zamki błyskawiczne
zamki błyskawiczne
chronią przed
chronią przed
przenikaniem
przenikaniem
wody
wody
‒ Wodoszczelna
‒ Wodoszczelna
wkładka membranowa
wkładka membranowa
pod głównym
pod głównym
zamkiem kurtki,
zamkiem
zamykana
kurtki,drugim,
zamykana
wewnętrznym
drugim, wewnętrznym
zamkiem błyskawicznym
zamkiem błyskawicznym
‒ Wodoszczelna
‒ Wodoszczelna
wkładka z tkaniny
wkładka
membranowej
z tkaniny membranowej
za rozporkiem
za rozporkiem
spodni chroni
spodni
przedchroni
wnikaniem
przed wnikaniem
wody
wody
‒ Wypustki ‒wWypustki
pasie spodni
w pasie
do mocowania
spodni do mocowania
opcjonalnych
opcjonalnych
szelek
szelek
‒ Streczowe
‒ wstawki
Streczowe
w obrębie
wstawkibarków
w obrębie
i pleców,
barków i pleców,
a także nadakolanami
także nad
i wkolanami
tylnej części
i w tylnej
pasaczęści
spodni,
pasa spodni,
zapewniające
zapewniające
najwyższy poziom
najwyższy
komfortu
poziomrównież
komfortu również
na długich dystansach
na długich dystansach
‒ Indywidualna
‒ Indywidualna
regulacja szerokości
regulacja talii,
szerokości
rękawów
talii, rękawów
i nogawek i nogawek
‒ Po 2 kieszenie
‒ Po 2zewnętrzne
kieszenie zewnętrzne
na zamek wna
kurtce
zamek w kurtce
i spodniach,i spodniach,
2 kieszenie 2wewnętrzne
kieszenie wewnętrzne
na zamek na zamek
w kurtce w kurtce
‒ Końcówki‒rękawów
Końcówki
z 2rękawów
zamkamiz 2
błyskawicznymi,
zamkami błyskawicznymi,
co pozwala co
na pozwala
noszenienarękawic
noszenie
na lub
rękawic
pod ubraniem
na lub pod ubraniem
motocyklowym
motocyklowym
(w przypadku
(w noszenia
przypadku
pod
noszenia
ubraniem
pod ubraniem
drugi zamekdrugi
może
zamek
być wmoże
razie być
potrzeby
w razie
otwarty)
potrzeby otwarty)
‒ Szary, odblaskowy
‒ Szary, odblaskowy
nadruk na obu
nadruk
barkach
na obu barkach
‒ Zamek błyskawiczny
‒ Zamek błyskawiczny
łączący kurtkę
łączący
ze spodniami:
kurtkę ze spodniami:
dookolny i 40
dookolny
cm
i 40 cm
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE

Kolor: antracytowy
Kolor: antracytowy
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Ubrania motocyklowe,
Ubrania motocyklowe,
skórzane skórzane

UBRANIE
UBRANIE
MOTOCYKLOWE
MOTOCYKLOWE
DARKNITE
DARKNITE
KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

Pure RidingPure
– otoRiding
istota –nowoczesnego,
oto istota nowoczesnego,
skórzanegoskórzanego
ubrania motocyklowego
ubrania motocyklowego
DarkNite, skrojonego
DarkNite, skrojonego
w klasycznym
w klasycznym
stylu retro. Dzięki
stylu retro.
wysokogatunkowej,
Dzięki wysokogatunkowej,
nieprzetworzonej
nieprzetworzonej
skórze bydlęcej
skórze
ubranie
bydlęcej
zachowuje
ubranie zachowuje
swoją naturalność
swoją naturalność
i pokrywa się
i pokrywa
indywidualną
się indywidualną
patyną.
patyną.
WyjmowaneWyjmowane
protektory NPL
protektory
i NP2, NPL
watowane
i NP2, watowane
i pikowane wstawki
i pikowane
oraz
wstawki
kilka innych
oraz kilka
detaliinnych
umożliwia
detali umożliwia
bezpiecznąbezpieczną
jazdę przy zachowaniu
jazdę przy zachowaniu
purystycznego
purystycznego
wizerunku. wizerunku.
‒ Nowoczesne
‒ Nowoczesne
ubranie motocyklowe
ubranie motocyklowe
wykonane wykonane
z wysokogatunkowej
z wysokogatunkowej
skóry bydlęcej
skóry bydlęcej
‒ Odporna ‒naOdporna
ścieranie,nanaturalna
ścieranie,skóra
naturalna
bydlęca
skóra bydlęca
(1,0 –1,1 mm)
(1,0 –1,1 mm)
‒ Skóra hydrofobizowana,
‒ Skóra hydrofobizowana,
ale nie wodoszczelna
ale nie wodoszczelna
‒ Bardzo wysoki
‒ Bardzo
komfort
wysoki
klimatyczny
komfort klimatyczny
dzięki naturalnej
dzięki naturalnej
oddychalności
oddychalności
skóry
skóry
‒ Protektory‒ NPL
Protektory
na plecach,
NPL na
ramionach,
plecach, ramionach,
łokciach łokciach
i kolanach (zi kolanach
bezstopniową
(z bezstopniową
regulacją wysokości),
regulacją wysokości),
wyjmowanewyjmowane
protektory bioder
protektory
NP2bioder NP2
‒ Strefy ze streczu
‒ Strefyw
zeobrębie
streczupleców,
w obrębie
nadpleców,
kolanami
nad kolanami
oraz w pasieoraz
spodni
w pasie
z tyłu
spodni
zapewniają
z tyłu zapewniają
optymalną optymalną
swobodę ruchów
swobodę ruchów
‒ Watowane,
‒ Watowane,
pikowane wstawki
pikowane
na wstawki
kołnierzuna
i ramionach
kołnierzu i ramionach
‒ Pas kurtki‒regulowany
Pas kurtki regulowany
na szerokość
naza
szerokość
pomocą za pomocą
zatrzasku, również
zatrzasku,
spodnie
również
damskie
spodnie damskie
‒ Zakończenia
‒ Zakończenia
rękawów i nogawek
rękawów zi nogawek
metalowym
z metalowym
zamkiem błyskawicznym
zamkiem błyskawicznym
‒ Stójka zapinana
‒ Stójka
nazapinana
zatrzask na zatrzask
‒ 3 kieszenie
‒ 3zewnętrzne
kieszenie zewnętrzne
kurtki na zamek,
kurtki3nakieszenie
zamek, 3 kieszenie
wewnętrznewewnętrzne
(w tym 1 kieszeń
(w tymna1 smartfon),
kieszeń na smartfon),
4 kieszenie 4wkieszenie
spodniach
w (kieszenie
spodniachz(kieszenie
tyłu na zamek)
z tyłu na zamek)
‒ Napis „BMW
‒ Napis
Motorrad”
„BMWzMotorrad”
wysokiej jakości
z wysokiej
metalowych
jakości metalowych
liter na plecach,
liter na
wytłoczone
plecach, wytłoczone
logo BMW logo
na lewym
BMW na lewym
ramieniu ramieniu
‒ Podszewka
‒ Podszewka
bawełnianabawełniana
na piersiachna
i plecach
piersiach i plecach
z dużym nadrukiem
z dużym na
nadrukiem
plecach,na
podszewka
plecach, podszewka
siatkowa siatkowa
w rękawachwi spodniach
rękawach i spodniach
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
spodnie
łączący
z kurtką
spodnie z kurtką
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
KOLOR

czarny

KOLOR

czarny

ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE

34 – 48

34 – 48

ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE

46 – 60

46 – 60

CENY

CENY

Kurtka
Spodnie

Krój męski Krój męski
Kolor: czarny
Kolor: czarny

34

34

Kurtka
Spodnie

3778 zł
2667 zł

3778 zł
2667 zł

Krój damskiKrój damski
Kolor: czarny
Kolor: czarny

35
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Ubrania motocyklowe,
Ubrania motocyklowe,
skórzane skórzane

UBRANIE
UBRANIE
MOTOCYKLOWE
MOTOCYKLOWE
SPORT SPORT

KOMBINEZON
KOMBINEZON
DOUBLE
DOUBLE
R
R

KRÓJ MĘSKI
KRÓJ MĘSKI

KRÓJ MĘSKI
KRÓJ MĘSKI

To wykonane
Towwykonane
całości z w
bydlęcej
całościskóry
z bydlęcej
nappaskóry
ubranie
nappa ubranie
podbija zarówno
podbija
drogi,
zarówno
jak i serca.
drogi, Protektory
jak i serca. NP2
Protektory
oraz NP2 oraz
ślizgacze ześlizgacze
stali szlachetnej
ze stali szlachetnej
INOX chronią
INOX
użytkownika
chronią użytkownika
przy kontakcie
przyz kontakcie
nawierzchnią,
z nawierzchnią,
podczas gdy
podczas
siatka 3D
gdy siatka 3D
na plecach na
oraz
plecach
systemoraz
AirVent
system
z przodu
AirVent
zapewniają
z przodu zapewniają
optymalny komfort
optymalny
klimatyczny.
komfort klimatyczny.
Ubranie Sport
Ubranie
jest tak
Sport jest tak
dalece zorientowane
dalece zorientowane
na osiągi, żenaswoim
osiągi,krojem
że swoim krojem
pomaga użytkownikowi
pomaga użytkownikowi
automatycznie
automatycznie
przyjmowaćprzyjmować
optymalną pozycję
optymalną
do pozycję
jazdy. Doskonałe
do jazdy. dla
Doskonałe
wszystkich,
dla wszystkich,
którzy pragną
którzy
zdominować
pragną zdominować
drogi.
drogi.
‒ Sportowe,‒ skórzane,
Sportowe,dwuczęściowe
skórzane, dwuczęściowe
ubranie
ubranie
motocyklowe
motocyklowe
‒ 100% skóry
‒ 100%
bydlęcej
skóry
nappa
bydlęcej
(ok. 1,3
nappa
mm)(ok. 1,3 mm)
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
protektory NP2
protektory
na plecach
NP2 na
i biodrach,
plecach i biodrach,
wszyte na stałe
wszyte
na na
ramionach,
stałe na ramionach,
łokciach i kolanach
łokciach i kolanach
‒ Możliwość
‒ dodania
Możliwość
protektora
dodania NP2
protektora
kości ogonowej
NP2 kości ogonowej
‒ Wbudowany
‒ Wbudowany
materiał amortyzujący
materiał amortyzujący
uderzenia uderzenia
w strefie obojczyka
w strefiei obojczyka
klatki piersiowej
i klatki piersiowej
‒ Ślizgacze‒zeŚlizgacze
stali szlachetnej
ze stali szlachetnej
INOX otulonej
INOX otulonej
tworzywemtworzywem
sztucznym sztucznym
na barkach na barkach
‒ Wymienne
‒ Wymienne
ślizgacze ześlizgacze
wzmocnionego
ze wzmocnionego
tworzywa tworzywa
sztucznegosztucznego
na kolanachna kolanach
‒ Przedni zamek
‒ Przedni
błyskawiczny
zamek błyskawiczny
może być może być
wykorzystywany
wykorzystywany
również jakorównież
systemjako
AirVent
system AirVent
‒ Siatka 3D‒wSiatka
strefie3D
pleców
w strefie
zapewnia
plecówdobrą
zapewnia dobrą
cyrkulację powietrza
cyrkulację powietrza
‒ Wstawki ze
‒ Wstawki
streczu skórzanego,
ze streczu skórzanego,
zapewniające
zapewniające
najwyższy komfort
najwyższy
noszenia
komfort
w noszenia
obrębie barków
w obrębie barków
rękawów, nerek
rękawów,
i kolan
nerek i kolan
‒ Wstawki ze
‒ Wstawki
streczu kevlarowego,
ze streczu kevlarowego,
zapewniające
zapewniające
optymalne dopasowanie
optymalne dopasowanie
i swobodę ruchu
i swobodę ruchu
w obrębie rąk
w obrębie
i nóg rąk i nóg
‒ Bardzo elastyczna
‒ Bardzo podszewka
elastyczna podszewka
LYCRA w najbardziej
LYCRA w najbardziej
ruchomych ruchomych
miejscach miejscach
‒ Miękkie obszycie
‒ Miękkie
kołnierza
obszycie
z neoprenu
kołnierza z neoprenu
‒ Ściągacze‒ na
Ściągacze
rękawach
nai nogawkach
rękawach i nogawkach
ze streczu kevlarowego
ze streczu kevlarowego
‒ Pas spodni
‒ Pas
ze streczu
spodnitekstylnego
ze streczu tekstylnego
‒ 2 kieszenie
‒ 2zewnętrzne,
kieszenie zewnętrzne,
1 kieszeń napoleońska,
1 kieszeń napoleońska,
1 kieszeń wewnętrzna
1 kieszeń wewnętrzna
w kurtce w kurtce
‒ Preformowane
‒ Preformowane
rękawy i kolana,
rękawy
zapewniające
i kolana, zapewniające
optymalną pozycję
optymalną
siedzącą
pozycję siedzącą
‒ Wszystkie‒ szwy
Wszystkie
są bezpiecznymi
szwy są bezpiecznymi
szwami
szwami
z bezpiecznej
z bezpiecznej
nici
nici
‒ Dookolny‒zamek
Dookolny
łączący
zamek
kurtkę
łączący
ze spodniami
kurtkę ze spodniami
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
KOLOR

WyczynowyWyczynowy
kombinezonkombinezon
wyścigowy wyścigowy
DoubleR sprosta
DoubleR sprosta
największym
największym
sportowymsportowym
wyzwaniom.wyzwaniom.
Zarówno naZarówno na
drodze, jak drodze,
i na torzejakwyścigowym.
i na torze wyścigowym.
Wysoce odporna
Wysoce odporna
na ścieraniena
skóra
ścieranie
bydlęca,
skóra
wysokiej
bydlęca,
klasy
wysokiej
protektory
klasy protektory
kompozytowe,
kompozytowe,
ślizgacze ześlizgacze
stali szlachetnej
ze stali szlachetnej
INOX
INOX
na barkach na
i łokciach,
barkachstabilne
i łokciach,
ślizgacze
stabilnekolanowe
ślizgaczeoraz
kolanowe oraz
zintegrowany
zintegrowany
protektor plecowy
protektor
gwarantują
plecowy gwarantują
funkcjonal- funkcjonalność i maksymalny
ność i maksymalny
komfort podczas
komfort
każdego
podczas
manewru.
każdego manewru.
‒ Przylegający,
‒ Przylegający,
jednoczęściowy
jednoczęściowy
kombinezonkombinezon
wyścigowy wyścigowy
w stylistycewBMW
stylistyce
Motorrad
BMWMotorsport
Motorrad Motorsport
‒ Bardzo odporna
‒ Bardzo
naodporna
ścieraniena
skóra
ścieranie
bydlęca
skóra bydlęca
o grubości ok.
o grubości
1,2 mm ok. 1,2 mm
‒ Protektory‒ kompozytowe
Protektory kompozytowe
na barkach,na
łokciach,
barkach, łokciach,
biodrach i kolanach
biodrach i kolanach
‒ W komplecie
‒ Woddzielny
komplecie
protektor
oddzielny
plecowy
protektor
Shield
plecowy
(str. 98)
Shield (str. 98)
‒ Otulone tworzywem
‒ Otulone tworzywem
sztucznym sztucznym
ślizgacze ześlizgacze
stali
ze stali
szlachetnej szlachetnej
INOX na barkach
INOX na
i łokciach
barkach i łokciach
‒ Wymienne
‒ Wymienne
ślizgacze z twardego
ślizgacze ztworzywa
twardegosztucznego
tworzywa sztucznego
na kolanachna kolanach
‒ Mocniej preformowane
‒ Mocniej preformowane
kształty, zapewniające
kształty, zapewniające
optymalną pozycję
optymalną
wyścigową
pozycję wyścigową
‒ Aerodynamiczny
‒ Aerodynamiczny
garb na plecach
garb na plecach
‒ Najwyższy‒ komfort
Najwyższy
noszenia
komfort
dzięki
noszenia
licznym
dzięki
wstawkom
licznym wstawkom
ze streczu skórzanego
ze streczu skórzanego
i tekstylnego
i tekstylnego
‒ Perforowane
‒ Perforowane
powierzchnie
powierzchnie
skórzane naskórzane
piersiachna piersiach
i plecach, zapewniające
i plecach, zapewniające
pierwszorzędną
pierwszorzędną
wentylację wentylację
‒ Podszewka
‒ Podszewka
wypinana do
wypinana
prania do prania
‒ Końce nogawek
‒ Końce
z dwoma
nogawek
zamkami
z dwoma
błyskawicznymi
zamkami błyskawicznymi
umożliwiająumożliwiają
noszenie zarówno
noszenie
nazarówno
butach, jak
na ibutach,
w butach
jak i w butach
‒ Do kompletu
‒ Dopasuje
kompletu
bielizna
pasuje
podbielizna
kombinezon
pod kombinezon
DoubleR Skin
DoubleR Skin
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
KOLOR

KOLOR

czarny/biały/niebieski/czerwony
czarny/biały/niebieski/czerwony
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE

46 – 60

46 – 60

CENY

CENY

Ubranie motocyklowe
Ubranie motocyklowe
7111 zł
Ślizgacz kolanowy
Ślizgaczz kolanowy
tworzywa zsztucznego
tworzywa sztucznego
(na wymianę)
(na wymianę)
1111 zł

7111 zł
1111 zł

KOLOR

czarny/biały/czerwony
czarny/biały/czerwony
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE

Kolor:
Kolor:
czarny/biały/czerwony
czarny/biały/czerwony

36

36

46 – 60

46 – 60

CENY

CENY

Kurtka
Kurtka
2667 zł
Spodnie Spodnie
2222 zł
Ślizgacz kolanowy
Ślizgaczz kolanowy
tworzywa zsztucznego
tworzywa sztucznego
(na wymianę)
(na wymianę)
111 zł

2667 zł
2222 zł

Kolor:
Kolor:
czarny/biały/niebieski/czerwony
czarny/biały/niebieski/czerwony

Bielizna podBielizna
kombinezon
pod kombinezon
DoubleR Skin
DoubleR Skin
Informacje oInformacje
produkcieo–produkcie
patrz strona
– patrz
92 strona 92

111 zł
37

37

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Ubrania motocyklowe,
Ubrania motocyklowe,
skórzane skórzane

KOMBINEZON
KOMBINEZON
DOUBLE
DOUBLE
R RACERAIR
RACE AIR
KRÓJ MĘSKI
KRÓJ MĘSKI

Dzięki temuDzięki
wykonanemu
temu wykonanemu
z wysoce odpornej
z wysoce
naodpornej
ścieraniena ścieranie
skóry bydlęcej,
skóry
preformowanemu
bydlęcej, preformowanemu
kombinezonowi
kombinezonowi
wyczynowcywyczynowcy
mogą się teraz
mogą
ścigać
się teraz
jeszcze
ścigać
dynamiczniej.
jeszcze dynamiczniej.
Optymalną,Optymalną,
kompleksową
kompleksową
ochronę motocyklisty
ochronę motocyklisty
zapewniają nie
zapewniają
tylko system
nie tylko
poduszki
system
powietrznej
poduszki powietrznej
(API)
(API)
i protektory,i ale
protektory,
również ale
oddzielny
równieżprotektor
oddzielnyplecowy
protektor plecowy
oraz ślizgacze
orazześlizgacze
stali szlachetnej
ze stali szlachetnej
INOX.
INOX.
‒ Jednoczęściowy
‒ Jednoczęściowy
kombinezonkombinezon
wyścigowy wyścigowy
z systememz API
systemem
(Active API
Protection
(Active Inflatable)
Protection Inflatable)
‒ Bardzo odporna
‒ Bardzo
naodporna
ścieraniena
skóra
ścieranie
bydlęca
skóra bydlęca
o grubości ok.
o grubości
1,2 mm ok. 1,2 mm
‒ Inteligentny
‒ Inteligentny
system API,system
zapewniający
API, zapewniający
optymalne optymalne
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
na torze wyścigowym
na torze wyścigowym
‒ System API
‒ System
wykrywa
API
upadki
wykrywa
i w mgnieniu
upadki i woka
mgnieniu
rozkładaoka rozkłada
wokół karku,wokół
barków
karku,
orazbarków
obojczyków
oraz obojczyków
nadmuchiwaną
nadmuchiwaną
poduszkę ochronną
poduszkę ochronną
‒ Czas aktywacji
‒ Czassystemu
aktywacji
API:
systemu
45 milisekund
API: 45 milisekund
‒ Protektory‒ kompozytowe
Protektory kompozytowe
na barkach,na
łokciach,
barkach, łokciach,
biodrach i kolanach
biodrach i kolanach
‒ Oddzielny‒protektor
Oddzielnyplecowy
protektor
Shield
plecowy Shield
‒ Otulone tworzywem
‒ Otulone tworzywem
sztucznym sztucznym
ślizgacze ześlizgacze
stali
ze stali
szlachetnej szlachetnej
INOX na barkach
INOX na
i łokciach
barkach i łokciach
‒ Wymienne
‒ Wymienne
ślizgacze z twardego
ślizgacze ztworzywa
twardego tworzywa
sztucznegosztucznego
na kolanachna kolanach
‒ Mocniej preformowane
‒ Mocniej preformowane
kształty, zapewniające
kształty, zapewniające
optymalną pozycję
optymalną
wyścigową
pozycję wyścigową
‒ Aerodynamiczny
‒ Aerodynamiczny
garb na plecach
garb na plecach
‒ Najwyższy‒ komfort
Najwyższy
noszenia
komfort
dzięki
noszenia
licznym
dzięki
wstawkom
licznym wstawkom
ze streczu skórzanego
ze streczu skórzanego
i tekstylnego
i tekstylnego
Kolor: czarny/biały/niebieski/czerwony
Kolor: czarny/biały/niebieski/czerwony
‒ Perforowane
‒ Perforowane
powierzchnie
powierzchnie
skórzane naskórzane
piersiachna piersiach
i plecach, zapewniające
i plecach, zapewniające
pierwszorzędną
pierwszorzędną
wentylację wentylację
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
KOLOR

czarny/biały/niebieski/czerwony
czarny/biały/niebieski/czerwony
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE

46 – 60

CENY

CENY

Ubranie motocyklowe
Ubranie motocyklowe
12889 zł
Ślizgacz kolanowy
Ślizgaczz kolanowy
tworzywa zsztucznego
tworzywa sztucznego
111 zł

38

38

czas aktywacji
czas aktywacji

Wszystkie zalety
Wszystkie
kombinezonu
zalety kombinezonu
DoubleR plus
DoubleR
inteligentna
plus inteligentna
technologia:technologia:
Kombinezon
Kombinezon
DoubleR Race
DoubleR
Air Race Air
zapewnia więcej
zapewnia
bezpieczeństwa
więcej bezpieczeństwa
przy najwyższych
przy najwyższych
prędkościach
prędkościach
na torze wyścigowym.
na torze wyścigowym.
System APISystem API
(Active Protection
(Active Inflatable)
Protectionpotrzebuje
Inflatable) potrzebuje
jedynie 45 milisekund,
jedynie 45 milisekund,
aby utworzyć
abywokół
utworzyć
karkuwokół
i barków
karku i barków
nadmuchiwaną
nadmuchiwaną
osłonę – to osłonę
nowy krok
– tomilowy
nowy krok
w dziedzinie
milowy wbezpieczeństwa.
dziedzinie bezpieczeństwa.
Na drogachNa
publicznych
drogach publicznych
system APIsystem
dla kombinezonu
API dla kombinezonu
Double R Race
Double
Air musi
R Race
pozostawać
Air musi pozostawać
nieaktywny.nieaktywny.

KOLOR

46 – 60

czas reakcjiczas reakcji

12889 zł
111 zł

39

39

KURTKI/
KURTKI/
SPODNIE
SPODNIE
Doskonała
Doskonała
ochrona od
ochrona
pleców
odażpleców
po kolana
aż po
tokolana
dla to dla
motocyklisty
motocyklisty
sprawa kluczowa.
sprawa kluczowa.
Nie ma przy
Nietym
ma przy tym
większego
większego
znaczenia,
znaczenia,
czy „druga
czyskóra“
„druga
wykonana
skóra“ wykonana
jest z prawdziwej
jest z prawdziwej
skóry, wytrzymałego
skóry, wytrzymałego
materiałumateriału
syntetycznego,
syntetycznego,
czy też z wodoodpornego
czy też z wodoodpornego
jeansu. Tak
jeansu. Tak
naprawdęnaprawdę
liczą się wysoki
liczą siękomfort
wysokinoszenia,
komfort noszenia,
dobry dobry
wygląd oraz
wygląd
najwyższy
oraz najwyższy
poziom bezpieczeństwa.
poziom bezpieczeństwa.

40

40

Kurtka StreetGuard
Kurtka StreetGuard
AIR
AIR

42

42

Kurtka Street
KurtkaAIR
Street
Dry AIR Dry

43

43

Kamizelka
Kamizelka
Street AIR
Street AIR

43

43

Kurtka VentureNeon
Kurtka VentureNeon

44

44

Kurtka Tokyo
Kurtka Tokyo

45

45

Kurtka Race
Kurtka Race

45

45

Kurtka AirShell
Kurtka AirShell

46

46

Kurtka Boulder
Kurtka Boulder

47

47

Kurtka DownTown
Kurtka DownTown

48

48

Kurtka SanDiego
Kurtka SanDiego

49

49

Kurtka BlackLeather
Kurtka BlackLeather

50

50

Kurtka DoubleR
Kurtka DoubleR

51

51

Kurtka skórzana
Kurtka skórzana
Club
Club

52

52

Jeansy Ride
Jeansy Ride

53

53

Jeansy FivePocket
Jeansy FivePocket

54

54

Jeansy WaterProof
Jeansy WaterProof

55

55

SpodnieSpodnie
Rider Rider

55

55

SpodnieSpodnie
SummerSummer

56

56

SpodnieSpodnie
City
City

57

57

SpodnieSpodnie
City Denim
City Denim

57

57

41

41

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Kurtki StreetGuard
Kurtki StreetGuard
AIR & Street
AIR
AIR
& Street AIR

Kolor: czarny
Kolor: czarny

Kolor: szaryKolor: szary

KAMIZELKA
KAMIZELKA
STREETSTREET
AIR
AIR

Krój męski Krój męski
Kolor: antracytowy
Kolor: antracytowy

UNISEX

Kolor: czarny
Kolor: czarny

KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

‒ Wiatroszczelna,
‒ Wiatroszczelna,
wodoszczelna
wodoszczelna
i doskonalei doskonale
Profesjonalna
Profesjonalna
kurtka turystyczna
kurtka turystyczna
StreetGuardStreetGuard
AIR ochroniAIR ochroni
oddychająca
oddychająca
dzięki membranie
dzięki membranie
BMW Climate
BMW Climate
Cię na wszystkich
Cię na drogach.
wszystkich
Zintegrowane
drogach. Zintegrowane
przygotowanie
przygotowanie
‒ Zdejmowany
‒ Zdejmowany
kołnierz ochronny
kołnierzzintegrowany
ochronny zintegrowany
pod kamizelkę
podStreet
kamizelkę
AIR zapewnia
Street AIRzwiększone
zapewnia zwiększone
z kominiarkąz kominiarką
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bierne. Dodatkowe
bierne. Dodatkowe
protektory NP2,
protektory NP2,‒ Efektywne
‒ zamki
Efektywne
wentylacyjne
zamki wentylacyjne
z przodu i zztyłu
przodu i z tyłu
odporny naodporny
przetarcia
namateriał
przetarcia
ProtectionGuard,
materiał ProtectionGuard,
‒ 2 kieszenie
‒ 2zewnętrzne,
kieszenie zewnętrzne,
4 wodoszczelne
4 wodoszczelne
kieszenie kieszenie
rzucający się
rzucający
w oczy nadruk
się w oczy
odblaskowy
nadruk odblaskowy
oraz niezliczone
oraz niezliczone
wewnętrzne,
wewnętrzne,
w tym 1 zaawansowana
w tym 1 zaawansowana
kieszeń
kieszeń
inne rozwiązania
inne rozwiązania
przyczyniająprzyczyniają
się do podwyższonego
się do podwyższonego na multimedia
na multimedia
poziomu bezpieczeństwa
poziomu bezpieczeństwa
użytkownika.
użytkownika.
Nie istnieje Nie
tu istnieje tu
‒ Nadruk odblaskowy
‒ Nadruk odblaskowy
z przodu i na
z przodu
plecachi na plecach
również problem
również
przegrzania,
problem przegrzania,
a to dzięki membranie
a to dzięki membranie‒ Zamek błyskawiczny
‒ Zamek błyskawiczny
łączący kurtkę
łączący
ze spodniami:
kurtkę ze spodniami:
BMW Climate,
BMW
licznym
Climate,
zamkom
licznym
wentylacyjnym
zamkom wentylacyjnym
oraz
oraz dookolny i 40
dookolny
cm
i 40 cm
wielu detalom,
wielu
które
detalom,
pozwalają
którekażdemu
pozwalająmotocykliście
każdemu motocykliście
‒ Comfort Fit
‒ Comfort Fit
cieszyć się cieszyć
indywidualnym
się indywidualnym
klimatem, zapewniającym
klimatem, zapewniającym‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
dobre samopoczucie.
dobre samopoczucie.
Innymi słowy,
Innymi
z tą kurtką
słowy,nie
z tą kurtką nie
musisz się przejmować
musisz się przejmować
pogodą. pogodą.
KOLOR
KOLOR

42

42

‒ Kamizelka‒ ze
Kamizelka
zintegrowanym
ze zintegrowanym
systemem poduszki
systemem poduszki
powietrznej,powietrznej,
niezależnymniezależnym
od motocykla
od motocykla
‒ Skuteczna‒ ochrona
Skuteczna
barków,
ochrona
obojczyków,
barków, obojczyków,
‒ 2 wodoszczelne
‒ 2 wodoszczelne
kieszenie z kieszenie
patką, 2 kieszenie
z patką, 2 kieszenie
KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI
klatki piersiowej
klatkioraz
piersiowej
plecóworaz pleców
piersiowe, 1piersiowe,
kieszeń na1 lewym
kieszeńrękawie,
na lewym
1 kieszeń
rękawie, 1 kieszeń
Street AIR Dry
Street
to nie
AIRtylko
Dry to
wiatronie tylko
i wodoszczelna,
wiatro- i wodoszczelna,
‒ Tylko w połączeniu
‒ Tylko w zpołączeniu
kompatybilną
z kompatybilną
kurtką motocyklową
kurtką motocyklową
w dolnej
pleców
części pleców
oddychająca
oddychająca
i przemyślana
i przemyślana
w każdym detalu
w każdym
kurtka
detalu kurtka w dolnej części
BMW Motorrad
BMWz Motorrad
przygotowaniem
z przygotowaniem
pod systempod
APIsystem API
‒ Odblaskowe
‒ Odblaskowe
nadruki na piersiach,
nadruki narękawach
piersiach,i plecach
rękawach i plecach
enduro do celów
enduroturystycznych.
do celów turystycznych.
To również To
kurtka,
również
którąkurtka, którą
(np. Street AIR
(np. Dry
Street
lubAIR
kurtką
DryStreetGuard
lub kurtką StreetGuard
AIR)
AIR)
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
kurtkę
łączący
ze spodniami
kurtkę ze spodniami
można łączyć
można
z nową
łączyć
kamizelką
z nowąBMW
kamizelką
Street
BMW
AIR, Street AIR, ‒ 40-centymetrowy
‒ Połączenie
‒ Połączenie
kamizelki z kamizelki
kurtką za pomocą
z kurtką za
zamków
pomocą zamków
‒ Regular Fit
stanowiącą stanowiącą
niezależny od
niezależny
pojazdu od
system
pojazdu
poduszki
system poduszki ‒ Regular Fit
błyskawicznych
błyskawicznych
i zatrzaskówi zatrzasków
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
powietrznejpowietrznej
do ubierania.
doTaki
ubierania.
zestawTaki
zapewnia
zestaw zapewnia
‒ Moduły elektroniczne
‒ Moduły elektroniczne
oraz włącznik/wyłącznik
oraz włącznik/wyłącznik
perfekcyjneperfekcyjne
przygotowanie
przygotowanie
pod każdympod
względem.
każdym względem.
główny zintegrowane
główny zintegrowane
w części plecowej
w części plecowej
‒ 3 czujniki ‒monitorują
3 czujniki sytuację
monitorują
podczas
sytuację
jazdy
podczas jazdy
KOLORY KOLORY
‒ Wodoszczelna
‒ Wodoszczelna
kurtka enduro
kurtka
do celów
enduroturystycznych
do celów turystycznych
i w razie potrzeby
i w razie
wyzwalają
potrzebypoduszkę
wyzwalająpowietrzną
poduszkę powietrzną
czarny
czarny
z przygotowaniem
z przygotowaniem
pod systempod
APIsystem
(Active API
Protection
(Active Protection
‒ Nadaje się‒ zarówno
Nadaje się
dlazarówno
kierowcy,
dlajak
kierowcy,
i dla pasażera
jak i dla pasażera
szary
szary
Inflatable) Inflatable)
‒ Całkowicie
‒ Całkowicie
wodoszczelna
wodoszczelna
i gotowa doi użytku
gotowa do użytku
DAMSKIE DAMSKIE
‒ Możliwość
‒ doposażenia
Możliwość doposażenia
w kamizelkęwStreet
kamizelkę
AIR Street AIR ROZMIARY ROZMIARY
w każdą pogodę
w każdą pogodę
38 – 48
z systememz poduszki
systemempowietrznej
poduszki powietrznej
dla uzyskania
dla uzyskania 38 – 48
‒ Zdejmowany
‒ Zdejmowany
pas nerkowy
pas nerkowy
wyraźnie większego
wyraźnie bezpieczeństwa
większego bezpieczeństwa
biernego biernego
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
‒ Materiał wierzchni:
‒ Materiał 82
wierzchni:
% poliestru,
82 %14poliestru,
% polipropylenu,
14 % polipropylenu,
‒ Odporna ‒naOdporna
ścieraniena
tkanina
ścieranie
poliamidowa
tkanina poliamidowa
48 – 60
48 – 60
4 % spandeksu
4 % spandeksu
z powłoką oddychającą,
z powłoką oddychającą,
wodoodporna
wodoodporna
CENA
CENA
‒ Różne rozmiary
‒ Różne
dlarozmiary
optymalnego
dla optymalnego
dopasowania
dopasowania
‒ Wiatro- i wodoszczelność
‒ Wiatro- i wodoszczelność
dzięki zintegrowanej
dzięki zintegrowanej Kurtka
Kurtka
1778 zł
1778
zł
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
membraniemembranie
o konstrukcji
o Z-Liner
konstrukcji Z-Liner
Kurtka + kamizelka
Kurtka +Street
kamizelka
AIR Street AIR
7112 zł
7112 zł
‒ Zamki błyskawiczne
‒ Zamki błyskawiczne
do wentylacji
dona
wentylacji
piersi i plecach
na piersi i plecach
KOLOR
KOLOR
‒ Protektory‒ NP2
Protektory
na barkach
NP2 na
i łokciach,
barkachmożliwość
i łokciach, możliwość
czarny
czarny
doposażenia
doposażenia
w protektorwplecowy
protektor plecowy
‒ Wzmocnienia
‒ Wzmocnienia
materiału wmateriału
miejscachwszczególnie
miejscach szczególnie
CENA
CENA
narażonychnarażonych
na zniszczenie
na zniszczenie
Kamizelka Kamizelka
5333 zł
5333 zł
‒ Wstawki ze
‒ Wstawki
streczu na
ze rękawach,
streczu naregulacja
rękawach,szerokości
regulacja szerokości
na końcachna
rękawów
końcach
oraz
rękawów
w pasieoraz w pasie

KURTKA
KURTKA
STREETSTREET
AIR DRY
AIR DRY

KURTKA
KURTKA
STREETGUARD
STREETGUARD
AIR
AIR

antracytowyantracytowy
‒ Kurtka StreetGuard
‒ Kurtka StreetGuard
z przygotowaniem
z przygotowaniem
pod systempod system
ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE
API (Active API
Protection
(Active Inflatable)
Protection Inflatable)
36 – 48
‒ Możliwość
‒ doposażenia
Możliwość doposażenia
w kamizelkęwStreet
kamizelkę
AIR Street AIR 36 – 48
z systememz poduszki
systemempowietrznej
poduszki powietrznej
dla uzyskania
dla uzyskania ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
wyraźnie większego
wyraźnie bezpieczeństwa
większego bezpieczeństwa
biernego biernego
48 – 60
48 – 60
‒ Duża odporność
‒ Duża odporność
na ścieranie,naelastyczny
ścieranie, laminat
elastyczny laminat CENA
CENA
3-warstwowy
3-warstwowy
Kurtka
Kurtka
‒ Miejsca zagrożone
‒ Miejsca w
zagrożone
razie upadku
w razie
podwójnie
upadku podwójnie
Kurtka + kamizelka
Kurtka +Street
kamizelka
AIR Street AIR
zabezpieczone
zabezpieczone
materiałem materiałem
ProtectionGuard
ProtectionGuard
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
protektory NP2
protektory
na ramionach
NP2 na iramionach
łokciach i łokciach

UNISEX

DodatkoweDodatkowe
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bierne: Trzybierne:
czujnikiTrzy
orazczujniki oraz
inteligentnyinteligentny
algorytm aktywacyjny
algorytm aktywacyjny
wykrywają krytyczne
wykrywają krytyczne
sytuacje wypadkowe
sytuacje wypadkowe
i automatycznie
i automatycznie
wyzwalają wyzwalają
wbudowanywbudowany
w kamizelkęwsystem
kamizelkę
poduszki
systempowietrznej.
poduszki powietrznej.
Tylko do kurtek
TylkoBMW
do kurtek
Motorrad
BMWz Motorrad
przygotowaniem
z przygotowaniem
pod
pod
system APIsystem
(Active API
Protection
(Active Inflatable).
Protection Inflatable).

3733 zł
9066 zł

3733 zł
9066 zł
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Kurtki tekstylne
Kurtki tekstylne

KURTKA
KURTKA
TOKYO TOKYO

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

KRÓJ MĘSKI
KRÓJ MĘSKI

KOLOR

KOLOR

czarny
Odporny naOdporny
zabrudzenia
na zabrudzenia
i działanie wody
i działanie
materiał
wody materiał czarny
wierzchni oraz
wierzchni
zintegrowany
oraz zintegrowany
system AirVent
system
z przodu
AirVent z przoduROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
sprawiają, że
sprawiają,
kurtka Tokyo
że kurtka
jest wręcz
Tokyostworzona
jest wręcz stworzona
S – 4XL
S – 4XL
do codziennych
do codziennych
dojazdów do/z
dojazdów
pracy –do/z
zwłaszcza
pracy – zwłaszcza
CENA
CENA
w warunkach
w warunkach
letnich. Oczywiście
letnich. Oczywiście
nie zapomniano
nie zapomniano
o lekkich protektorach
o lekkich protektorach
NPL na barkach
NPL na
i łokciach.
barkach i łokciach.

KOLOR

KOLOR

jaskrawopomarańczowy
Ta męska kurtka
Ta męska
w ekskluzywnej
kurtka w ekskluzywnej
wersji limitowanej
wersji limitowanej jaskrawopomarańczowy
(tylko 1000 (tylko
sztuk)1000
prezentuje
sztuk) swobodny
prezentuje styl
swobodny
repliki. styl repliki. ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
Dopasowana,
Dopasowana,
letnia kurtkaletnia
z jaskrawo
kurtka zafarbowanej
z jaskrawo zafarbowanej XS – 4XL XS – 4XL
skóry bydlęcej
skóry
nappa,
bydlęcej
dzięki
nappa,
którejdzięki
kierowcy
której
enduro
kierowcy enduro
CENA
CENA
mogą przenieść
mogąsię
przenieść
do początków
się do początków
działalnościdziałalności
BMW Motorrad,
BMWaMotorrad,
ze względu
a ze
nawzględu
wytrzymałe
na wytrzymałe
materiały materiały
i protektoryiNPL
protektory
mogą NPL
również
mogą
czuć
również
się bezpiecznie
czuć się bezpiecznie
w drodze. w drodze.
‒ Przemyślana
‒ Przemyślana
mieszanka skóry,
mieszanka
materiału
skóry,tekstylnego
materiału tekstylnego
i streczu i streczu
‒ Jaskrawo‒zafarbowana
Jaskrawo zafarbowana
skóra bydlęca
skóra
nappa,
bydlęca
jasny
nappa, jasny
materiał Dynatec
materiał
firmy
Dynatec
Schoeller
firmyTextil
Schoeller
oraz strecz
Textil oraz strecz
®
w kolorze®czarnym
w kolorze czarnym
CORDURACORDURA
‒ Atrakcyjne‒ wizualnie
Atrakcyjnewzmocnienia
wizualnie wzmocnienia
materiału materiału
na markachna
i łokciach
markach i łokciach
‒ Lekkie protektory
‒ LekkieNPL
protektory
na barkach
NPL na
i łokciach
barkach i łokciach
dla optymalnej
dla optymalnej
ochrony ochrony
‒ Możliwość
‒ doposażenia
Możliwość doposażenia
w protektorwplecowy
protektor
NPL
plecowy NPL
‒ Specjalna,‒ wytrzymała
Specjalna, wytrzymała
podszewkapodszewka
popelinowa,popelinowa,
tkanina
tkanina
dystansowadystansowa
3D w obrębie
3Dprotektora
w obrębie plecowego
protektora plecowego
‒ Długość do
‒ Długość
bioder, dopasowany
do bioder, dopasowany
krój, długość
krój,
części
długość części
plecowej wplecowej
rozmiarzewL:rozmiarze
73 cm L: 73 cm
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE

44

44

Kolor: czarny
Kolor: czarny

KURTKA
KURTKA
RACE RACE

KURTKA
KURTKA
VENTURE
VENTURE
NEON* NEON*

* Oferowana tylko
* Oferowana
na niektórych
tylko na
rynkach.
niektórych rynkach.

1289 zł

‒ Lekka kurtka
‒ Lekka
męska
kurtka
do dojazdów
męska dodo
dojazdów
pracy w do
lecie
pracy w lecie
‒ Materiał wierzchni:
‒ Materiałpoliester;
wierzchni:powłoka
poliester;
odporna
powłoka
naodporna na
zanieczyszczenia
zanieczyszczenia
i wnikanie wody
i wnikanie wody
‒ Lekkie, wyjmowane
‒ Lekkie, wyjmowane
protektory NPL
protektory
na barkach
NPL na barkach
i łokciach i łokciach
‒ Możliwość
‒ doposażenia
Możliwość doposażenia
w protektorwplecowy
protektor
NPL
plecowy NPL
‒ Dodatkowy,
‒ Dodatkowy,
2-stronny zamek
2-stronny
z przodu
zamek
jako
z przodu
systemjako system
AirVent z materiałem
AirVent z materiałem
siatkowym w
siatkowym
środku w środku
‒ Zapięcie magnetyczne
‒ Zapięcie magnetyczne
na kołnierzuna kołnierzu
‒ Zakończenie
‒ Zakończenie
rękawa i szerokość
rękawa italii
szerokość
regulowane
talii regulowane
za pomocą za
zatrzasków
pomocą zatrzasków
‒ 4 kieszenie
‒ 4zewnętrzne
kieszenie zewnętrzne
(2 z zamkiem,
(2 z2zamkiem,
na zatrzask),
2 na zatrzask),
3 kieszenie 3wewnętrzne
kieszenie wewnętrzne
(w tym 1 na(w
smartfon)
tym 1 na smartfon)
‒ Dodatkowo:
‒ Dodatkowo:
wodoszczelny
wodoszczelny
worek w kieszeni
worek kurtki,
w kieszeni kurtki,
np. na smartfona
np. nalub
smartfona
portfel lub portfel
‒ Subtelny ‒nadruk
Subtelny
odblaskowy
nadruk odblaskowy
na rękawach
nai karku
rękawach i karku
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
kurtkę
łączący
ze spodniami
kurtkę ze spodniami
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE

Kolor: jaskrawopomarańczowy
Kolor: jaskrawopomarańczowy

KRÓJ MĘSKI
KRÓJ MĘSKI

1289 zł

KRÓJ MĘSKI
KRÓJ MĘSKI

2622 zł

2622 zł

KOLOR

KOLOR

czarny/czerwony
czarny/czerwony
Kurtka RaceKurtka
sprowadza
Race sprowadza
odczucia zeodczucia
sportów ze sportów
wyścigowych
wyścigowych
na zwykłe drogi.
na zwykłe
System
drogi.
AirVent
System
w części
AirVent w części
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
przedniej zapewnia
przedniejdobrą
zapewnia
wentylację
dobrą iwentylację
komfort noszenia.
i komfort noszenia.
S – 4XL
S – 4XL
Białe powierzchnie,
Białe powierzchnie,
stebnowanestebnowane
szwy oraz dynamiczny
szwy oraz dynamiczny
CENA
CENA
napis „Race”
napis
podkreślają
„Race” podkreślają
sportową stylistykę
sportowąkurtki.
stylistykę kurtki.
‒ Tekstylna‒kurtka
Tekstylna
w sportowym
kurtka w sportowym
stylu
stylu
‒ Odporny na
‒ Odporny
ścieraniena
materiał
ścieranie
wierzchni
materiałz wierzchni
poliamiduz poliamidu
i poliestru i poliestru
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
protektory NPL
protektory
na barkach
NPL na
i łokciach
barkach i łokciach
‒ Możliwość
‒ doposażenia
Możliwość doposażenia
w protektorwplecowy
protektor
NPL
plecowy NPL
‒ Perforowana
‒ Perforowana
podszewka,podszewka,
na plecach na
przepuszczająca
plecach przepuszczająca
powietrze tkanina
powietrze
dystansowa
tkanina dystansowa
3D
3D
‒ Podwójny‒zamek
Podwójny
błyskawiczny
zamek błyskawiczny
z przodu jako
z przodu
systemjako system
AirVent z materiałem
AirVent z materiałem
siatkowym wewnątrz
siatkowym wewnątrz
‒ Możliwość
‒ wentylacji
Możliwośćpoprzez
wentylacji
zamki
poprzez
błyskawiczne
zamki błyskawiczne
na ramionach
na ramionach
‒ 2 kieszenie
‒ 2zewnętrzne
kieszenie zewnętrzne
na zamek, na zamek,
1 kieszeń wewnętrzna
1 kieszeń wewnętrzna
na zamek na zamek
‒ Stójka o sportowym
‒ Stójka o sportowym
wyglądzie, zwyglądzie,
zapięciemz zapięciem
na zatrzask na zatrzask
‒ Płynna regulacja
‒ Płynnaszerokości
regulacja w
szerokości
pasie
w pasie
‒ Rozcięcia‒wRozcięcia
rękawachwz rękawach
zamkiem błyskawicznym
z zamkiem błyskawicznym
i zapięciemina
zapięciem
rzepy na rzepy
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
kurtkę
łączący
ze spodniami
kurtkę ze spodniami
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE

1422 zł

1422 zł

Kolor: czarny/czerwony
Kolor: czarny/czerwony

45

45

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Kurtki tekstylne
Kurtki tekstylne

Kolor: szaryKolor: szary

Kolor: neonowożółty/szary
Kolor: neonowożółty/szary

KURTKA
KURTKA
AIRSHELL
AIRSHELL

KURTKA
KURTKA
BOULDER
BOULDER

KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

KRÓJ MĘSKI
KRÓJ MĘSKI

‒ Zatrzaski ‒naZatrzaski
dolnym pasku
na dolnym
oraz pasku
rzepy przy
orazmankietach
rzepy przy mankietach
Z kurtką AirShell
Z kurtką
żadna
AirShell
pogoda
żadna
niepogoda
będzie Ci
niestraszna.
będzie Ci straszna.i kołnierzu do
i kołnierzu
regulacjido
szerokości
regulacji szerokości
Dzięki wiatroDzięki
i wodoszczelnej
wiatro- i wodoszczelnej
oraz oddychającej
oraz oddychającej ‒ Nadruk odblaskowy
‒ Nadruk odblaskowy
na rękawach
nai w
rękawach
obrębie ibarków
w obrębie barków
podpince z podpince
membraną
z membraną
BMW Climate
BMW
oraz
Climate
watowanej,
oraz watowanej,
‒ Obszywane
‒ Obszywane
wykończenia
wykończenia
o wyglądzieo wyglądzie
wypinanej kamizelce
wypinanejtermicznej
kamizelce kurtkę
termicznej
tę można
kurtkę tę można
skóry zamszowej
skóry zamszowej
z powodzeniem
z powodzeniem
używać przez
używać
cały rok.
przez
Przewiewność
cały rok. Przewiewność
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
kurtkę
łączący
ze spodniami
kurtkę ze spodniami
i komfort noszenia
i komfort
w noszenia
środku lata,
w środku
przyjemne
lata, ciepło
przyjemne ciepło ‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
i ochrona przed
i ochrona
deszczem
przed w
deszczem
zimniejszych
w zimniejszych
porach roku,porach roku,
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
a dzięki jaskrawej
a dziękikolorystyce
jaskrawej kolorystyce
zawsze dobra
zawsze
widzialność
dobra widzialność
w ruchu drogowym.
w ruchu drogowym.
KOLOR

KOLOR

jaskrawożółty/szary
jaskrawożółty/szary

‒ Lekka kurtka
‒ Lekka
motocyklowa
kurtka motocyklowa
w żółtym kolorze
w żółtym kolorze
ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE
sygnałowym
sygnałowym
dla zapewnienia
dla zapewnienia
optymalnej optymalnej
widzialnościwidzialności
34 – 48
34 – 48
w ruchu drogowym
w ruchu drogowym
‒ Wysoka odporność
‒ Wysoka odporność
na ścieraniena
i trwałe
ścieranie
barwy
i trwałe barwy
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
mieszanki poliamidu
mieszankii poliamidu
poliestru i poliestru
46 – 60
46 – 60
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
protektory NPL
protektory
na barkach,
NPL na barkach,
CENA
CENA
łokciach i plecach
łokciach i plecach
‒ Wiatro- i wodoszczelna
‒ Wiatro- i wodoszczelna
oraz oddychająca
oraz oddychająca
podpinka podpinka
z membraną
z membraną
BMW Climate,
BMW
z wypinaną,
Climate, zwatowaną
wypinaną, watowaną
kamizelką termiczną
kamizelką termiczną
‒ Duże, przepuszczające
‒ Duże, przepuszczające
powietrze wstawki
powietrze
siatkowe
wstawki siatkowe
z odpornego
z odpornego
na ścieraniena
materiału
ścieranieAirTex
materiału AirTex
‒ Podszewka
‒ Podszewka
3D na plecach
3D na
w celu
plecach
zapewnienia
w celu zapewnienia
optymalnej optymalnej
cyrkulacji powietrza
cyrkulacji powietrza
‒ 2 kieszenie
‒ 2boczne
kieszenie
na zamek
bocznebłyskawiczny,
na zamek błyskawiczny,
1 wodoszczelna
1 wodoszczelna
kieszeń wewnętrzna,
kieszeń wewnętrzna,
1 kieszeń w1podpince
kieszeń w podpince
46

46

1822 zł

1822 zł

‒ Optymalna
‒ Optymalna
możliwość połączenia
możliwość zpołączenia
pikowaną z pikowaną
Na lato i okresy
Na lato
przejściowe,
i okresy przejściowe,
na co dzieńna
i wco
czasie
dzień i w czasie kurtką Ridekurtką Ride
wolnym: Model
wolnym:
Boulder
Model
zawsze
Boulder
doskonale
zawsze sprawdzi
doskonale sprawdzi‒ Odblaskowy
‒ Odblaskowy
nadruk na karku,
nadruknapis
na karku, napis
się w sytuacji,
się gdy
w sytuacji,
potrzebna
gdyjest
potrzebna
swobodna
jest kurtka
swobodna kurtka „BMW Motorrad“
„BMWw
Motorrad“
formie odblaskowego
w formie odblaskowego
motocyklowa
motocyklowa
w luźnym stylu.
w luźnym
System
stylu.
AirVent
System
zapewnia
AirVent zapewnia
nadruku w kolorze
nadrukuantracytowym
w kolorze antracytowym
dodatkowo dodatkowo
właściwą wentylację.
właściwą wentylację.
A jeśli pogoda
A jeśli
zmieni
pogoda zmieni
‒ Obszycie ‒kołnierza
Obszycie
wykończeniem
kołnierza wykończeniem
o wyglądzieo wyglądzie
się na niekorzyść,
się na niekorzyść,
wypinana podpinka
wypinanaskutecznie
podpinka skutecznie
skóry zamszowej
skóry zamszowej
ochroni użytkownika
ochroni użytkownika
przed wiatrem
przed
i deszczem.
wiatrem i deszczem.
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
kurtkę
łączący kurtkę
ze spodniami
ze spodniami
‒ Krótka kurtka
‒ Krótka
w luźnym
kurtkastylu
w luźnym
do użytku
stylumiejskiego
do użytku miejskiego‒ Comfort Fit
‒ Comfort Fit
‒ Odporne ‒naOdporne
ścieraniena
połączenie
ścieranie połączenie
poliestru i bawełny
poliestru i bawełny
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
z wodoodpornym
z wodoodpornym
wykończeniem
wykończeniem
woskowymwoskowym
‒ Lekkie, wyjmowane
‒ Lekkie, wyjmowane
protektory NPL
protektory
na barkach
NPL na barkach
KOLOR
KOLOR
i łokciach i łokciach
szary
szary
‒ Możliwość
‒ doposażenia
Możliwość doposażenia
w protektorwplecowy
protektor
NPL
plecowy NPL
ROZMIARY
ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
‒ Wyjmowana
‒ Wyjmowana
podpinka z podpinka
membraną
z membraną
BMW Climate,
BMW Climate,
46 – 60
46 – 60
wiatro- i wodoszczelna,
wiatro- i wodoszczelna,
oddychająca
oddychająca
‒ Powłoka odporna
‒ Powłoka
naodporna
zanieczyszczenia
na zanieczyszczenia
i wnikanie wody
i wnikanie wody
CENA
‒ Podwójny‒zamek
Podwójny
błyskawiczny
zamek błyskawiczny
z przodu jako
z przodu
systemjako system
AirVent z materiałem
AirVent z materiałem
siatkowym wewnątrz
siatkowym wewnątrz
‒ Bezstopniowa
‒ Bezstopniowa
regulacja szerokości
regulacja kołnierza
szerokości kołnierza
i rękawów i rękawów
‒ 2 kieszenie
‒ 2nakieszenie
zamek błyskawiczny
na zamek błyskawiczny
po bokach, po bokach,
2 kieszenie 2nakieszenie
piersi, 2 na
kieszenie
piersi, 2wewnętrzne
kieszenie wewnętrzne
(w tym 1 wodoszczelna),
(w tym 1 wodoszczelna),
jedna wodoszczelna
jedna wodoszczelna
kieszeń w podpince
kieszeń w podpince

CENA

1822 zł

47

1822 zł

47

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Kurtki tekstylne
Kurtki tekstylne

Krój męski Krój męski
Kolor: kurtka
Kolor:
zewnętrzna
kurtka zewnętrzna
antracytowa,
antracytowa,
podpinka czarna
podpinka czarna

Krój damskiKrój damski
Kolor: kurtka
Kolor:
zewnętrzna
kurtka zewnętrzna
szara, podpinka
szara,czarna
podpinka czarna

Krój męski Krój męski
Kolor: ciemnobrązowy
Kolor: ciemnobrązowy

KURTKA
KURTKA
DOWNTOWN
DOWNTOWN

KURTKA
KURTKA
SANDIEGO
SANDIEGO

KOLOR DAMSKI
‒ Wodoszczelna,
‒ Wodoszczelna,
półdługa kurtka
półdługa
o wyglądzie
kurtka oparki
wyglądzie parki KOLOR DAMSKI
kurtka zewnętrzna
szara, podpinka
szara,czarna
podpinka czarna
sprawdzi sięsprawdzi
zarównosię
w zarówno
interesach,
w interesach,
jak i w mieście
jak i w mieściekurtka zewnętrzna
Po deszczuPo
wychodzi
deszczusłońce.
wychodzi
A po
słońce.
spotkaniu
A po spotkaniu
‒ Odporny na
‒ Odporny
przetarcia
namateriał
przetarcia
wierzchni
materiałwykonany
wierzchni wykonany
biznesowym
biznesowym
przychodzi przychodzi
czas na przejażdżkę.
czas na przejażdżkę.
I właśnie I właśnie
KOLOR MĘSKI
KOLOR MĘSKI
z lekko elastycznego
z lekko elastycznego
poliestru poliestru
tutaj świetnie
tutaj
sprawdza
świetniesię
sprawdza
ta półdługa
się ta
kurtka
półdługa
typu kurtka typu
kurtka zewnętrzna
kurtka zewnętrzna
antracytowa,
antracytowa,
podpinka czarna
podpinka czarna
‒ Membrana
BMW Climate:
BMW
wiatroClimate:
i wodoszczelna,
wiatro- i wodoszczelna,
2 w 1 o wyglądzie
2 w 1 oparki.
wyglądzie
Dziękiparki.
wypinanej
Dziękipodpince
wypinanej podpince ‒ Membrana
ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE
oddychająca
ocieplającejocieplającej
można ją wygodnie
można jąnosić
wygodnie
na marynarce
nosić na marynarce oddychająca
34 – 48
‒ Wypinana,‒ watowana
Wypinana,podpinka
watowanaocieplająca,
podpinka ocieplająca,
którą
którą 34 – 48
lub kombinezonie,
lub kombinezonie,
gdzie zapewnia
gdzieskuteczną
zapewniaochronę
skuteczną ochronę
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
można
również
nosić
oddzielnie
również oddzielnie
przed czynnikami
przed czynnikami
zewnętrznymi
zewnętrznymi
w ruchu miejskim.
w ruchuTomiejskim. To można nosić
46 – 60
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
protektory NPL
protektory
na barkach
NPL na
i łokciach
barkach i łokciach 46 – 60
czyni ją idealnym
czyni jątowarzyszem
idealnym towarzyszem
wszystkich wszystkich
tych, którzytych, którzy
‒ Możliwość
‒ doposażenia
Możliwość doposażenia
w protektorwplecowy
protektor
NPL
plecowy NPLCENY
stale kursują
stale
między
kursują
swoją
między
pracąswoją
a pięknymi
pracą achwilami
pięknymi chwilami
CENY
‒ Końce rękawów
‒ Końce
zapinane
rękawównazapinane
guzik, szerokość
na guzik,wszerokość
talii
w talii
na motocyklu.
na motocyklu.
Kurtka damska
Kurtka damska
1822 zł
1822 zł
regulowanaregulowana
paskiem plecowym
paskiem plecowym
Kurtka męska
Kurtka męska
1867 zł
1867 zł
‒ Dwie wodoszczelne
‒ Dwie wodoszczelne
kieszenie nakieszenie
zamek błyskawiczny
na zamek błyskawiczny
‒ Podwójna‒warstwa
Podwójna
materiału
warstwanamateriału
rękawach
na rękawach
‒ 2 zapinane
‒ 2nazapinane
zamek błyskawiczny
na zamek błyskawiczny
kieszenie kieszenie
wewnętrznewewnętrzne
‒ Dopasowana
‒ Dopasowana
kolorystycznie
kolorystycznie
podszewka:podszewka:
granatowa granatowa
dla panów, żółta
dla panów,
dla pań
żółta dla pań
‒ Modne dodatki
‒ Modne
na kołnierzu
dodatki na kołnierzu
‒ Subtelna ‒wstawka
Subtelna
odblaskowa
wstawka odblaskowa
na rękawie na rękawie
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
kurtkę
łączący
ze spodniami
kurtkę ze spodniami
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE

KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

48
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Krój damskiKrój damski
Kolor: brązowy
Kolor: brązowy

KOLOR DAMSKI
KOLOR DAMSKI
‒ Liczne kieszenie
‒ Licznepiersiowe
kieszeniei boczne
piersiowe
nai boczne na
brązowy brązowy
Ride with Style
Ride–with
klasyczny
Style –miks
klasyczny
woskowanego
miks woskowanego
zamek łyskawiczny
zamek łyskawiczny
materiału tekstylnego
materiału tekstylnego
i odpornej na
i odpornej
przetarcia
naskóry
przetarcia skóry ‒ Podwójna‒warstwa
Podwójna
materiału
warstwatekstylnego
materiału tekstylnego
na plecach na plecach
KOLOR MĘSKI
KOLOR MĘSKI
to idealne rozwiązanie
to idealne rozwiązanie
na letnie miesiące.
na letnieI to
miesiące.
nie tylkoI to nie tylko
‒ Podszewka
‒ Podszewka
z dużym nadrukowanym
z dużym nadrukowanym
napisem napisem
ciemnobrązowy
ciemnobrązowy
na motocyklu,
na motocyklu,
bowiem protektory
bowiemna
protektory
barkach na
i łokciach
barkach i łokciach„MAKE LIFE
„MAKE
A RIDE“
LIFE
naAplecach
RIDE“ na
oraz
plecach
2 kieszenie
oraz 2 kieszenie
ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE
można w prosty
można
sposób
w prosty
wyjąć.
sposób
Bardzo
wyjąć.
wysoki
Bardzo
komfort
wysoki komfortwewnętrznewewnętrzne
i 1 kieszeń na
i 1 smartfon
kieszeń na smartfon
34 – 48
34 – 48
noszenia i kieszenie
noszenia na
i kieszenie
wszystko,
naco
wszystko,
zawsze chcesz
co zawsze chcesz‒ Zamki błyskawiczne
‒ Zamki błyskawiczne
i zatrzaski na
i zatrzaski
końcachna
rękawów
końcach rękawów
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
mieć przy sobie.
mieć przy
Doskonały
sobie. towarzysz
Doskonałycodziennych
towarzysz codziennych ‒ Odwrócony
‒ Odwrócony
kołnierz zapinany
kołnierz
nazapinany
zatrzask na zatrzask
46 – 60
46 – 60
podróży. podróży.
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
kurtkę
łączący
ze spodniami
kurtkę ze spodniami
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
CENY
CENY
‒ Swobodnie
‒ Swobodnie
skrojona kurtka
skrojona
męska/damska,
kurtka męska/damska,
której
której ‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
Kurtka damska
Kurtka damska
można używać
można
zarówno
używać
jako
zarówno
kurtki motocyklowej,
jako kurtki motocyklowej,
Kurtka męska
Kurtka męska
jak i zwykłejjak
kurtki
i zwykłej
rekreacyjnej
kurtki rekreacyjnej
‒ Długość do
‒ Długość
bioder i regularny
do bioderfason
i regularny
dla mężczyzn;
fason dla mężczyzn;
taliowany, krótszy
taliowany,
fason
krótszy
dla kobiet
fason dla kobiet
‒ Odporna ‒naOdporna
przetarcia
naskóra
przetarcia
bydlęca
skóra
(grubość
bydlęca
ok.(grubość ok.
1,0 –1,2 mm)1,0
na–1,2
rękawach
mm) nai barkach,
rękawachoi nieco
barkach, o nieco
spranym wyglądzie
spranym wyglądzie
‒ Wytrzymały,
‒ Wytrzymały,
woskowanywoskowany
materiał tekstylny
materiał tekstylny
w pozostałych
w pozostałych
częściach kurtki
częściach kurtki
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
protektory NPL
protektory
na barkach
NPL na
i łokciach
barkach i łokciach
‒ Możliwość
‒ doposażenia
Możliwość doposażenia
w protektorwplecowy
protektor
NPL
plecowy NPL
‒ Wewnętrzny
‒ Wewnętrzny
zamek błyskawiczny
zamek błyskawiczny
na dolnym brzegu
na dolnym brzegu
kurtki umożliwia
kurtkiwyjmowanie
umożliwia wyjmowanie
protektorówprotektorów
barkowych barkowych
oraz protektora
oraz plecowego
protektora plecowego
‒ Pełny przedni
‒ Pełny
zamek
przedni
błyskawiczny
zamek błyskawiczny
z metalu z metalu

2044 zł
2089 zł
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2044 zł
2089 zł
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Kurtki skórzane
Kurtki skórzane

Kolor: czarny
Kolor: czarny

Kolor: brązowy
Kolor: brązowy

KURTKA
KURTKA
BLACKLEATHER
BLACKLEATHER

KURTKA
KURTKA
DOUBLE
DOUBLE
R
R

KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

KRÓJ MĘSKI
KRÓJ MĘSKI

‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
kurtkę
łączący
ze spodniami
kurtkę ze spodniami
Swobodny styl.
Swobodny
Niezawodna
styl. Niezawodna
ochrona. Wcale
ochrona.
nie musi
Wcale nie musi
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
to być kwestia
to być
albo-albo.
kwestiaModna,
albo-albo.
skórzana
Modna,
kurtka
skórzana kurtka ‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
BlackLeather
BlackLeather
oferuje odporny
oferuje
naodporny
przetarcie
nai przetarcie
rozdarcie i rozdarcie
materiał wierzchni
materiałwwierzchni
postaci skóry
w postaci
bawolej
skóry
orazbawolej oraz
KOLOR
KOLOR
dołączane w
dołączane
komplecie
w protektory
kompleciebarkowe
protektory
i łokciowe,
barkowe i łokciowe,
czarny
czarny
czyli wszystko,
czylico
wszystko,
powinnaco
mieć
powinna
bezpieczna
mieć bezpieczna
odzież
odzież
ROZMIARY
ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE
motocyklowa.
motocyklowa.
Dzięki niej fani
Dzięki
motocykli
niej faniBMW
motocykli
Motorrad
BMW Motorrad
34 – 48
34 – 48
doskonale odnajdą
doskonale
sięodnajdą
na każdej
siędrodze.
na każdej drodze.
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE

‒ Kurtka skórzana
‒ Kurtka
o skórzana
luźnym kroju
o luźnym
i spranym
krojuwyglądzie
i spranym wyglądzie
46 – 60
46 – 60
‒ Odporna ‒naOdporna
przetarcie
nai przetarcie
rozdarcie skóra
i rozdarcie
bawola,
skóra bawola, CENA
CENA
grubość ok.grubość
1,0 –1,2 mm
ok. 1,0 –1,2 mm
Kurtka męska
Kurtka męska
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
protektory NPL
protektory
na barkach
NPL na
i łokciach
barkach i łokciach Kurtka damska
Kurtka damska
‒ Możliwość
‒ doposażenia
Możliwość doposażenia
w protektorwplecowy
protektor
NPL
plecowy NPL
‒ Watowane,
‒ Watowane,
pikowane wstawki
pikowane
na wstawki
barkach,na
ramionach
barkach, ramionach
i bokach i bokach
‒ Regulacja‒szerokości
Regulacja w
szerokości
talii za pomocą
w talii za
zatrzasków
pomocą zatrzasków
‒ Stójka zapinana
‒ Stójka
nazapinana
zatrzask na zatrzask
‒ Zakończenia
‒ Zakończenia
rękawów z zamkiem
rękawów błyskawicznym
z zamkiem błyskawicznym
‒ 2 zewnętrzne
‒ 2 zewnętrzne
kieszenie boczne,
kieszenie
1 kieszeń
boczne,na1 piersi
kieszeń na piersi
(kurtka męska),
(kurtka
2 kieszenie
męska), 2wewnętrzne
kieszenie wewnętrzne
‒ Nieoszlifowane,
‒ Nieoszlifowane,
metalowe zamki
metalowe
stylizowane
zamki stylizowane
na stare na stare
‒ Na podszewce
‒ Na podszewce
pleców duży
pleców
nadrukduży
„Ride
nadruk
Wild“„Ride Wild“
‒ Logotyp BMW
‒ Logotyp
na ramieniu,
BMW nanapis
ramieniu,
„BMW
napis
Motorrad“
„BMW Motorrad“
na pasie z tyłu
na pasie z tyłu

50
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2622 zł
2578 zł

2622 zł
2578 zł

KOLOR

KOLOR

brązowy brązowy
Czy to w mieście,
Czy to czy
w mieście,
w trasieczy
w kurtce
w trasie
DoubleR
w kurtce DoubleR
zapaleni motocykliści
zapaleni motocykliści
zawsze prezentują
zawsze się
prezentują
dobrze. się dobrze.ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
Jasne, skórzane
Jasne,aplikacje
skórzane
podkreślają
aplikacje podkreślają
charakterystyczną,
charakterystyczną,
46 – 60
46 – 60
męską linię.męską
Do tego
linię.
dochodzą
Do tegosystem
dochodzą
AirVent
system
w części
AirVent w części
CENA
CENA
przedniej oraz
przedniej
wstawki
oraz
z perforowanej
wstawki z perforowanej
skóry, któreskóry, które
zapewniają zapewniają
właściwą wentylację
właściwą iwentylację
komfort klimatyczny
i komfort klimatyczny
nawet przy nawet
wyższych
przytemperaturach
wyższych temperaturach
otoczenia. otoczenia.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

2222 zł

2222 zł

Kurtka skórzana
‒ Kurtka
o skórzana
sportowym
o sportowym
kroju do jazdy
kroju
w mieście
do jazdy w mieście
Skóra bydlęca
‒ Skóra
o wysokiej
bydlęcaodporności
o wysokiej na
odporności
ścieranie na
(1,2ścieranie
mm) (1,2 mm)
Wyjmowane
‒ Wyjmowane
protektory NPL
protektory
na barkach
NPL na
i łokciach
barkach i łokciach
Możliwość
‒ doposażenia
Możliwość doposażenia
w protektorwplecowy
protektor
NPL
plecowy NPL
Wstawki ze
‒ Wstawki
skóry perforowanej
ze skóry perforowanej
zapewniają zapewniają
wysoki
wysoki
komfort użytkowania
komfort użytkowania
Podwójny‒zamek
Podwójny
błyskawiczny
zamek błyskawiczny
jako systemjako
AirVent
system AirVent
ze skórą perforowaną
ze skórą perforowaną
w środku w środku
2 kieszenie
‒ 2boczne,
kieszenie
2 kieszenie
boczne, 2piersiowe,
kieszenie2piersiowe,
kieszenie 2 kieszenie
wewnętrzne,
wewnętrzne,
wszystkie na
wszystkie
zamek błyskawiczny
na zamek błyskawiczny
Płynna regulacja
‒ Płynnaszerokości
regulacja w
szerokości
talii za pomocą
w talii za
rzepu
pomocą rzepu
Stójka zapinana
‒ Stójka
nazapinana
zatrzask na zatrzask
Rozcięcia‒wRozcięcia
rękawachwz rękawach
zamkiem błyskawicznym
z zamkiem błyskawicznym
i zatrzaskiem
i zatrzaskiem
Mankiet rękawa
‒ Mankiet
obszyty
rękawa
skórą
obszyty skórą
Jasne, skórzane
‒ Jasne,aplikacje
skórzane
z przodu
aplikacje
podkreślają
z przodu podkreślają
charakterystyczną,
charakterystyczną,
męską linię męską linię
40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
kurtkę
łączący
ze spodniami
kurtkę ze spodniami
Regular Fit
‒ Regular Fit
51
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Kurtki skórzane
Kurtkii spodnie
skórzanetekstylne
i spodnie tekstylne

JEANSYJEANSY
RIDE RIDE
KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

Jeansy RideJeansy
to pełnowartościowe
Ride to pełnowartościowe
spodnie motocyklowe
spodnie motocyklowe
w nieco „niedbałym“
w nieco „niedbałym“
stylu 5-kieszeniowych
stylu 5-kieszeniowych
jeansów. jeansów.
Lepsze parametry
Lepsześcieralności
parametry ścieralności
uzyskano dzięki
uzyskano dzięki
zastosowanej
zastosowanej
mieszance mieszance
materiałów materiałów
oraz wstawkom
oraz wstawkom
z Kevlaru wzmiejscach
Kevlaru wszczególnie
miejscach szczególnie
narażonychnarażonych
na zniszczenie.
na zniszczenie.
Po dotarciuPo
dodotarciu
celu kierowca
do celu
może
kierowca może
w prosty sposób
w prosty
wyjąć
sposób
protektory
wyjąćkolanowe
protektory kolanowe
(od zewnątrz),
(odco
zewnątrz),
zmienia co
spodnie
zmienia
Ride
spodnie
w swobodne
Ride w swobodne
jeansy do noszenia
jeansy do
nanoszenia
co dzień.na co dzień.
‒ Modne, 5-kieszeniowe
‒ Modne, 5-kieszeniowe
jeansy motocyklowe
jeansy motocyklowe
‒ Do użytku‒ na
Domotocyklu
użytku na imotocyklu
poza nim i poza nim
‒ Odporne ‒naOdporne
ścieraniena
połączenie
ścieranie połączenie
bawełny, bawełny,
®
®
poliestru i materiału
poliestru CORDURA
i materiału CORDURA
‒ Wstawki z‒Kevlaru
Wstawkizapewniają
z Kevlaru zapewniają
podwyższoną
podwyższoną
odporność odporność
na ścieraniena
naścieranie
pośladkach,
na pośladkach,
biodrach, biodrach,
po bokach ud
po ibokach
na kolanach,
ud i nanie
kolanach,
będąc widoczne
nie będąc widoczne
z zewnątrz z zewnątrz
‒ Protektory‒ kolanowe
ProtektoryNPL
kolanowe
z płynną
NPL
regulacją
z płynną regulacją
wysokości, wysokości,
wyjmowanewyjmowane
od zewnątrzod
wzewnątrz
celu szybkiej
w celu szybkiej
zmiany spodni
zmiany
motocyklowych
spodni motocyklowych
w spodnie rekreacyjne
w spodnie rekreacyjne
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
protektory NP2
protektory
na biodrach
NP2 na biodrach
‒ Osobne wersje
‒ Osobne
męska
wersje
i damska
męska
(męska
i damska
prosta,
(męska prosta,
damska podkreślająca
damska podkreślająca
figurę)
figurę)
‒ Skórzana ‒etykieta
Skórzana
w pasie
etykieta
z napisem
w pasie„BMW
z napisem
Motorrad“
„BMW Motorrad“
i wytłoczonym
i wytłoczonym
„engineered„engineered
in Germany“in Germany“
‒ Nadruk „MAKE
‒ Nadruk
LIFE
„MAKE
A RIDE“
LIFE
poAwewnętrznej
RIDE“ po wewnętrznej
stronie pasastronie pasa
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
spodnie
łączący
z kurtką
spodnie z kurtką
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
Krój damskiKrój damski
Kolor: czarny
Kolor:
z czerwono-białymi
czarny z czerwono-białymi
pasami
pasami

KOLOR

Krój męski Krój męski
Kolor: czarny
Kolor:
z niebiesko-białymi
czarny z niebiesko-białymi
pasami
pasami

szary

KOLOR

szary

ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE

Szerokość/długość:
Szerokość/długość:
W26 – 36/L32
W26 – 36/L32
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE

Szerokość/długość:
Szerokość/długość:
W29 – 42/L34
W29 – 42/L34
CENA

KURTKA
KURTKA
SKÓRZANA
SKÓRZANA
CLUB CLUB
KOLOR DAMSKI
KOLOR DAMSKI
‒ Indywidualny
‒ Indywidualny
krój dla mężczyzn
krój dlai mężczyzn
kobiet
i kobiet
Idealna na wycieczkę
Idealna na po
wycieczkę
mieście:po
W mieście:
skórzanejW skórzanej
czarny z czerwono-białymi
czarny z czerwono-białymi
pasami
pasami
‒ Skórzane ‒pasy
Skórzane
w kolorze
pasyniebieskim
w kolorze niebieskim
(wersja męska)
(wersja męska)
kurtce Clubkurtce
wyglądasz
Club dobrze
wyglądasz
nie tylko
dobrze
nanie
motocyklu.
tylko na motocyklu.lub czerwonym
lub czerwonym
(wersja damska)
(wersja
nadamska)
rękawach
na rękawach
KOLOR MĘSKI
KOLOR MĘSKI
Ta modna, sportowa
Ta modna,kurtka
sportowa
doskonale
kurtkasprawdzi
doskonale
sięsprawdzi
także się także
i podszewce
i podszewce
na tułowiu na tułowiu
czarny z niebiesko-białymi
czarny z niebiesko-białymi
pasami
pasami
w trasie. Jest
wcudownie
trasie. Jestwygodna,
cudowniea wygodna,
przy tym funkcjonalna,
a przy tym funkcjonalna,
‒ Cztery zamykane
‒ Czteryna
zamykane
zamek kieszenie
na zamekzewnętrzne
kieszenie zewnętrzne
DAMSKIE DAMSKIE
dzięki czemu
dzięki
szybko
czemu
awansuje
szybkodo
awansuje
roli ulubionego
do roli ulubionego
ciuchu
ciuchu
oraz dwie wewnętrzne
oraz dwie wewnętrzne
(wersja męska)
(wersja
wzgl.
męska)
jedna wzgl. jedna ROZMIARY ROZMIARY
XS – 3XL XS – 3XL
w Twojej szafie.
w Twojej szafie.
wewnętrznawewnętrzna
(wersja damska)
(wersja damska)
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
kurtkę
łączący
ze spodniami
kurtkę ze spodniami
S – 4XL
S – 4XL
‒ Kurtka na‒motocykl
Kurtka nai do
motocykl
noszenia
i do
w noszenia
czasie wolnym
w czasie wolnym‒ Krótki, dopasowany
‒ Krótki, dopasowany
do figury krój
do figury krój
o nieco „niedbałym“
o nieco „niedbałym“
wyglądzie wyglądzie
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
CENY
CENY
‒ Odporna ‒naOdporna
przetarcie,
na przyjemnie
przetarcie, przyjemnie
miękka
miękka
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
Kurtka damska
Kurtka damska
skóra bydlęca
skóra
o grubości
bydlęca ok.
o grubości
1 ,0 –1,2ok.
mm1 ,0 –1,2 mm
Kurtka męska
Kurtka męska
i lekko postarzonym
i lekko postarzonym
wyglądzie wyglądzie
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
protektory NPL
protektory
na barkach
NPL na
i łokciach
barkach i łokciach
‒ Możliwość
‒ doposażenia
Możliwość doposażenia
w protektorwplecowy
protektor
NPL
plecowy NPL
‒ Satynowa‒podszewka
Satynowa podszewka
rękawów zapewnia
rękawówłatwe
zapewnia łatwe
zakładanie izakładanie
zdejmowanie
i zdejmowanie
KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

52

52

CENA

1111 zł

1111 zł

Krój damskiKrój damski
Kolor: szaryKolor: szary
1644 zł
1689 zł

1644 zł
1689 zł
Krój męski Krój męski
Kolor: szaryKolor: szary

53

53

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Spodnie tekstylne
Spodnie tekstylne

JEANSYJEANSY
FIVEPOCKET
FIVEPOCKET

JEANSYJEANSY
WATERPROOF
WATERPROOF

KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

KRÓJ MĘSKI
KRÓJ MĘSKI

Wyglądają jak
Wyglądają
jeansy, ale
jaksąjeansy,
spodniami
ale sąmotocyklowymi
spodniami motocyklowymi
–
–
wygląda dobrze
wygląda
również
dobrze
podczas
również podczas
model FivePocket
model FivePocket
noszenia poza
noszenia
motocyklem.
poza motocyklem.
Proste, wydłużone
Proste, wydłużone
nogawki nogawki
dają się łatwo
dają
podwijać.
się łatwoZastosowane
podwijać. Zastosowane
protektory protektory
kolanowe NPL
kolanowe
łączą dobre
NPL łączą
parametry
dobretłumienia
parametryuderzeń
tłumienia uderzeń
z wysokim komfortem
z wysokim komfortem
noszenia. noszenia.
‒ Spodnie motocyklowe
‒ Spodnie motocyklowe
o wyglądzieoswobodnych,
wyglądzie swobodnych,
5-kieszeniowych
5-kieszeniowych
jeansów jeansów
‒ Odporna ‒naOdporna
przetarcia
namieszanka
przetarcia materiałów
mieszanka materiałów
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
protektory NPL
protektory
z regulacją
NPL wysokości
z regulacją wysokości
na kolanach,naprotektory
kolanach,NP2
protektory
na biodrach
NP2 na biodrach
‒ Wąski krój‒ Wąski krój
‒ Proste, wydłużone
‒ Proste, wydłużone
nogawki nadają
nogawki
się do
nadają
podwijania
się do podwijania
‒ Z przodu ‒guzik
Z przodu
plus zamek
guzik plus
błyskawiczny
zamek błyskawiczny
(w przypadku
(w koloru
przypadku
Denim)
koloru
lub Denim)
pełna listwa
lub pełna listwa
guzikowa (wguzikowa
przypadku
(w koloru
przypadku
szarego)
koloru szarego)
‒ Skórzana ‒etykieta
Skórzana
w pasie
etykieta
z napisem
w pasie z napisem
„BMW Motorrad“
„BMWiMotorrad“
wytłoczonym
i wytłoczonym
„engineered„engineered
in Germany“in Germany“
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
spodnie
łączący
z kurtką
spodnie z kurtką
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE

KOLOR

KOLOR

CENA

CENA

Jeansy WaterProof
Jeansy WaterProof
wyglądają jak
wyglądają
klasyczne
jakspodnie
klasyczne spodnieniebieski niebieski
jeansowe, ale
jeansowe,
są wiatroalei są
wodoszczelne.
wiatro- i wodoszczelne.
A dzięki A dzięki ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
membraniemembranie
BMW Climate
BMW
również
Climate
oddychające.
również oddychające.
Słońce
Słońce
Szerokość/długość:
Szerokość/długość:
W29–42/L34,
W29–42/L34,
W30–34/L32,
W30–34/L32,
czy deszcz czy
– tedeszcz
spodnie– oprą
te spodnie
się każdej
oprąpogodzie.
się każdej pogodzie. W34–38/L36
W34–38/L36
‒ Wodoszczelne
‒ Wodoszczelne
spodnie motocyklowe
spodnie motocyklowe
w stylu
w stylu
klasycznych,klasycznych,
5-kieszeniowych
5-kieszeniowych
jeansów jeansów
‒ Odporna ‒naOdporna
ścieraniena
mieszanka
ścieranie bawełny,
mieszanka bawełny,
®
w formie ® w formie
poliestru i materiału
poliestru CORDURA
i materiału CORDURA
3-warstwowego
3-warstwowego
laminatu laminatu
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
protektory kolanowe
protektory(NPL,
kolanowe
z płynną
(NPL, z płynną
regulacją wysokości)
regulacją wysokości)
oraz biodrowe
oraz(NP2)
biodrowe (NP2)
‒ Wiatroszczelna,
‒ Wiatroszczelna,
wodoszczelna
wodoszczelna
i doskonalei oddychadoskonale oddychająca dzięki membranie
jąca dzięki membranie
BMW Climate
BMW Climate
‒ Podszewka
‒ Podszewka
siatkowa zapewniająca
siatkowa zapewniająca
wysoki
wysoki
komfort noszenia
komfort noszenia
‒ Skórzana ‒etykieta
Skórzana
w pasie
etykieta
z napisem
w pasie z napisem
„BMW Motorrad“
„BMWiMotorrad“
wytłoczonym
i wytłoczonym
„engineered„engineered
in Germany“in Germany“
‒ Nadruk „MAKE
‒ Nadruk
LIFE
„MAKE
A RIDE“
LIFE
poAwewnętrznej
RIDE“ po wewnętrznej
stronie pasastronie pasa
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
spodnie
łączący
z kurtką
spodnie z kurtką
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE

1289 zł

1289 zł

KOLOR DAMSKI
KOLOR DAMSKI

Denim

Denim

Kolor: niebieski
Kolor: niebieski

KOLOR MĘSKI
KOLOR MĘSKI

Denim, szary
Denim, szary

SPODNIE
SPODNIE
RIDER RIDER

ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE

Szerokość/długość:
Szerokość/długość:
W26–36/L32
W26–36/L32

KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE

Szerokość/długość:
Szerokość/długość:
W29–42/L34
W29–42/L34
CENA

Kolor: Denim
Kolor: Denim

Kolor: szaryKolor: szary

54

54

CENA

933 zł

933 zł

KOLOR

KOLOR

Te wodoszczelne,
Te wodoszczelne,
tekstylne spodnie
tekstylne
motocyklowe
spodnie motocykloweSchwarz Schwarz
idealnie nadają
idealnie
się na
nadają
lato isię
okresy
na lato
przejściowe.
i okresy przejściowe. ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE
Odporny naOdporny
przetarcia
na materiał,
przetarciaprotektory
materiał, oraz
protektory oraz 34–48
34–48
właściwościwłaściwości
odblaskoweodblaskowe
spełniają wymogi
spełniają
funkcjonalne
wymogi funkcjonalne
MĘSKIE
MĘSKIE
podczas jazdy
podczas
motocyklem,
jazdy motocyklem,
a regulowana
a regulowana
szerokość szerokośćROZMIARY ROZMIARY
46–60
46–60
nogawek oraz
nogawek
streczowe
orazwstawki
streczowe
z tyłu
wstawki
i w pasie
z tyłu
spodni
i w pasie spodni
CENA
CENA
zapewniają zapewniają
odpowiedniodpowiedni
komfort noszenia.
komfort noszenia.
‒ Tekstylne‒spodnie
Tekstylne
motocyklowe,
spodnie motocyklowe,
idealne na lato
idealne na lato
i okresy przejściowe
i okresy przejściowe
‒ Odporny na
‒ Odporny
przetarcie
namateriał
przetarcie
wierzchni
materiałwwierzchni
postaci w postaci
mieszanki bawełny
mieszanki
i poliamidu
bawełny i poliamidu
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
protektory na
protektory
kolanachna
(NPL
kolanach (NPL
z 3-stopniową
z 3-stopniową
regulacją wysokości)
regulacją wysokości)
oraz biodrach
oraz
(NP2)
biodrach (NP2)
‒ Dodatkowa
‒ Dodatkowa
warstwa materiału
warstwanamateriału
pośladkach
na pośladkach
‒ Wypinana‒podpinka
Wypinanaz podpinka
membraną
z membraną
BMW Climate
BMW Climate
(wiatro- i wodoszczelna,
(wiatro- i wodoszczelna,
oddychająca)
oddychająca)
‒ Odblaskowe
‒ Odblaskowe
nadruki z napisem
nadruki „BMW
z napisem
Motorrad“
„BMW Motorrad“
po bokach nogawek
po bokach nogawek
‒ Zamki błyskawiczne
‒ Zamki błyskawiczne
do wentylacji
dowzdłuż
wentylacji
kieszeni
wzdłuż kieszeni
cargo
cargo
‒ 2 kieszenie
‒ 2tylne,
kieszenie
2 zamykane
tylne, 2na
zamykane
zamek kieszenie
na zamek kieszenie
boczne orazboczne
2 wodoszczelne
oraz 2 wodoszczelne
kieszenie cargo
kieszenie cargo
‒ W komplecie
‒ W pasek
komplecie pasek
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek błyskawiczny
zamek błyskawiczny
łączący
łączący
kurtkę ze spodniami
kurtkę ze spodniami
‒ Regular Fit,
‒ Regular
oddzielne
Fit,kroje
oddzielne
damski
kroje
i męski
damski i męski

1244 zł

1244 zł

Kolor: czarny
Kolor: czarny

55

55

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Spodnie tekstylne
Spodnie tekstylne

SPODNIE
SPODNIE
SUMMER
SUMMER

SPODNIE
SPODNIE
CITY CITY

UNISEX

KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

UNISEX

Te praktyczne
Te praktyczne
spodnie cargo
spodnie
świetnie
cargo
sprawdzają
świetnie sprawdzają
się
się
w gorące dni.
w gorące
Doskonale
dni. sprawdza
Doskonalesię
sprawdza
również się
ten,również ten,
kto je nosi. To
ktobowiem
je nosi. To
niebowiem
tylko lekkie,
nie tylko
letnielekkie,
spodnie
letnie spodnie
motocyklowe,
motocyklowe,
które chronią
które
i dobrze
chronią
wyglądają.
i dobrze Po
wyglądają. Po
odpięciu nogawek
odpięciuzamkiem
nogawekbłyskawicznym
zamkiem błyskawicznym
szybko
szybko
zamieniają się
zamieniają
w stylowe
sięspodenki.
w styloweWraz
spodenki.
z nogawkami
Wraz z nogawkami
odpinane sąodpinane
przy tymsą
również
przy tym
protektory
równieżkolanowe.
protektory kolanowe.
‒ Funkcjonalne,
‒ Funkcjonalne,
letnie spodnie
letnie
motocyklowe
spodnie motocyklowe
‒ Odporna ‒naOdporna
przetarcia
natkanina
przetarcia
mieszana
tkanina mieszana
poliestrowo-bawełniana
poliestrowo-bawełniana
‒ Dodatkowa
‒ Dodatkowa
warstwa materiału
warstwawmateriału
miejscachw miejscach
szczególnieszczególnie
narażonychnarażonych
na zniszczenie
na zniszczenie
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
protektory (NP2
protektory
na biodrach
(NP2 na
oraz
biodrach
NPL oraz NPL
na kolanach,naz kolanach,
3-stopniową
z 3-stopniową
regulacją wysokości)
regulacją wysokości)
‒ Klasyczny‒krój
Klasyczny
spodni krój
typuspodni
cargo typu cargo
‒ Nogawki odpinane
‒ Nogawkinad
odpinane
kolanami
nad
(zamek
kolanami
błyskawiczny)
(zamek błyskawiczny)
‒ Dwie kieszenie
‒ Dwiewpuszczane,
kieszenie wpuszczane,
jedna kieszeń
jedna
tylna
kieszeń tylna
(wszystkie na
(wszystkie
zamek błyskawiczny)
na zamek błyskawiczny)
‒ Dwie boczne
‒ Dwie
kieszenie
bocznecargo
kieszenie
na zatrzaski
cargo na zatrzaski
‒ Tekstylny‒pasek
Tekstylny
z napisem
pasek „BMW
z napisem
Motorrad“
„BMW Motorrad“
na sprzączce
na sprzączce
‒ Regulacja‒szerokości
Regulacja końców
szerokości
nogawek
końcówzanogawek
pomocą za pomocą
pasków rzepowych
pasków rzepowych
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
spodnie
łączący
z kurtką
spodnie z kurtką
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE
KOLORY

Kolor: czarny
Kolor: czarny

Kolor: beżowy
Kolor: beżowy

KOLORY

ROZMIARY ROZMIARY
UNISEX
UNISEX

KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

CENA

CENA

978 zł

978 zł

CENA

CENA

978 zł

978 zł

Kolor: antracytowy
Kolor: antracytowy

SPODNIE
SPODNIE
CITY DENIM
CITY DENIM

XS – 4XL

KOLOR

‒ Letnie spodnie
‒ Letnie
motocyklowe
spodnie motocyklowe
‒ Do użytku‒ zarówno
Do użytku
nazarówno
motocyklu,
na motocyklu,
jak i poza nim
jak i poza nim
‒ Odporna ‒naOdporna
przetarcia
namieszanka
przetarcia bawełny
mieszanka bawełny
®
®
i materiału CORDURA
i materiału CORDURA
‒ Nonszalancki
‒ Nonszalancki
krój z preformowanymi
krój z preformowanymi
kolanami kolanami
‒ Dostępne‒wDostępne
wariantach
w wariantach
męskim i damskim
męskim i damskim
‒ Protektory‒ NPL
Protektory
o regulowanej
NPL o regulowanej
wysokości na
wysokości
kolanach,na kolanach,
wyjmowanewyjmowane
od zewnątrzod
i umożliwiające
zewnątrz i umożliwiające
szybką
szybką
zmianę ze spodni
zmianęmotocyklowych
ze spodni motocyklowych
na rekreacyjne
na rekreacyjne
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
protektory NP2
protektory
na biodrach
NP2 na biodrach
‒ Wiele dużych
‒ Wiele
i małych
dużych
kieszeni,
i małych
w kieszeni,
tym jednaw tym jedna
(w spodniach
(w męskich)
spodniachlub
męskich)
dwie (wlub
spodniach
dwie (w spodniach
damskich) na
damskich)
zamek błyskawiczny
na zamek błyskawiczny
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
spodnie
łączący
40spodnie
cm
40 cm
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE

beżowy, czarny
beżowy, czarny
XS – 4XL

KOLOR

antracytowyantracytowy
Lekkość, przewiewność
Lekkość, przewiewność
i znakomita iochrona
znakomita
te ochrona te
swobodne spodnie
swobodne
bawełniane
spodnie bawełniane
świetnie sprawdzą
świetniesię
sprawdzą się
ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE
w mieście. Dzięki
w mieście.
wyjmowanym
Dzięki wyjmowanym
od zewnątrzod
protektozewnątrz protekto34 – 48
34 – 48
rom NPL można
rom NPL
szybko
można
przerobić
szybkowytrzymałe
przerobić wytrzymałe
spodnie spodnie
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
motocyklowe
motocyklowe
na modne spodnie
na modne
rekreacyjne,
spodnie rekreacyjne,
oferujące oferujące
46 – 60
46 – 60
naprawdę wysoki
naprawdę
komfort
wysoki
noszenia.
komfort noszenia.

KOLOR

KOLOR

CENA

CENA

Kolor: indigo
Kolor:
(o spranym
indigo (o
wyglądzie)
spranym wyglądzie)
Nonszalancki
Nonszalancki
krój, wyjmowane
krój, wyjmowane
od zewnątrz
od zewnątrz
protektory NPL
protektory
oraz wytrzymała
NPL oraz wytrzymała
mieszanka mieszanka
bawełny bawełny
ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE
i materiału iCORDURA
materiału CORDURA
sprawiają, że
sprawiają,
te luźne że
spodnie
te luźne spodnie
34 – 48
34 – 48
motocyklowe
motocyklowe
mogą zostać
mogą
błyskawicznie
zostać błyskawicznie
przerobioneprzerobione
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
na swobodne,
na swobodne,
dobrze wyglądające
dobrze wyglądające
spodnie rekreacyjne
spodnie rekreacyjne
46 – 60
46 – 60
o wyglądzieo jeansów.
wyglądzie jeansów.
‒ Swobodne
‒ Swobodne
jeansy motocyklowe
jeansy motocyklowe
bez podszewki
bez podszewki
‒ Do użytku‒ zarówno
Do użytku
nazarówno
motocyklu,
na motocyklu,
jak i poza nim
jak i poza nim
‒ Odporna ‒naOdporna
przetarcia
namieszanka
przetarcia bawełny
mieszanka
i materiału
bawełny i materiału
®
®
CORDURACORDURA
‒ Nonszalancki
‒ Nonszalancki
krój z preformowanymi
krój z preformowanymi
kolanami kolanami
‒ Dostępne‒wDostępne
wariantach
w wariantach
męskim i damskim
męskim i damskim
‒ Protektory‒ NPL
Protektory
o regulowanej
NPL o regulowanej
wysokości na
wysokości
kolanach,na kolanach,
wyjmowanewyjmowane
od zewnątrzod
i umożliwiające
zewnątrz i umożliwiające
szybką
szybką
zmianę ze spodni
zmianęmotocyklowych
ze spodni motocyklowych
na rekreacyjne
na rekreacyjne
‒ Wyjmowane
‒ Wyjmowane
protektory NP2
protektory
na biodrach
NP2 na biodrach
‒ Wiele dużych
‒ Wiele
i małych
dużych
kieszeni,
i małych
w kieszeni,
tym jednaw tym jedna
(w spodniach
(w męskich)
spodniachlub
męskich)
dwie (wlub
spodniach
dwie (w spodniach
damskich) na
damskich)
zamek błyskawiczny
na zamek błyskawiczny
‒ 40-centymetrowy
‒ 40-centymetrowy
zamek łączący
zamek
spodnie
łączący
z kurtką
spodnie z kurtką
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
‒ Oznakowanie
‒ Oznakowanie
CE
CE

978 zł

978 zł

Kolor: Indigo
Kolor: Indigo

56

56

57

57

BUTY/BUTY
BUTY/BUTY
SPORTOWE
SPORTOWE
Nawet najdłuższy
Nawet najdłuższy
wyjazd kiedyś
wyjazd
siękiedyś
kończy.
sięNic
kończy. Nic
nie stoi jednak
nie stoinajednak
przeszkodzie,
na przeszkodzie,
aby zrobić
aby
jeszcze
zrobić jeszcze
pieszą rundę
pieszą
porundę
mieście.
po mieście.
I dokładnie
I dokładnie
do tego celu
do tego celu
BMW Motorrad
BMW Motorrad
ma w swojej
ma w
ofercie
swojejmodne
ofercie modne
obuwie motocyklowe
obuwie motocyklowe
w miejsckim
w miejsckim
stylu orazstylu
butyoraz buty
sportowesportowe
do noszenia
do noszenia
na co dzień,
na co
w których
dzień, w których
bezkompromisowo
bezkompromisowo
połączono
połączono
komfort zkomfort
bezpie-z bezpieczeństwem.
czeństwem.
A dla kogoś,
A dla
kto
kogoś,
woli bardziej
kto wolisportowy
bardziej sportowy
styl, najlepszym
styl, najlepszym
wyboremwyborem
będą nowe
będą
buty
nowe buty
skórzaneskórzane
SportDry.SportDry.

58

58

Buty SportDry
Buty SportDry

60

60

Buty DoubleR
Buty DoubleR

60

60

Buty Gravel
Buty Gravel

61

61

Buty GSButy
Pro GS Pro

61

61

Buty VentureGrip
Buty VentureGrip

62

62

Buty Rockster
Buty Rockster

62

62

Buty Urban
Buty Urban

63

63

Buty Allround
Buty Allround

64

64

Buty AirFlow
Buty AirFlow

64

64

Pokrowiec
Pokrowiec
na but AirFlow
na but AirFlow

65

65

Buty ProTouring
Buty ProTouring

65

65

Buty sportowe
Buty sportowe
Ride
Ride

66

66

Buty sportowe
Buty sportowe
Dry
Dry

67

67

59

59

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Buty

Buty

BUTY DOUBLE
BUTY DOUBLE
R
R

BUTY GRAVEL
BUTY GRAVEL

UNISEX

UNISEX

UNISEX

Najlepsza ochrona,
Najlepsza
a mimo
ochrona,
to wysoki
a mimokomfort.
to wysoki
Wysoka
komfort. Wysoka
odporność odporność
na skręcanie
nabez
skręcanie
uszczerbku
bez uszczerbku
w zakresie w zakresie
ruchliwości.ruchliwości.
Buty DoubleR
Buty
zachwycają
DoubleR zachwycają
przemyślaną
przemyślaną
i skoncentrowaną
i skoncentrowaną
na bezpieczeństwie
na bezpieczeństwie
konstrukcjąkonstrukcją
skorupową skorupową
– zarówno na
– zarówno
torze wyścigowym,
na torze wyścigowym,
jak
jak
i poza nim. i poza nim.
‒ Najwyższej
‒ Najwyższej
klasy wysokie
klasy
buty
wysokie
wyścigowe,
buty wyścigowe,
wykonane wykonane
jako bezpieczna
jako bezpieczna
konstrukcjakonstrukcja
skorupowa skorupowa
z karbonu z karbonu
i aramidu i aramidu
UNISEX
UNISEX
‒ Elastyczne
‒ Elastyczne
strefy na podbiciu
strefy na
i wpodbiciu
okolicy pięty
i w okolicy pięty
‒ But wewnętrzny
‒ But wewnętrzny
z opatentowanym
z opatentowanym
systemem ochrony
systemem ochrony
Buty SportDry
ButysąSportDry
stworzone
są do
stworzone
dużych prędkości.
do dużych prędkości. ‒ Powierzchnie
‒ Powierzchnie
odblaskoweodblaskowe
z prawej i z zlewej
prawej i z lewej
stawów D-Axial
stawów D-Axial
I do wysokiego
I do komfortu.
wysokiegoWyróżniają
komfortu. Wyróżniają
je lita skóra je
bydlęca
lita skóra bydlęca
strony piętystrony pięty
‒ But zewnętrzny
‒ But zewnętrzny
z odpornej na
z odpornej
rozerwanie
na rozerwanie
i przetarcie i przetarcie
o grubości 2,2
o grubości
mm oraz2,2
wymienne
mm oraz slidery
wymienne
boczne
slidery boczne ‒ Podeszwa‒ gumowa
Podeszwa
odporna
gumowa
naodporna
oleje i benzyny
na oleje i benzyny
skóry bydlęcej,
skóry
z tekstylną
bydlęcej, cholewą
z tekstylną cholewą
i piętowe Oddychająca
i piętowe Oddychająca
oraz wiatro-oraz
i wodoszczelna
wiatro- i wodoszczelna ‒ Wyjmowana
‒ Wyjmowana
do prania wkładka
do prania
wewnętrzna
wkładka wewnętrzna
‒ Wymienny
‒ slider
Wymienny
boczny
slider
ze stali
boczny
szlachetnej
ze stali szlachetnej
®
zapewnia ®optymalny
zapewnia komfort
optymalny komfort
membrana membrana
GORE-TEXGORE-TEX
‒ Spód od wewnątrz
‒ Spód odpokryty
wewnątrz
pochłaniającą
pokryty pochłaniającą
wilgoć
wilgoć ‒ Specjalna‒antypoślizgowa
Specjalna antypoślizgowa
podeszwa wyścigowa
podeszwa wyścigowa
klimatycznyklimatyczny
nawet podczas
nawet
gorących
podczasmanewrów
gorących manewrów
i antybakteryjną
i antybakteryjną
wyściółką Cambrelle
wyściółką Cambrelle
‒ Przepuszczająca
‒ Przepuszczająca
powietrze, absorbująca
powietrze, absorbująca
pot wyściółka
pot wyściółka
wyprzedzania,
wyprzedzania,
podczas gdy
podczas
funkcjagdy
ochrony
funkcja
kostek
ochrony kostek ‒ Perforowana,
‒ Perforowana,
oddychająca
oddychająca
wyściółka zwyściółka
materiału z materiału
z miękkiej skóry
z miękkiej skóry
przed skręceniem
przed skręceniem
(TCS), pochłaniacze
(TCS), pochłaniacze
wstrząsów oraz
wstrząsów orazMesh w cholewce
Mesh w cholewce
‒ Zamek błyskawiczny
‒ Zamek błyskawiczny
ułatwiający ułatwiający
zakładanie buta
zakładanie buta
wzmocnienia
wzmocnienia
na czubkach
napalców
czubkach
zapewniają
palców zapewniają
ochronę ochronę
‒ Duże wstawki
‒ Duże
z napisem
wstawki „BMW
z napisem
Motorrad“
„BMW Motorrad“
‒ System szybkiego
‒ Systemsznurowania
szybkiego sznurowania
oraz rzepowa
oraz rzepowa
na najwyższym
na najwyższym
poziomie. poziomie.
na osłonachnapiszczeli
osłonach piszczeli
regulacja szerokości
regulacja cholewki
szerokości
zapewniają
cholewki zapewniają
doskonałe doskonałe
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13634
PN-EN 13634
dopasowanie
dopasowanie
do nogi
do nogi
‒ Sportowe‒buty
Sportowe
motocyklowe
buty motocyklowe
z wymiennymi
z wymiennymi
sliderami sliderami
‒ Możliwe połączenie
‒ Możliwe połączenie
rzepowe z kombinezonem
rzepowe z kombinezonem
bocznymi i piętowymi
bocznymi i zpiętowymi
tworzywa zsztucznego
tworzywa sztucznego
KOLOR
KOLOR
DoubleR wzgl.
DoubleR
DoubleR
wzgl.
Race
DoubleR
AIR Race AIR
‒ Materiał wierzchni:
‒ Materiałlita
wierzchni:
skóra bydlęca
lita skóra
(ok.bydlęca
2,2 mm),
(ok. 2,2 mm),
czarny
czarny
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13634
PN-EN 13634
skóra syntetyczna
skóra syntetyczna
z tyłu na cholewce
z tyłu na cholewce
®
®
: wiatro- i wodoszczelna,
: wiatro- i wodoszczelna, ROZMIARY ROZMIARY
‒ Membrana
‒ Membrana
GORE-TEXGORE-TEX
39 – 49
39 – 49
KOLOR
KOLOR
oddychająca
oddychająca
czarno-niebieski
czarno-niebieski
CENA
CENA
‒ Ochrona kostek
‒ Ochrona
przed
kostek
skręceniem
przed skręceniem
dzięki
dzięki
1444 zł
1444
zł
systemowi Torsion
systemowi
Control
Torsion
System
Control
(TCS)
System (TCS)
ROZMIARY
ROZMIARY
‒ Osłony piszczeli
‒ Osłony
o anatomicznym
piszczeli o anatomicznym
kształcie kształcie
40 – 47
40 – 47
‒ Wewnętrzne
‒ Wewnętrzne
wzmocnienia
wzmocnienia
na czubkach
napalców
czubkach palców
CENA
CENA
‒ Pochłaniacz
‒ Pochłaniacz
wstrząsów w
wstrząsów
obrębie pięty
w obrębie pięty
1756 zł
1756 zł
‒ Nakładka ‒z Nakładka
miękkiegoz PU
miękkiego
w okolicy
PUdźwigni
w okolicy dźwigni
zmiany biegów
zmiany biegów
‒ Zamek błyskawiczny
‒ Zamek błyskawiczny
po wewnętrznej
po wewnętrznej
stronie
stronie
cholewki, duża
cholewki,
powierzchnia
duża powierzchnia
rzepów na łydce
rzepów na łydce
w celu dostosowania
w celu dostosowania
kształtu
kształtu

BUTY SPORT
BUTY SPORT
DRY
DRY

60

60

UNISEX

Najlepsze połączenie
Najlepsze połączenie
między motocyklistą
między motocyklistą
a motocy- a motocyklem? Para klem?
wygodnych
Para wygodnych
butów enduro
butów
ze skóry
enduro
bydlęcej,
ze skóry bydlęcej,
których wodoodporny
których wodoodporny
materiał z oddychającą
materiał z oddychającą
membraną membraną
®
®
oferuje najlepszą
oferujeochronę
najlepszą
przez
ochronę
cały rok.
przez cały rok.
GORE-TEXGORE-TEX
Do tego dochodzi
Do tegowiele
dochodzi
różnych
wiele
detali
różnych
zwiększających
detali zwiększających
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
oraz bardzooraz
wytrzymała
bardzo wytrzymała
konstrukcjakonstrukcja
podeszwy. podeszwy.
‒ Wodoszczelne,
‒ Wodoszczelne,
skórzane buty
skórzane
enduro,
buty enduro,
BUTY GS
BUTY
PROGS PRO
nadające się
nadające
do noszenia
się do
nanoszenia
co dzieńna co dzień
‒ Cholewka‒zakończona
Cholewka zakończona
miękkim, gładkim
miękkim,
kołnierzem,
gładkim kołnierzem,
UNISEX
UNISEX
‒ Materiał wierzchni:
‒ Materiałgroszkowana
wierzchni: groszkowana
skóra bydlęca
skóra bydlęca
utrudniającym
przedostawanie
przedostawanie
się brudu dosię
wnętrza
brudu buta
do wnętrza buta
Poza utwardzonymi
Poza utwardzonymi
drogami niedrogami
może być
nieżadnych
może być żadnych utrudniającym
(2,4 – 2,6 mm),
(2,4hydrofobizowana
– 2,6 mm), hydrofobizowana
‒ System
złożony
zapięć
z 4 złożony
poręcznych
z 4 poręcznych
klamer
klamer
kompromisów.
kompromisów.
Tym bardziej
Tym
niebardziej
w przypadku
nie w tych
przypadku tych ‒ System zapięć
‒ Podbite pianką
‒ Podbite
ochraniacze
pianką ochraniacze
piszczeli i kostek
piszczeli i kostek
z tworzywa zsztucznego
tworzywa sztucznego
terenowychterenowych
butów motocyklowych,
butów motocyklowych,
wykonanychwykonanych
‒ Wzmocnienia
‒ Wzmocnienia
w obrębie pięt
w obrębie
i palców
pięt i palców
‒ Jednoczęściowy,
metalowy, przykręcany
metalowy, przykręcany
czubek
czubek
w całości z w
groszkowanej
całości z groszkowanej
skóry bydlęcej.
skóry
Optymalny
bydlęcej. Optymalny‒ Jednoczęściowy,
‒ Funkcjonalnie
‒ Funkcjonalnie
ukształtowana
ukształtowana
osłona pod osłona
dźwignię
pod dźwignię
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13634
PN-EN 13634
komfort noszenia
komfort
zapewniają
noszenia zapewniają
w wyjmowany
w wyjmowany
but
but
zmiany biegów
zmiany
z poliuretanu
biegów z poliuretanu
termoplastycznego
termoplastycznego
wewnętrzny,wewnętrzny,
mechanizmmechanizm
przegubowy,
przegubowy,
termoformowana
termoformowana
(TPU), obustronna
(TPU), obustronna
osłona przednia
osłona
oraz
przednia
żelowa,oraz
neoprenowa
żelowa, neoprenowa
poduszka poduszkaKOLOR
®
®
KOLOR
: wiatro- i wodoszczelna,
: wiatro- i wodoszczelna,
‒ Membrana
‒ Membrana
GORE-TEXGORE-TEX
w okolicy kostki.
w okolicy kostki.
czarny/biały/czerwony
czarny/biały/czerwony
oddychająca
oddychająca

‒ Wytrzymała,
‒ Wytrzymała,
gumowa podeszwa
gumowaopodeszwa
znakomitej
o znakomitej
ROZMIARY ROZMIARY
‒ Wysokiej ‒klasy
Wysokiej
buty enduro
klasy buty
z wydzielonym
enduro z wydzielonym
butem
butem
przyczepności
przyczepności
41 – 48
41 – 48
wewnętrznym
wewnętrznym
i klasycznymi
i klasycznymi
ochraniaczami
ochraniaczami
‒ Antybakteryjna
‒ Antybakteryjna
wkładka o anatomicznym
wkładka o anatomicznym
kształcie kształcie
CENA
CENA
z tworzywa zsztucznego
tworzywa sztucznego
‒ Skóra zamszowa
‒ Skóra na
zamszowa
cholewce
nazapewnia
cholewcestabilniejszą
zapewnia stabilniejszą
‒ 100 % groszkowanej
‒ 100 % groszkowanej
skóry bydlęcej
skóry
(ok.
bydlęcej
2,8 – 3,0(ok.
mm)
2,8 – 3,0 mm)
pozycję na pozycję
motocyklu
na motocyklu
pod ochraniaczami
pod ochraniaczami
‒ Zapięcie na
‒ Zapięcie
rzep dla na
bezstopniowej
rzep dla bezstopniowej
regulacji regulacji
‒ Wysoka i ‒stabilna
Wysoka
cholewka
i stabilnaz cholewka
mechanizmem
z mechanizmem
szerokości cholewki
szerokości cholewki
przegubowym
przegubowym
w okolicy kostki
w okolicy kostki
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13634
PN-EN 13634
‒ Wysokość‒ cholewki:
Wysokośćok.
cholewki:
38 cm przy
ok. 38
rozmiarze
cm przy42
rozmiarze 42
‒ Wyjmowany
‒ Wyjmowany
do prania but
dowewnętrzny
prania but wewnętrzny
z elastycznego
z elastycznego
KOLOR
KOLOR
neoprenu, zneoprenu,
żelową poduszką
z żelowąwpoduszką
okolicy kostki
w okolicy kostki
czarny
czarny
‒ Anatomicznie
‒ Anatomicznie
ukształtowane
ukształtowane
ochraniaczeochraniacze
łydki
łydki
i piszczela i piszczela
ROZMIARY ROZMIARY
‒ Wzmocnienia
‒ Wzmocnienia
z tworzywa zsztucznego
tworzywa sztucznego
w obrębie pięt
w obrębie pięt
38 – 48
38 – 48
i palców i palców
CENA
CENA
‒ Ochrona
przed
‒ Ochrona
bryzgami
przedwody
bryzgami
dziękiwody
formowanej
dzięki formowanej
1378 zł
1378
zł
termicznie osłonie
termicznie
przedniej
osłonie3D
przedniej 3D
‒ Formowana
‒ Formowana
termicznie, termicznie,
trójwymiarowa
trójwymiarowa
pianka
pianka
w postaci osłony
w postaci
przedniej
osłony przedniej

1467 zł

61

1467 zł

61

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Buty

Buty

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

BUTY ROCKSTER
BUTY ROCKSTER
UNISEX

UNISEX

Buty Rockster
Buty
oferują
Rockster
ochronę
oferują
typową
ochronę
dla typową
obuwia dla obuwia
motocyklowego,
motocyklowego,
ale tego po ale
nich
tego
nie po
widać.
nichDzięki
nie widać. Dzięki
poddanej specjalnemu
poddanej specjalnemu
procesowi hydrofobizacji
procesowi hydrofobizacji
skórze
skórze
bydlęcej sąbydlęcej
wodoodporne,
są wodoodporne,
a jednocześnie
a jednocześnie
oddychające.
oddychające.
Modne wzornictwo
Modne wzornictwo
sprawia, że sprawia,
doskonale
że nadają
doskonale
się nadają się
również do również
noszeniado
nanoszenia
co dzień.na co dzień.
‒ Modne buty,
‒ Modne
wygodne,
buty,szykowne
wygodne,i szykowne
bezpieczne
i bezpieczne
‒ Nadają się‒ na
Nadają
cały dzień,
się na również
cały dzień,
po również
zejściu po zejściu
z motocyklaz motocykla
UNISEX
UNISEX
‒ Trzy regulowane
‒ Trzy regulowane
zapięcia szybkomocujące
zapięcia szybkomocujące
‒ 100 % skóry
‒ 100
bydlęcej
% skóry
(ok.bydlęcej
1,6 –1,8 mm),
(ok. 1,6
hydrofobizowanej
–1,8 mm), hydrofobizowanej
Kiedy całoroczne
Kiedy całoroczne
buty motocyklowe
buty motocyklowe
łączą w sobie
łączą w sobie
z wysokiej lasy
z wysokiej
klamrami
lasy klamrami
‒ Mieszanka
‒ natłuszczanej
Mieszanka natłuszczanej
skóry gładkiej
skóry
orazgładkiej
skóry oraz skóry
najlepsze cechy
najlepsze
obuwia
cechy
turystycznego
obuwia turystycznego
i enduro, oznacz
i enduro, oznacz
‒ Zapięcie na
‒ Zapięcie
rzep na łydce
na rzep
dona
bezstopniowej
łydce do bezstopniowej
nubukowej nubukowej
na cholewce
na cholewce
to, że muszą
to,być
że muszą
absolutnie
być wodoszczelne.
absolutnie wodoszczelne.
Te
Te
regulacji szerokości
regulacji cholewki
szerokości cholewki
‒ Wzmocnienie
‒ Wzmocnienie
na pięcie i czubkach
na pięcie palców
i czubkach palców
uniwersalneuniwersalne
buty wykonane
butysą
wykonane
w całościsąz w
groszkowanej
całości z groszkowanej
‒ Elastyczna
‒ strefa
Elastyczna
na podbiciu,
strefa nazapewniająca
podbiciu, zapewniająca
większą większą
‒ Ochrona w
‒ Ochrona
okolicy dźwigni
w okolicy
zmiany
dźwigni
biegów
zmiany
ze skóry,
biegów ze skóry,
skóry bydlęcej
skóry
i przekonują
bydlęcej i przekonują
nie tylko podeszwą
nie tylko podeszwą
ruchliwość podczas
ruchliwość
zmiany
podczas
biegów
zmiany
i chodzenia
biegów i chodzenia
z lewej strony
z lewej strony
o znakomitej
o znakomitej
przyczepności,
przyczepności,
ale też wieloma
ale też
przemyślawieloma przemyśla‒ Wytrzymała
‒ Wytrzymała
podeszwa opodeszwa
wysokiej odporności
o wysokiej odporności
‒ Długi zamek
‒ Długi
zapewniający
zamek zapewniający
łatwe zakładanie
łatwe zakładanie
nymi rozwiązaniami
nymi rozwiązaniami
zwiększającymi
zwiększającymi
bezpieczeństwo.
bezpieczeństwo. na skręcanie
na skręcanie
‒ Podszewka
‒ Podszewka
funkcyjna, szybkoschnąca
funkcyjna, szybkoschnąca
i oddychająca,
i oddychająca,
‒ Bieżnik o ‒bardzo
Bieżnik
wysokiej
o bardzo
przyczepności
wysokiej przyczepności
wygląda jakwygląda
skóra jak skóra
‒ Wodoszczelne,
‒ Wodoszczelne,
skórzane buty
skórzane
endurobuty
w sportowym
enduro w sportowym zapewnia dobrą
zapewnia
stabilność
dobrąwstabilność
terenie w terenie
‒ Brzeg cholewki
‒ Brzeg
wykończony
cholewki wykończony
gładką skórągładką skórą
stylu, nadające
stylu,się
nadające
do noszenia
się do
nanoszenia
co dzieńna co dzień
‒ Wyjmowana,
‒ Wyjmowana,
antybakteryjna
antybakteryjna
wkładka wkładka
‒ Wytrzymała,
‒ Wytrzymała,
wyprofilowana
wyprofilowana
podeszwa gumowa
podeszwa gumowa
‒ Wygodne‒i Wygodne
wytrzymałe,
i wytrzymałe,
nadają się również
nadają się
do również do
‒ Cholewka‒zakończona
Cholewka zakończona
elastycznymelastycznym
obrzeżem, obrzeżem,
‒ Odprowadzająca
‒ Odprowadzająca
wilgoć, chroniąca
wilgoć,wkładka,
chroniąca wkładka,
jazdy turystycznej
jazdy turystycznej
utrudniającym
utrudniającym
przedostawanie
przedostawanie
się wody i brudu
się wody i brudu
wyprofilowana
wyprofilowana
anatomicznie,
anatomicznie,
można ją wyjąć
można
i wyprać
ją wyjąć i wyprać
‒ Wysoka odporność
‒ Wysoka odporność
na zużycie na zużycie
do wnętrza do
buta
wnętrza buta
‒ Krótki, dekoracyjny
‒ Krótki, dekoracyjny
pasek z metalowym
pasek z metalowym
zapięciem zapięciem
‒ Wygląd typowych
‒ Wyglądbutów
typowych
enduro:
butów
klamry,
enduro:
kolorowy
klamry, kolorowy‒ Przednia krawędź
‒ Przednia
wykończeniowa
krawędź wykończeniowa
z miękkim z miękkim
‒ Wysokość‒ cholewki
Wysokość
z tyłu
cholewki
ok. 23z cm
tyłuprzy
ok. 23
rozmiarze
cm przy43
rozmiarze 43
akcent w podeszwie,
akcent w podeszwie,
podwyższona
podwyższona
cholewka cholewka
podbiciem w
podbiciem
okolicy piszczela
w okolicy piszczela
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13634
PN-EN 13634
i olejowana iskóra
olejowana skóra
‒ Wysokość‒ cholewki
Wysokość
z tyłu
cholewki
ok. 36z cm
tyłuprzy
ok. 36
rozmiarze
cm przy42
rozmiarze 42
‒ 100 % groszkowanej
‒ 100 % groszkowanej
skóry bydlęcej,
skóry
olejowanej
bydlęcej, olejowanej ‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13634
PN-EN 13634
KOLOR
KOLOR
‒ Membrana
‒ Membrana
BMW Climate:
BMW
trwale
Climate:
wiatrotrwale wiatroczarny
czarny
i wodoszczelna,
i wodoszczelna,
wydajnie oddychająca
wydajnie oddychająca

BUTY VENTURE
BUTY VENTURE
GRIP GRIP

KOLOR

KOLOR

‒ Termoformowane
‒ Termoformowane
i usztywnione
i usztywnione
osłony piszczeli
osłony piszczeli brązowy brązowy
‒ Podbite pianką
‒ Podbite
ochraniacze
pianką ochraniacze
kostek
kostek
ROZMIARY ROZMIARY
z tworzywa zsztucznego
tworzywa sztucznego
36 – 48
‒ Funkcjonalnie
‒ Funkcjonalnie
ukształtowana
ukształtowana
osłona pod osłona
dźwignię
pod dźwignię 36 – 48
CENA
CENA
zmiany biegów
zmiany
ze skóry,
biegów
obustronna
ze skóry, obustronna
‒ Skóra zamszowa
‒ Skóra po
zamszowa
wewnętrznej
po wewnętrznej
stronie cholewki,
stronie cholewki,
zapewniająca
zapewniająca
lepszy kontakt
lepszy
z motocyklem
kontakt z motocyklem
podczas podczas
jazdy na stojąco
jazdy na stojąco
62

62

ROZMIARY ROZMIARY

1156 zł

36 – 48

36 – 48

CENA

CENA

1156 zł

1111 zł

1111 zł

BUTY URBAN
BUTY URBAN
‒ Delikatny ‒pasek
Delikatny
odblaskowy
pasek odblaskowy
nad piętą nad piętą
Buty UrbanButy
z krótką
Urban
cholewką
z krótkąoferują
cholewką
wszystko,
oferują wszystko, ‒ Wysokość‒ cholewki
Wysokość
z przodu
cholewki
ok.z 26
przodu
cm, zok.
tyłu2621cm,
cmz tyłu 21 cm
co powinnoco
mieć
powinno
obuwie
mieć
motocyklowe.
obuwie motocyklowe.
Dzięki poddanej
Dzięki poddanej
przy rozmiarze
przy42
rozmiarze 42
specjalnemu
specjalnemu
procesowi hydrofobizacji
procesowi hydrofobizacji
skórze bydlęcej
skórze bydlęcej
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13634:2010
PN-EN 13634:2010
są wodoodporne,
są wodoodporne,
a jednocześnie
a jednocześnie
oddychające.
oddychające.
Pięta
Pięta
i palce są wzmocnione,
i palce są wzmocnione,
a elastyczna
a elastyczna
powierzchnia
powierzchnia
na
na
KOLOR
KOLOR
cholewce zewnętrznej
cholewce zewnętrznej
zapewnia komfortową
zapewnia komfortową
szerokość. szerokość.
brązowy brązowy
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE I DAMSKIE
MĘSKIE I DAMSKIE

ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE
‒ Wytrzymałe
‒ Wytrzymałe
buty z krótką
buty
cholewką
z krótką cholewką
37– 40
‒ 100 % nubukowej
‒ 100 % nubukowej
skóry bydlęcej
skóry
(ok.
bydlęcej
1,6 –1,8(ok.
mm),
1,6 –1,8 mm),37– 40
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
hydrofobizowanej,
hydrofobizowanej,
szwy uszczelnione
szwy uszczelnione
41– 48
41– 48
naturalnym naturalnym
lateksem lateksem
‒ Ochrona piszczeli
‒ Ochrona
i kostek
piszczeli
z poliuretanu
i kostek z poliuretanu
podbitego podbitegoCENA
CENA
na dużej powierzchni
na dużej powierzchni
pianką
pianką
‒ Wzmocnienia
‒ Wzmocnienia
w obrębie pięt
w obrębie
i czubków
piętpalców
i czubków palców
‒ Zamek z języczkiem
‒ Zamek z języczkiem
chroni przedchroni
przedostaniem
przed przedostaniem
się wody się wody
‒ Krótki rzep
‒ Krótki
do zamykania
rzep do zamykania
‒ Elastyczna
‒ powierzchnia
Elastyczna powierzchnia
na zewnętrznej
na zewnętrznej
cholewce zapewnia
cholewcekomfortową
zapewnia komfortową
szerokość szerokość
‒ Języczek ‒do
Języczek
zakładania
do zzakładania
tyłu
z tyłu
‒ Podszewka
‒ Podszewka
funkcyjna, szybko
funkcyjna,
wysychająca
szybko wysychająca
i oddychająca
i oddychająca
‒ Podszewka
‒ Podszewka
na kołnierzuna
cholewki
kołnierzu
zecholewki
skóry cielęcej
ze skóry cielęcej
‒ Wytrzymała,
‒ Wytrzymała,
wyprofilowana
wyprofilowana
podeszwa gumowa
podeszwa gumowa
‒ Odprowadzająca
‒ Odprowadzająca
wilgoć, chroniąca,
wilgoć,anatomicznie
chroniąca, anatomicznie
wyprofilowana
wyprofilowana
wkładka (można
wkładka
ją wyjąć
(można
i wyprać)
ją wyjąć i wyprać)
‒ Wąski krój‒ dla
Wąski
kobiet
krój(do
dlarozmiaru
kobiet (do
40)
rozmiaru 40)

978 zł

978 zł

63

63

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Buty

Buty

BUTY AIRFLOW
BUTY AIRFLOW

POKROWIEC
POKROWIEC
NA BUTNA
AIRFLOW
BUT AIRFLOW

UNISEX

UNISEX

UNISEX

Lekkie i bardzo
Lekkie
dobrze
i bardzo
wentylowane
dobrze wentylowane
buty AirFlow
buty AirFlow
sprawiają, że
sprawiają,
na motocyklu
że na pojawia
motocyklu
się pojawia
„uczuciesię „uczucie
noszenia sandałów”.
noszenia sandałów”.
‒ Materiał wierzchni:
‒ Materiałmieszanka
wierzchni: skóry
mieszanka skóry
i materiału tekstylnego
i materiału tekstylnego
‒ Siatkowe ‒wstawki
Siatkowe
z materiału
wstawki zAirTex
materiału AirTex
‒ Wzmocnienia
‒ Wzmocnienia
w obrębie piszczeli
w obrębie
i kostek
piszczeli i kostek
‒ Wzmocnienia
‒ Wzmocnienia
w obrębie palców
w obrębie
i pięt
palców i pięt
‒ Odblaskowy
‒ Odblaskowy
materiał na materiał
piętach na piętach
‒ Wyjmowana,
‒ Wyjmowana,
anatomiczna
anatomiczna
wkładka wkładka
‒ Wysokość‒ cholewki:
Wysokośćok.
cholewki:
20 cm ok. 20 cm

BUTY ALLROUND
BUTY ALLROUND
UNISEX

UNISEX

KOLOR

KOLOR

W tym przypadku
W tym nazwa
przypadku
zdradza
nazwa
przeznaczenie.
zdradza przeznaczenie.
Te
Te czarny
czarny
stabilne buty
stabilne
turystyczne
buty turystyczne
pozwalają początkującym
pozwalają początkującym ROZMIARY ROZMIARY
motocyklistom
motocyklistom
przez cały rok
przez
niezawodnie
cały rok niezawodnie
docierać docierać 35 – 48
35 – 48
do odległych
docelów.
odległych
Dzięki
celów.
oddychającej
Dzięki oddychającej
membraniemembranie
CENA
CENA
®
®
oraz wytrzymałej
oraz wytrzymałej
mieszance mieszance
skóry bydlęcej
skóry bydlęcej
GORE-TEXGORE-TEX
i CORDURYi CORDURY
oferują najlepszą
oferująochronę
najlepszą
przed
ochronę
wiatrem
przed wiatrem
i deszczem.i deszczem.
‒ Buty turystyczne
‒ Buty turystyczne
dla początkujących,
dla początkujących,
na cały rok na cały rok
‒ Materiał wierzchni:
‒ Materiałhydrofobizowana
wierzchni: hydrofobizowana
skóra bydlęca
skóra bydlęca
i Cordura i Cordura
‒ Okolice kostek
‒ Okolice
i piszczela
kostekwzmocnione
i piszczela wzmocnione
kształtkami kształtkami
z tworzywa zsztucznego
tworzywa sztucznego
i pianką
i pianką
‒ Pięta i palce
‒ Pięta
wzmocnione
i palce wzmocnione
®
®
: wiatro- i wodoszczelna,
: wiatro- i wodoszczelna,
‒ Membrana
‒ Membrana
GORE-TEXGORE-TEX
oddychająca
oddychająca
‒ Elastyczne
‒ Elastyczne
strefy na pięcie
strefy
i podbiciu,
na pięcie zapewniające
i podbiciu, zapewniające
lepszą ruchliwość
lepszą ruchliwość
‒ NIewielka‒masa
NIewielka masa
‒ Odblaskowy
‒ Odblaskowy
materiał na materiał
piętach na piętach
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13634
PN-EN 13634

64

64

KOLOR

867 zł

czarny
867 zł

KOLOR

czarny

ROZMIARY ROZMIARY

36 – 48

36 – 48

CENA

CENA

799 zł

UNISEX

Poszukiwania
Poszukiwania
remedium na
remedium
ulewne deszcze
na ulewne
wreszcie
deszcze wreszcie
dobiegły końca.
dobiegły
Wystarczy
końca.na
Wystarczy
buty AirFlow
na buty
założyć
AirFlow założyć
specjalnie do
specjalnie
nich dopasowane,
do nich dopasowane,
wodoodporne
wodoodporne
buty-pokrowce
buty-pokrowce
i można jechać
i można
dalej.jechać
Oczywiście
dalej. Oczywiście
z doskonałązochroną
doskonałą
dzięki
ochroną
odpornym
dzięki na
odpornym
ścieraniena ścieranie
wzmocnieniom
wzmocnieniom
i bez łopotania
i beznawet
łopotania
przy nawet
dużychprzy dużych
prędkościach.
prędkościach.

799 zł

‒ Odporny na
‒ Odporny
zabrudzenia
na zabrudzenia
i działanie wody
i działanie wody
BUTY PROTOURING
BUTY PROTOURING
pokrowiec przeciwdeszczowy
pokrowiec przeciwdeszczowy
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
‒ Elastyczna
‒ strefa
Elastyczna
na pięcie
strefai podbiciu
na pięcie i podbiciu
‒ Dostosowany
‒ Dostosowany
specjalnie do
specjalnie
butów AirFlow
do butów AirFlow
Czy to wiosna,
Czyczy
to wiosna,
jesień –czy
w butach
jesień –ProTouring
w butach ProTouring
jesteś
jesteś
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13634
PN-EN 13634
‒ Elastyczny
‒ materiał
Elastyczny
z powłoką
materiałpoliuretanową
z powłoką poliuretanową
(PU),
(PU),
zawsze po bezpiecznej
zawsze po bezpiecznej
stronie. Przyjemnie
stronie. Przyjemnie
miękka,
miękka,
klejone szwy
klejone szwy
hydrofobizowana
hydrofobizowana
skóra bydlęca,
skóra
oddychający
bydlęca, oddychający
KOLOR
KOLOR
‒ Odporne ‒naOdporne
przetarcia
nawzmocnienia
przetarcia wzmocnienia
po wewnętrznej
po wewnętrznej
®
dla lepszej® wentylacji
dla lepszejoraz
wentylacji
elastyczne
oraz strefy
elastyczne strefy
GORE-TEXGORE-TEX
czarny
czarny
stronie kostek,
stronie
na obcasach
kostek, nabutów
obcasach
oraz butów
w miejscu
oraz w miejscu
w obrębie podbicia
w obrębie
czynią
podbicia
z tych
czynią
turystycznych
z tych turystycznych
butów
butów
styku z dźwignią
styku zmiany
z dźwignią
biegów
zmiany biegów
ROZMIARY
ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
niezawodnego
niezawodnego
towarzysza towarzysza
przy każdej przy
pogodzie.
każdej pogodzie.
‒ Zamek błyskawiczny
‒ Zamek błyskawiczny
i elastycznei wstawki
elastyczne
ułatwiają
wstawki ułatwiają
39 – 48
Zwłaszcza na
Zwłaszcza
długich dystansach
na długich dystansach
przekonaszprzekonasz
się, jak
się, jak39 – 48
zakładanie zakładanie
przyjemne może
przyjemne
być noszenie
może byćobuwia
noszenie
o przemyślanej,
obuwia o przemyślanej,
CENA
CENA
‒ Krótka część
‒ Krótka
przednia
część
podeszwy
przedniazapewnia
podeszwystabilność
zapewnia stabilność
ergonomicznej
ergonomicznej
konstrukcji. konstrukcji.
Dzięki wieluDzięki
różnym
wielu różnym
1311 zł
podczas jazdy
podczas jazdy
możliwościom
możliwościom
regulacji buty
regulacji
pozostają
butywygodne
pozostają wygodne
‒ Elastyczne
‒ Elastyczne
zakończeniezakończenie
cholewki cholewki
mimo wszystkich
mimo wszystkich
zastosowanych
zastosowanych
rozwiązań zwiększająrozwiązań zwiększają‒ Brak łopotania
‒ Braknawet
łopotania
przy nawet
większych
przy prędkościach
większych prędkościach
cych bezpieczeństwo
cych bezpieczeństwo
– można w –nich
można
spokojnie
w nich spokojnie
‒ Odblaskowy
‒ Odblaskowy
nadruk z napisem
nadruk “BMW
z napisem
Motorrad”
“BMW Motorrad”
przechadzać
przechadzać
się po deptaku.
się po deptaku.
KOLOR

czarny

KOLOR

czarny

PODWÓJNEPODWÓJNE
ROZMIARY ROZMIARY

od 36/37 dood
48/49
36/37 do 48/49
CENA

CENA

309 zł

1311 zł

‒ Profesjonalne
‒ Profesjonalne
buty turystyczne
buty turystyczne
na cały rok na cały rok
‒ Miękka, groszkowana
‒ Miękka, groszkowana
skóra bydlęca
skóra
(ok.bydlęca
2,0 mm),
(ok. 2,0 mm),
hydrofobizowana
hydrofobizowana
‒ Duży ochraniacz
‒ Duży piszczela,
ochraniaczdodatkowo
piszczela, dodatkowo
usztywnionyusztywniony
i podbity pianką
i podbity pianką
‒ Zabezpieczenie
‒ Zabezpieczenie
pięty przed pięty
ścieraniem
przed ścieraniem
309 zł
‒ Wzmocnienie
‒ Wzmocnienie
w miejscu styku
w miejscu
z dźwignią
styku zmiany
z dźwignią zmiany
biegów
biegów
®
®
: wiatro- i wodoszczelna,
: wiatro- i wodoszczelna,
‒ Membrana
‒ Membrana
GORE-TEXGORE-TEX
oddychająca
oddychająca
‒ Cholewka‒zakończona
Cholewka zakończona
miękką podszewką
miękką podszewką
welurową welurową
‒ Wkładka wyjmowana
‒ Wkładka wyjmowana
do prania, odo
anatomicznych
prania, o anatomicznych
kształtach, antybakteryjna
kształtach, antybakteryjna
65

65

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Buty sportowe
Buty sportowe

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

BUTY SPORTOWE
BUTY SPORTOWE
RIDE RIDE

BUTY SPORTOWE
BUTY SPORTOWE
DRY
DRY

‒ Wysokość‒ cholewki
Wysokość
z tyłu
cholewki
ok. 16zcm
tyłuprzy
ok. rozmiarze
16 cm przy43
rozmiarzeKOLOR
43
KOLOR
Gumowazpodeszwa
motywemzsilnika
motywem
typu silnika
boksertypu bokser
Również motocykliści
Również motocykliści
chcą od czasu
chcądoodczasu
czasuwejść
do czasu wejść‒ Gumowa ‒podeszwa
niebieski niebieski
‒ Podszewka
funkcyjna z funkcyjna
tkaniny dystansowej
z tkaniny dystansowej
3D dla
3D dlaROZMIARY ROZMIARY
głębiej w miejski
głębiejteren.
w miejski
Najlepiej
teren.
w Najlepiej
lekkich butach
w lekkich butach ‒ Podszewka
zwiększeniazwiększenia
komfortu noszenia
komfortu noszenia
sportowychsportowych
z wysokogatunkowej
z wysokogatunkowej
skóry bydlęcej,
skóry
których
bydlęcej, których
36 – 48
36 – 48
‒ Wkładka buta
‒ Wkładka
z logo buta
BMWz logo
Motorrad
BMWjest
Motorrad
wyjmowana,
jest wyjmowana,
atrakcyjne wzornictwo
atrakcyjne wzornictwo
pasuje zarówno
pasuje
dozarówno
jeansów,do
jakjeansów, jak
CENA
CENA
do pozwalado
na pozwala
przewietrzanie
na przewietrzanie
i wymianę i wymianę
i do kombinezonu.
i do kombinezonu.
OdpowiedniOdpowiedni
poziom bezpieczeństwa
poziom bezpieczeństwa
‒ Jasne, letnie
‒ Jasne,
koloryletnie kolory
zapewniają zapewniają
osłona w miejscu
osłonastyku
w miejscu
z dźwignią
styku zmiany
z dźwignią zmiany
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13634
PN-EN 13634
biegów, wzmocnienia
biegów, wzmocnienia
oraz ochraniacze.
oraz ochraniacze.

UNISEX

UNISEX

UNISEX

‒ Wysokiej ‒klasy
Wysokiej
skórzane
klasy
buty
skórzane
do miasta
buty do miasta
i na krótkie idystanse
na krótkie dystanse
‒ 100 % delikatnej,
‒ 100 %lekkiej
delikatnej,
skórylekkiej
bydlęcej
skóry bydlęcej
‒ Nadają się‒ na
Nadają
gorące
sięlato
na gorące
w ciepłym
lato w ciepłym
i wilgotnymi klimacie
wilgotnym klimacie
‒ Lekkie i wydajnie
‒ Lekkieoddychające
i wydajnie oddychające
dzięki
dzięki
perforowanej
perforowanej
skórze welurowej
skórzepo
welurowej
bokach po bokach
‒ Pięta dodatkowo
‒ Pięta dodatkowo
chroniona stosowną
chronionakształtką
stosowną kształtką
‒ Osłona w‒miejscu
Osłonastyku
w miejscu
z dźwignią
styku zmiany
z dźwignią
biegów
zmiany biegów
‒ Wewnętrzne
‒ Wewnętrzne
wzmocnienia
wzmocnienia
na pięcie i nosku
na pięcie
butai nosku buta
‒ Odblaskowy
‒ Odblaskowy
materiał po materiał
bokach ipo
nabokach
pięcie i na pięcie
dla większego
dla bezpieczeństwa
większego bezpieczeństwa
w ciemności
w ciemności
‒ Półwysoka
‒ cholewka
Półwysokaz cholewka
zamkiem błyskawicznym
z zamkiem błyskawicznym
po wewnętrznej
po wewnętrznej
stronie dla szybkiego
stronie dla szybkiego
zakładania izakładania
zdejmowania
i zdejmowania
‒ Sznurowanie
‒ Sznurowanie
zapewniające
zapewniające
indywidualną
indywidualną
regulację szerokości
regulację szerokości
‒ Skórzana ‒osłona
Skórzana
sznurowadła
osłona sznurowadła

66

66

822 zł

822 zł

‒ Lekko profilowana
‒ Lekko profilowana
podeszwa gumowa
podeszwa
z motywem
gumowa z motywem
UNISEX
boksertypu bokser
Krótka wizyta
Krótka
w mieście
wizytanie
w mieście
zawsze nie
wymaga
zawsze
wysokich
wymaga wysokichsilnika typu silnika
Wykonana
jaskrawejwkolorystyce
jaskrawej kolorystyce
podszewkapodszewka
butów motocyklowych.
butów motocyklowych.
Przemieszczanie
Przemieszczanie
po mieście po mieście‒ Wykonana‒ w
funkcyjna z funkcyjna
siatki 3D, zzapewniająca
siatki 3D, zapewniająca
wysoki
wysoki
jest znacznie
jest
sprawniejsze
znacznie sprawniejsze
w wygodnych
w wygodnych
butach
butach
komfort noszenia
komfort noszenia
sportowych.sportowych.
UżytkownikUżytkownik
jest przy tym
jest
oczywiście
przy tym oczywiście
‒ Antybakteryjna
wkładka o lekko
wkładka
strukturyzowanym
o lekko strukturyzowanym
doskonale chroniony,
doskonaleachroniony,
to dzięki wytrzymałej
a to dzięki wytrzymałej
osłonie
osłonie‒ Antybakteryjna
spodzie dlaspodzie
lepszej cyrkulacji
dla lepszejpowietrza
cyrkulacji powietrza
kostek i technologii
kostek i technologii
OutDry.
OutDry.
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13634
PN-EN 13634
‒ Półwysokie
‒ Półwysokie
buty sportowe,
buty sportowe,
wodo- i wiatroszczelne,
wodo- i wiatroszczelne,
oddychające
oddychające
KOLOR
KOLOR
‒ Optymalne
‒ Optymalne
do miasta i do
na krótkie
miasta idystanse
na krótkie dystanse
czarny
czarny
‒ Membrana
‒ Membrana
BMW Climate
BMW
w postaci
Climate3-warstwowego
w postaci 3-warstwowego
ROZMIARY ROZMIARY
laminatu z opatentowaną
laminatu z opatentowaną
technologiątechnologią
OutDry
OutDry
39 – 48
39 – 48
‒ Połączenie
‒ Połączenie
skóry ze skórą
skóry
woskowaną
ze skórą woskowaną
CENA
CENA
‒ Zewnętrzne
‒ Zewnętrzne
wzmocnienie
wzmocnienie
na pięcie wna
postaci
pięciekształtki
w postaci kształtki
889 zł
889 zł
z tworzywa zsztucznego
tworzywa sztucznego
ze strefami ze
odblaskowymi
strefami odblaskowymi
‒ Wewnętrzne
‒ Wewnętrzne
wzmocnienia
wzmocnienia
na pięcie i nosku
na pięcie
butai nosku buta
‒ Ochrona kostek
‒ Ochrona
w postaci
kostekzaokrąglonej
w postaci zaokrąglonej
nakładki nakładki
z tworzywa zsztucznego,
tworzywa sztucznego,
a wewnątrzapodkładki
wewnątrzżelowej
podkładki żelowej
‒ Półwysoka
‒ cholewka
Półwysokaz cholewka
zamkiem błyskawicznym
z zamkiem błyskawicznym
po wewnętrznej
po wewnętrznej
stronie, ułatwiającym
stronie, ułatwiającym
szybkie
szybkie
zakładanie izakładanie
zdejmowanie
i zdejmowanie
‒ Dodatkowe
‒ Dodatkowe
sznurowanie
sznurowanie
z przodu dozindywidualnej
przodu do indywidualnej
regulacji szerokości
regulacji buta
szerokości buta
‒ Wysokość‒ cholewki
Wysokość
z tyłu
cholewki
ok. 16zcm
tyłuprzy
ok. rozmiarze
16 cm przy42
rozmiarze 42
‒ Skórzana ‒osłona
Skórzana
sznurowadła
osłona sznurowadła
z wytłoczonym
z wytłoczonym
logo BMW logo BMW
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RĘKAWICE
RĘKAWICE
RównieżRównież
ręce motocyklisty
ręce motocyklisty
muszą być
muszą
zawsze
być zawsze
optymalnie
optymalnie
chronione.
chronione.
Aby w każdą
Aby w
pogodę
każdą mieć
pogodę mieć
stale wszystko
stale wszystko
pod kontrolą,
pod kontrolą,
BMW Motorrad
BMW Motorrad
oferuje wiatrooferujei wodoodporne
wiatro- i wodoodporne
rękawicerękawice
z dodatkoz dodatkowymi wzmocnieniami
wymi wzmocnieniami
u podstawy
u podstawy
i na krawędziach
i na krawędziach
dłoni. Aby
dłoni.
zapewnić
Aby zapewnić
przy tymprzy
optymalny
tym optymalny
komfort, komfort,
niektóre modele
niektóre–modele
przykładowo
– przykładowo
rękawice rękawice
Two in Two in
One – wyposażone
One – wyposażone
są nawet są
w technologię
nawet w technologię
wieloko- wielokomorową oraz
morową
wrażliwe
oraz wrażliwe
na dotyk na
końcówki
dotyk końcówki
palców. palców.
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Rękawice
Rękawice
Two in One
Two in One
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Rękawice
Rękawice
EnduroGuard
EnduroGuard
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Rękawice
Rękawice
DoubleRDoubleR

72
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Rękawice
Rękawice
AirFlow AirFlow
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Rękawice
Rękawice
Rallye Rallye
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Rękawice
Rękawice
GS Dry GS Dry
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Rękawice
Rękawice
Atlantis Atlantis
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Rękawice
Rękawice
ProSummer
ProSummer

77

77

Rękawice
Rękawice
ProWinter
ProWinter
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Rękawice
Rękawice
RocksterRockster
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Rękawice
Rękawice
DownTown
DownTown

79

79

Rękawice
Rękawice
AllroundAllround
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Jedwabne
Jedwabne
rękawicerękawice
wewnętrzne
wewnętrzne

80

80
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Rękawice Rękawice

RĘKAWICE
RĘKAWICE
TWO INTWO
ONE IN ONE

RĘKAWICE
RĘKAWICE
ENDUROGUARD
ENDUROGUARD

UNISEX

UNISEX

UNISEX

Funkcja 2 wFunkcja
1 to większy
2 w 1 komfort
to większy
w trasie.
komfort
Mają
w trasie.
ją te Mają ją te
sportowe rękawice
sportowe
w rękawice
technologii
w technologii
2-komorowej.
2-komorowej.
Pierwsza Pierwsza
komora nie komora
ma podszewki,
nie ma podszewki,
ale dzięki skórze
ale dzięki
kangurzej
skórze kangurzej
oferuje znakomitą
oferujeprzyczepność
znakomitą przyczepność
na kierownicy,
na kierownicy,
podczas podczas
gdy druga, wodoszczelna
gdy druga, wodoszczelna
komora z oddychającą
komora z oddychającą
®
zapewnia ®doskonałą
zapewniaochronę
doskonałą ochronę
membraną membraną
GORE-TEXGORE-TEX
przed warunkami
przed warunkami
atmosferycznymi.
atmosferycznymi.
®
®
‒ Sportowe‒rękawice
Sportowe
z membraną
rękawice z membraną
GORE-TEXGORE-TEX
i technologią
i technologią
GORE 2in1 GORE 2in1
‒ Wyjątkowa
‒ Wyjątkowa
wielofunkcyjność:
wielofunkcyjność:
dobór komór
dobór komór
w zależności
w od
zależności
warunków
odpogodowych
warunków pogodowych
‒ Materiał SuperFabric
‒ Materiał SuperFabric
u podstawyudłoni,
podstawy
podkład
dłoni, podkład
z pianki tłumiącej
z piankiuderzenia
tłumiącej uderzenia
‒ Podwójna‒warstwa
Podwójna
skóry
warstwa
na krawędziach
skóry na krawędziach
dłoni
dłoni
‒ Twardy ochraniacz
‒ Twardy kostek
ochraniacz
z tworzywa
kostek zsztucznego
tworzywa sztucznego
z podkładem
z podkładem
z pianki tłumiącej
z piankiuderzenia
tłumiącej uderzenia
‒ Lekka pianka
‒ Lekka
po wierzchniej
pianka po wierzchniej
stronie palców
stronie palców
‒ Wycieraczka
‒ Wycieraczka
na lewym palcu
na lewym
wskazującym
palcu wskazującym
‒ Końcówki‒palca
Końcówki
wskazującego
palca wskazującego
i kciuka przystosowane
i kciuka przystosowane
do obsługi ekranów
do obsługi
dotykowych
ekranów dotykowych
‒ Oznaczenia
‒ Oznaczenia
kolorystyczne
kolorystyczne
dla łatwegodla
i szybkiego
łatwego i szybkiego
zakładania izakładania
zdejmowania
i zdejmowania
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13594
PN-EN 13594

KOLOR

KOLOR

czarny/szaryczarny/szary
ROZMIARY ROZMIARY

6-6½ –12-12½
6-6½ –12-12½
CENA

CENA

799 zł

799 zł

UNISEX

Te wykonane
Tewwykonane
technologii
w technologii
2-komorowej
2-komorowej
rękawice rękawice
enduro wykazują
endurosię
wykazują
wyjątkową
się wielofunkcyjnością
wyjątkową wielofunkcyjnością
‒
‒
komory dobierane
komorysą
dobierane
w zależności
są w od
zależności
aktualnych
od aktualnych
warunków pogodowych.
warunków pogodowych.
Chroniąca prze
Chroniąca
wilgocią
prze wilgocią
komora PROOF
komora
jestPROOF
wodo- ijest
wiatroszczelna,
wodo- i wiatroszczelna,
oddychają- oddychająca i ma ocieplającą
ca i ma ocieplającą
podszewkę.podszewkę.
Odpowiedzialna
Odpowiedzialna
za
za
przyczepność
przyczepność
komora GRIP
komora
wykonana
GRIPjest
wykonana
z cienkiej
jest z cienkiej
i odpornej na
i odpornej
rozdarcienaskóry
rozdarcie
kangurzej,
skórydzięki
kangurzej,
czemu
dzięki czemu
nie marszczy
niesię
marszczy
i zapewnia
się znakomite
i zapewnia właściwości
znakomite właściwości
chwytne. chwytne.
‒ Rękawice‒enduro
Rękawice
z technologią
enduro z technologią
2-komorową,
2-komorową,
możliwość zmiany
możliwość
komory
zmiany
w zależności
komory w od
zależności
pogody od pogody
‒ Górna komora
‒ Górna
PROOF
komora
jestPROOF
wodo- ijest
wiatroszczelna
wodo- i wiatroszczelna
®
®
oraz oddychająca
oraz oddychająca
dzięki membranie
dzięki membranie
GORE-TEXGORE-TEX
z technologią
z technologią
GORE 2in1,GORE
z lekką,
2in1,
ocieplającą
z lekką, ocieplającą
podszewkąpodszewką
z dżerseju piqué
z dżerseju piqué
‒ Dolna komora
‒ Dolna
GRIP
komora
z wysoce
GRIPodpornej
z wysocenaodpornej
przetarcie,
na przetarcie,
perforowanej
perforowanej
skóry kangurzej
skórybez
kangurzej
podszewki
bez podszewki
(ok. 0,7 mm)(ok.
zapewnia
0,7 mm)optymalne
zapewnia czucie
optymalne
w dłoni
czucie w dłoni
‒ Grzbiet dłoni:
‒ Grzbiet
mieszanka
dłoni: miękkiej
mieszanka
skóry
miękkiej
bydlęcej
skóry bydlęcej
i materiału schoeller-Dynatec
i materiału schoeller-Dynatec
‒ Wyjątkowo
‒ Wyjątkowo
odporny naodporny
ścieraniena
nadruk
ścieranie
ceraspace
nadruk ceraspace
na osłonie kostek
na osłonie
orazkostek
wewnętrznej
oraz wewnętrznej
podstawie dłoni
podstawie dłoni
‒ Podwójna‒warstwa
Podwójna
skóry
warstwa
na krawędzi
skóry na
dłoni
krawędzi dłoni
‒ Osłona kostek
‒ Osłona
z tworzywa
kostek zsztucznego
tworzywa sztucznego
wyłożona wyłożona
absorbującąabsorbującą
uderzenia pianką
uderzenia pianką
‒ Lekka pianka
‒ Lekka
na wierzchniej
pianka na wierzchniej
stronie palców
stronie
i dłoni
palców i dłoni
‒ Końcówki‒palca
Końcówki
wskazującego
palca wskazującego
i kciuka nadają
i kciuka
się nadają się
do obsługi ekranów
do obsługi
dotykowych
ekranów dotykowych
‒ Gumowa ‒wycieraczka
Gumowa wycieraczka
na lewym palcu
na lewym
wskazującym
palcu wskazującym
‒ Średni mankiet
‒ Średni
z rzepem
mankietdoz rzepem
regulacjido
szerokości
regulacji szerokości
‒ Materiał odblaskowy
‒ Materiał odblaskowy
po stronie zewnętrznej
po stronie zewnętrznej
‒ Specjalne‒szwy
Specjalne
na palcach
szwy ina
spodzie
palcach
dłoni,
i spodzie
bezuciskowe
dłoni, bezuciskowe
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13594
PN-EN 13594
KOLOR

czarny

KOLOR

czarny

ROZMIARY ROZMIARY

6-6½ –12-12½
6-6½ –12-12½
CENA

70

70

CENA

799 zł

799 zł
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Rękawice Rękawice

RĘKAWICE
RĘKAWICE
DOUBLE
DOUBLE
R
R

RĘKAWICE
RĘKAWICE
AIRFLOW
AIRFLOW

UNISEX

UNISEX

UNISEX

Te wykonane
Tewwykonane
100% ze w
skóry
100%
kangurzej,
ze skórywytrzymałe
kangurzej, wytrzymałe
rękawice motocyklowe
rękawice motocyklowe
mają w sobie
mają
sportowe
w sobiegeny.
sportowe geny.
Twarda osłona
Twarda
kostek
osłona
z tworzywa
kostek zsztucznego
tworzywa sztucznego
z tytanowym
z tytanowym
wkładem, materiał
wkładem,
SuperFabric
materiał SuperFabric
z absorbującym
z absorbującym
uderzenia żelem
uderzenia
oraz żelem
amortyzująca
oraz amortyzująca
uderzenia pianka
uderzenia
Suprotec
piankanaSuprotec
grzbiecienadłoni
grzbiecie
zapewniają
dłoni zapewniają
optymalna ochronę.
optymalna ochronę.
‒ Wytrzymałe
‒ Wytrzymałe
i elastycznei rękawice
elastyczne
sportowe
rękawice sportowe
‒ 100 % skóry
‒ 100
kangurzej
% skóry kangurzej
‒ Optymalna
‒ Optymalna
ochrona dłoni
ochrona
oraz krawędzi
dłoni oraz
ręki
krawędzi
dzięki ręki dzięki
dodatkowym
dodatkowym
warstwom zwarstwom
materiału zSuperFabric
materiału SuperFabric
w połączeniu
w połączeniu
z absorbującym
z absorbującym
uderzenia żelem
uderzenia żelem
‒ Stabilna, twarda
‒ Stabilna,
osłona
twarda
kostek
osłona
z tworzywa
kostek zsztucznego
tworzywa sztucznego
z tytanowym
z tytanowym
wkładem dla
wkładem
jeszcze dla
lepszej
jeszcze
ochrony
lepszej ochrony
‒ Amortyzująca
‒ Amortyzująca
uderzenia pianka
uderzenia
Suprotec
piankanaSuprotec
grzbieciena grzbiecie
dłoni, grubość
dłoni,
w zależności
grubość w od
zależności
funkcji/strefy
od funkcji/strefy
‒ Komfort noszenia
‒ Komfort
dzięki
noszenia
wstawkom
dzięki ze
wstawkom
streczu ze streczu
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13594
PN-EN 13594
KOLOR

KOLOR

niebieski/biały/czerwony/czarny
niebieski/biały/czerwony/czarny
ROZMIARY ROZMIARY

6-6½ –12-12½
6-6½ –12-12½
CENA

CENA

867 zł

867 zł

UNISEX

Te rękawiceTe
doskonale
rękawice pasują
doskonale
do ubrania
pasują motocyklowedo ubrania motocyklowego AirFlow go
i idealnie
AirFlow
nadają
i idealnie
się na
nadają
każdąsię
letnią
na każdą
podróż.
letnią podróż.
Wykonane są
Wykonane
z mieszanki
są zcienkich
mieszanki
i bardzo
cienkich
odpornych
i bardzo odpornych
na przetarcie
namateriałów,
przetarcie materiałów,
takich jak skóra
takich
kozia
jak skóra
i AirTex,
kozia i AirTex,
które łączą ochronę
które łączą
z przyczepnością.
ochronę z przyczepnością.
Ochraniacze
Ochraniacze
kostek i absorbujące
kostek i absorbujące
uderzenia pianki
uderzenia
chronią
pianki
grzbiet
chronią grzbiet
dłoni. Otwory
dłoni.
w przestrzeniach
Otwory w przestrzeniach
międzypalcowych
międzypalcowych
optymalizują
optymalizują
wentylację. wentylację.
Podsumowując:
Podsumowując:
Z rękawicami
Z rękawicami
AirFlow możesz
AirFlow
bezmożesz
obaw ruszać
bez obaw
na najbliższą
ruszać naletnią
najbliższą letnią
wyprawę! wyprawę!
‒ Lekkie, przewiewne
‒ Lekkie, przewiewne
rękawice letnie
rękawice letnie
‒ Wydajnie ‒oddychająca
Wydajnie oddychająca
skóra kozia skóra
oraz przepuszczalny
kozia oraz przepuszczalny
dla powietrza
dlamateriał
powietrza
AirTex
materiał
na grzbiecie
AirTex nadłoni
grzbiecie dłoni
‒ Perforacja‒na
Perforacja
grzbiecienadłoni
grzbiecie
oraz między
dłoni oraz
palcami
między palcami
dla jeszcze dla
lepszej
jeszcze
wentylacji
lepszej wentylacji
‒ Podwójna‒warstwa
Podwójna
materiału
warstwapomateriału
wewnętrznej
po wewnętrznej
stronie
stronie
dłoni, podstawa
dłoni,dłoni
podstawa
wyłożona
dłonimateriałem
wyłożona materiałem
schoeller-keprotec
schoeller-keprotec
‒ Obciągnięta
‒ Obciągnięta
skórą twarda
skórą
osłona
twarda
kostek
osłona
z tworzywa
kostek z tworzywa
sztucznegosztucznego
z otworami zwentylacyjnymi,
otworami wentylacyjnymi,
wyłożona wyłożona
pianką absorbującą
pianką absorbującą
uderzenia uderzenia
‒ Lekka pianka
‒ Lekka
po wierzchniej
pianka po wierzchniej
stronie palców
stronie palców
‒ Krótki mankiet
‒ Krótki
z rzepem
mankiet
doz zapięcia
rzepem do
na zapięcia
przegubie
nadłoni
przegubie dłoni
‒ Miękkie wykończenie
‒ Miękkie wykończenie
zapobiega zapobiega
obcieraniu nadgarstka
obcieraniu nadgarstka
‒ Perfekcyjnie
‒ Perfekcyjnie
dopasowane,
dopasowane,
preformowane
preformowane
kształty,
kształty,
strecz skórzany
strecz
naskórzany
palcach na palcach
‒ Wewnętrzna
‒ Wewnętrzna
część dłoniczęść
bez podszewki
dłoni bez dla
podszewki dla
optymalnej optymalnej
przyczepności
przyczepności
na kierownicy
na kierownicy
‒ Kciuk pokryty
‒ Kciuk
zamszem
pokrytydo
zamszem
wycierania
do wizjera
wycierania
kasku
wizjera kasku
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13594
PN-EN 13594
KOLORY

czarny
szary

KOLORY

czarny
szary

ROZMIARY ROZMIARY

6-6½ –12-12½
6-6½ –12-12½
CENA

72

72

CENA

400 zł

400 zł
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73

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Rękawice Rękawice

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

RĘKAWICE
RĘKAWICE
RALLYERALLYE
UNISEX

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

UNISEX

Gdy asfalt jest
Gdygorący,
asfalt jest
te lekkie
gorący,
letnie
te lekkie
rękawice
letnie
enduro
rękawice enduro
zapewniają zapewniają
optymalny komfort
optymalny
klimatyczny.
komfort klimatyczny.
Mieszanka Mieszanka
wytrzymałejwytrzymałej
skóry kangurzej,
skóryskóry
kangurzej,
koziejskóry
i elastycznego
koziej i elastycznego
Spandexu gwarantuje
Spandexu gwarantuje
znakomitą przyczepność,
znakomitą przyczepność,
podczas podczas
gdy odporna
gdy
naodporna
uderzenia,
na twarda
uderzenia,
osłona
twarda
kostek
osłona
oferuje
kostek oferuje
najlepszą ochronę
najlepszą
podczas
ochronę
jazdy
podczas
w terenie.
jazdy w terenie.
‒ Letnie rękawice
‒ Letnie
enduro,
rękawice
wszystkie
enduro,detale
wszystkie detale
zaprojektowane
zaprojektowane
do jazdy w terenie
do jazdy w terenie
‒ Dwa warianty
‒ Dwa
kolorystyczne,
warianty kolorystyczne,
pasujące dopasujące
ubrań do ubrań
motocyklowych
motocyklowych
Rallye
Rallye
‒ Wewnętrzna
‒ Wewnętrzna
strona dłonistrona
z wysoce
dłoniodpornej
z wysocenaodpornej na
przetarcie skóry
przetarcie
kangurzej
skóry(częściowo
kangurzej (częściowo
podwójna podwójna
warstwa); konstrukcja
warstwa); konstrukcja
warstwowa warstwowa
z pianki Temperfoam
z pianki Temperfoam
i drugiej warstwy
i drugiej
skóry
warstwy
w okolicy
skórykości
w okolicy
łódeczkowatej.
kości łódeczkowatej.
‒ Grzbiet dłoni
‒ Grzbiet
ze skóry
dłoni
koziej
ze skóry
ze Spandexem,
koziej ze Spandexem,
dzięki temudzięki
duża elastyczność
temu duża elastyczność
i przewiewność
i przewiewność
‒ Twarda osłona
‒ Twarda
BMW
osłona
Motorrad
BMWwyłożona
Motorrad wyłożona
pianką Temperfoam
pianką Temperfoam
‒ Krótki mankiet
‒ Krótki
ze mankiet
skóry koziej,
ze skóry
z zapięciem
koziej, zna
zapięciem
rzep
na rzep
‒ Znakomita‒ wentylacja
Znakomita dzięki
wentylacja
szczelinom
dzięki szczelinom
w twardej w twardej
osłonie i materiałowi
osłonie i materiałowi
siatkowemusiatkowemu
u nasady palców
u nasady palców
‒ Specjalne‒szwy
Specjalne
po wewnętrznej
szwy po wewnętrznej
stronie dłonistronie dłoni
zapobiegajązapobiegają
powstawaniu
powstawaniu
odcisków naodcisków
palcach na palcach
‒ Brak podszewki
‒ Brak po
podszewki
wewnętrznej
po wewnętrznej
stronie dłonistronie dłoni
‒ Podbite pianką
‒ Podbite
nakładki
pianką
ze nakładki
skóry bydlęcej
ze skóry
nabydlęcej
palcach na palcach
dla ochronydla
przed
ochrony
uderzeniami
przed uderzeniami
przy przejeżdżaniu
przy przejeżdżaniu
przez gęstwinę
przezoraz
gęstwinę
przed zużyciem
oraz przed zużyciem
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13594
PN-EN 13594
KOLORY

KOLORY

KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

szary/czerwony
szary/czerwony
czarny/niebieski
czarny/niebieski
ROZMIARY ROZMIARY

6-6½ –12-12½
6-6½ –12-12½
CENA

CENA

RĘKAWICE
RĘKAWICE
GS DRYGS DRY

399 zł

399 zł

‒ Półdługi mankiet
‒ Półdługi
z CORDURY
mankiet z CORDURY
z rzepową regulacją
z rzepową regulacją
Wodoszczelne,
Wodoszczelne,
oddychające
oddychające
i przystosowane
i przystosowane
również
również szerokości iszerokości
paskiem do
i paskiem
wycierania
do po
wycierania
wewnętrznej
po wewnętrznej
do jazdy turystycznej.
do jazdy turystycznej.
Czego więcej
Czego
może
więcej
oczekiwać
może oczekiwać stronie nadgarstka
stronie nadgarstka
motocyklista
motocyklista
od wykonanych
od wykonanych
ze skóry i materiału
ze skóry i materiału ‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13594
PN-EN 13594
®
®
tekstylnegotekstylnego
rękawic enduro
rękawic
z membraną
enduro z membraną
GORE-TEXGORE-TEX
X-TRAFIT? X-TRAFIT?
OczywiścieOczywiście
zastosowano
zastosowano
wytrzymałe,wytrzymałe,
KOLORY KOLORY
podwójne warstwy
podwójne
skóry,
warstwy
niezwykle
skóry,odporny
niezwykle
na odporny
przetarciana przetarcia
ciemnogranatowy
ciemnogranatowy
lub szary lub szary
materiał SuperFabric
materiał SuperFabric
oraz miękki oraz
ochraniacz
miękki kostek.
ochraniacz kostek.
ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE

6 – 8 (pojedyncze
6 – 8 (pojedyncze
rozmiary dlarozmiary
lepszego
dladopasowania)
lepszego dopasowania)
‒ Przystosowane
‒ Przystosowane
do jazdy turystycznej
do jazdy turystycznej
rękawice enduro
rękawice enduro
wykonane zwykonane
mieszankizskóry
mieszanki
i materiału
skórytekstylnego
i materiału tekstylnego
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
‒ Wewnętrzna
‒ Wewnętrzna
część dłoniczęść
i czubki
dłoni
palców
i czubki
wzmocnione
palców wzmocnione
8-8½ –12-12½
8-8½ –12-12½
skórą kozią skórą kozią
CENA
CENA
‒ Grzbiet dłoni
‒ Grzbiet
z odpornego
dłoni z odpornego
na przetarcie
namateriału
przetarcie materiału
533 zł
533 zł
CORDURACORDURA
oraz streczuoraz
CORDURA
streczu CORDURA
‒ Kciuk i palec
‒ Kciuk
wskazujący
i palec wskazujący
pokryte przyjemną
pokryte przyjemną
w dotyku skórą
w dotyku skórą
‒ Wierzchnia
‒ Wierzchnia
część palców
część
z elastycznego
palców z elastycznego
Spandexu Spandexu
z podkładem
z podkładem
piankowympiankowym
®
X-TRAFIT:®wiatroX-TRAFIT: wiatro‒ Membrana
‒ Membrana
GORE-TEXGORE-TEX
i wodoszczelna,
i wodoszczelna,
wydajnie oddychająca
wydajnie oddychająca
‒ Doskonałe
‒ przyleganie
Doskonałe przyleganie
bez marszczenia
bez marszczenia
oraz łatwe zakładanie
oraz łatwe izakładanie
zdejmowanie
i zdejmowanie
dzięki
dzięki
3-warstwowemu
3-warstwowemu
laminatowi laminatowi
‒ Podwójna‒warstwa
Podwójna
skóry
warstwa
na krawędzi
skóry na
i kłębie
krawędzi
dłonii kłębie dłoni
‒ Bardzo odporny
‒ Bardzo
naodporny
przetarcie
namateriał
przetarcie
SuperFabric
materiał SuperFabric
z podkładem
z podkładem
z pianki Memory
z pianki
Foam
Memory
na kłębie
Foam na kłębie
‒ Miękki ochraniacz
‒ Miękki kostek
ochraniacz kostek
74

74

75

75

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Rękawice Rękawice

RĘKWICE
RĘKWICE
ATLANTIS
ATLANTIS

RĘKAWICE
RĘKAWICE
PROSUMMER
PROSUMMER

UNISEX

KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

UNISEX

Te wodoszczelne
Te wodoszczelne
rękawice skórzane
rękawicepokazują
skórzane
pełnię
pokazują pełnię
swoich możliwości
swoich możliwości
dopiero w okresach
dopiero wprzejściowych.
okresach przejściowych.
Wytrzymała,Wytrzymała,
welurowa skóra
welurowa
bydlęca
skóra
z oddychającą
bydlęca z oddychającą
®
X-TRAFIT®doskonale
X-TRAFITpasuje
doskonale pasuje
membraną membraną
GORE-TEXGORE-TEX
swoim wyglądem
swoim do
wyglądem
ubrania motocyklowego
do ubrania motocyklowego
Atlantis. Atlantis.
I podobnie jak
I podobnie
to ubranie
jakświetnie
to ubranie
sprawdza
świetniesię
sprawdza się
w długich trasach.
w długich trasach.
‒ Turystyczne
‒ Turystyczne
rękawice skórzane
rękawicenaskórzane
okresy przejściowe
na okresy przejściowe
‒ Grzbiet dłoni
‒ Grzbiet
z welurowej
dłoni zskóry
welurowej
bydlęcej,
skóry
wnętrze
bydlęcej,
dłoni
wnętrze dłoni
z koziej skóry
z koziej
nappaskóry
(obienappa
skóry (obie
hydrofobizowane)
skóry hydrofobizowane)
‒ Podwójna‒warstwa
Podwójna
skóry
warstwa
w newralgicznych
skóry w newralgicznych
miejscach, miejscach,
krawędzie dłoni
krawędzie
z podkładem
dłoni z podkładem
z materiału zKeprotec
materiału Keprotec
‒ Absorbująca
‒ Absorbująca
uderzenia pianka
uderzenia
Memory
pianka
Foam
Memory Foam
na palcach na
i kostkach
palcach i kostkach
®
®
i technologia
i technologia
Gore grip Gore grip
‒ Membrana
‒ Membrana
GORE-TEXGORE-TEX
zapewniają zapewniają
wodo- i wiatroszczelność
wodo- i wiatroszczelność
oraz oddychaloraz oddychalność, a ponadto
ność,oferują
a ponadto
znakomitą
oferująchwytność
znakomitą chwytność
i wyczucie palców
i wyczucie palców
‒ Wąski mankiet
‒ Wąski
do mankiet
noszeniado
nanoszenia
lub pod rękawem
na lub podkurtki
rękawem kurtki
‒ Końcówki‒kciuka
Końcówki
i palca
kciuka
wskazującego
i palca wskazującego
nadają
nadają
się do obsługi
się ekranów
do obsługi
dotykowych
ekranów dotykowych
‒ Gumowa ‒wycieraczka
Gumowa wycieraczka
na lewym palcu
na lewym
wskazującym
palcu wskazującym
‒ Wysoki komfort
‒ Wysoki
noszenia
komfort
i brak
noszenia
odcisków
i braknaodcisków
palcach na palcach
dzięki specjalnym
dzięki specjalnym
szwom
szwom
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13594
PN-EN 13594
KOLOR

DAMSKIE DAMSKIE
‒ Lekkie, wodoszczelne,
‒ Lekkie, wodoszczelne,
letnie rękawice
letnie
turystyczne
rękawice turystyczneROZMIARY ROZMIARY
6 – 8 (pojedyncze
rozmiary dlarozmiary
lepszego
dladopasowania)
lepszego dopasowania)
‒ Mieszanka
‒ hydrofobizowanej
Mieszanka hydrofobizowanej
skóry koziejskóry
nappakoziej nappa 6 – 8 (pojedyncze
i streczu nylonowego
i streczu nylonowego
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
®
®
i technologia
i technologia
Gore grip Gore grip 8-8½ –12-12½
‒ Membrana
‒ Membrana
GORE-TEXGORE-TEX
8-8½ –12-12½
zapewniają zapewniają
wodo- i wiatroszczelność
wodo- i wiatroszczelność
oraz oddychaloraz oddychalCENA
CENA
ność, a ponadto
ność,oferują
a ponadto
znakomitą
oferująchwytność
znakomitą chwytność
528 zł
528 zł
i wyczucie palców
i wyczucie palców
‒ Bardzo lekka
‒ Bardzo
podszewka
lekka podszewka
funkcyjna z funkcyjna
dżerseju piqué,
z dżerseju piqué,
odprowadzająca
odprowadzająca
wilgoć na zewnątrz
wilgoć na zewnątrz
‒ Dodatkowa
‒ Dodatkowa
warstwa skóry
warstwa
po wewnętrznej
skóry po wewnętrznej
stronie
stronie
dłoni, na krawędziach
dłoni, na krawędziach
oraz w części
oraz
chwytnej
w częścikciuka
chwytnej kciuka
‒ Pochłaniająca
‒ Pochłaniająca
uderzenia pianka
uderzenia
PORON
pianka
naPORON
kostkachna kostkach
‒ Wąskie zapięcie
‒ Wąskie
rzepowe
zapięcie
narzepowe
nadgarstku,
na nadgarstku,
duże zapięcie
duże
rzepowe
zapięcie
porzepowe
wewnętrznej
po wewnętrznej
stronie
stronie
na mankiecie
na mankiecie
‒ Obszar kostek
‒ Obszar
pokryty
kostek
skórą
pokryty
streczową
skórą streczową
‒ Końcówki‒palców
Końcówki
umożliwiające
palców umożliwiające
obsługę ekranów
obsługę ekranów
dotykowychdotykowych
‒ Gumowa ‒wycieraczka
Gumowa wycieraczka
na lewym palcu
na lewym
wskazującym,
palcu wskazującym,
zamszowa łatka
zamszowa
do przecierania
łatka do przecierania
na lewym kciuku
na lewym kciuku

KOLOR

antracytowyantracytowy

RĘKAWICE
RĘKAWICE
PROWINTER
PROWINTER

ROZMIARY ROZMIARY

6-6½ –12-12½
6-6½ –12-12½
CENA

‒ Odblaskowy
‒ Odblaskowy
nadruk wzdłuż
nadruk
grzbietu
wzdłuż
i krawędzi
grzbietudłoni
i krawędzi dłoni
oraz mankietu
oraz mankietu
W gorące, słoneczne
W gorące, dni
słoneczne
oddychająca
dni oddychająca
membrana membrana
®
‒ Osobne
wersji kroje
damskiej
wersji
i męskiej
damskiej i męskiej
X-TRAFIT®tych
X-TRAFIT
lekkichtych
rękawic
lekkich
letnich
rękawic letnich ‒ Osobne kroje
GORE-TEXGORE-TEX
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13594
PN-EN 13594
zapewnia najlepszy
zapewniakomfort
najlepszy
klimatyczny.
komfort klimatyczny.
A jeśli nawet
A jeśli nawet
nadciągnie nadciągnie
burza, wiatroburza,
i wodoszczelny
wiatro- i wodoszczelny
materiał materiał
(skóra kozia(skóra
nappakozia
+ strecz
nappa
nylonowy)
+ streczoferuje
nylonowy)
optymalną
oferuje optymalną
KOLOR
KOLOR
ochronę. ochronę.
czarny
czarny

CENA

‒ Paski odblaskowe
‒ Paski odblaskowe
na krawędzina
dłoni
krawędzi
oraz na
dłoni
małym
oraz na małym
UNISEX
palcu
Gorąco polecamy
Gorącotepolecamy
wiatro- i wodoszczelne
te wiatro- i wodoszczelne
rękawice rękawice palcu
®
®
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13594
PN-EN 13594
, które dzięki
, które dzięki
zimowe z membraną
zimowe z membraną
GORE-TEXGORE-TEX
ociepleniu Thinsulate
ociepleniu iThinsulate
włochatej podszewce
i włochatej podszewce
sprawdzają sprawdzają
się nawet wsię
przypadku
nawet w zimnej,
przypadku
wilgotnej
zimnej,pogody.
wilgotnej pogody. KOLOR
KOLOR
Efektowi zimnych
Efektowi
rąkzimnych
zapobiegają
rąk zapobiegają
również długi
również
mankiet
długi mankiet
czarny
czarny
z neoprenuzoraz
neoprenu
specjalna
orazkonstrukcja
specjalna konstrukcja
palców.
palców.
UNISEX

660 zł

660 zł

ROZMIARY ROZMIARY

6-6½ –12-12½
6-6½ –12-12½
‒ Znakomicie
‒ Znakomicie
izolujące, wodoszczelne
izolujące, wodoszczelne
rękawice zimowe
rękawice zimowe
CENA
‒ Wewnętrzna
‒ Wewnętrzna
strona dłonistrona
pokryta
dłoni
hydrofobizowaną
pokryta hydrofobizowanąCENA
skórą kozią,skórą
podwojoną
kozią, podwojoną
na kłębie kciuka
na kłębie
oraz kciuka
w części
oraz w części
chwytnej kciuka
chwytnej kciuka
‒ Grzbiet dłoni
‒ Grzbiet
z elastycznego,
dłoni z elastycznego,
zaawansowanego
zaawansowanego
materiału funkcyjnego
materiału funkcyjnego
Nyspan, zapewniajacego
Nyspan, zapewniajacego
wysoki komfort
wysoki
noszenia
komfort noszenia
‒ Wiatro- i wodoszczelne
‒ Wiatro- i wodoszczelne
oraz wydajnie
oraz
oddychające
wydajnie oddychające
®
®
dzięki membranie
dzięki membranie
GORE-TEXGORE-TEX
‒ Ocieplenie
‒ Thinsulate,
Ocieplenie Thinsulate,
na grzbiecienadłoni
grzbiecie
z dodatkową
dłoni z dodatkową
osłoną aluminiową
osłoną aluminiową
‒ Włochata‒podszewka
Włochata podszewka
z szorstkowanych
z szorstkowanych
włókien
włókien
syntetycznych
syntetycznych
(po wewnętrznej
(po wewnętrznej
stronie dłoni)
stronie dłoni)
i flauszu (nai grzbiecie
flauszu (nadłoni)
grzbiecie dłoni)
‒ Zaawansowane
‒ Zaawansowane
osłony kostek,
osłony
odporne
kostek,
naodporne
uderzenia
na uderzenia
i absorbujące
i absorbujące
ich energię ich energię
‒ Końcówki‒palców
Końcówki
umożliwiające
palców umożliwiające
obsługę ekranów
obsługę ekranów
dotykowychdotykowych
‒ Gumowa ‒wycieraczka
Gumowa wycieraczka
na lewym palcu
na lewym
wskazującym,
palcu wskazującym,
zamszowa łatka
zamszowa
do przecierania
łatka do przecierania
na lewym kciuku
na lewym kciuku
76

76

616 zł

616 zł

77

77

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Rękawice Rękawice

RĘKAWICE
RĘKAWICE
DOWNTOWN
DOWNTOWN
UNISEX

UNISEX

KOLOR

KOLOR

Czy można Czy
bez można
przeszkód
bez rozkoszować
przeszkód rozkoszować
się pędem się pędem czarny
czarny
powietrza, pozostając
powietrza, pozostając
w łącznościwzełączności
światemze
dzięki
światem dziękiROZMIARY ROZMIARY
końcówkomkońcówkom
palców umożliwiającym
palców umożliwiającym
obsługę ekranów
obsługę ekranów
6-6½ –12-12½
6-6½ –12-12½
dotykowych?
dotykowych?
Z tymi cienkimi
Z tymi
rękawicami
cienkimi rękawicami
z miękkiej z miękkiej
CENA
CENA
skóry koziejskóry
i lekkiego
koziejmateriału
i lekkiegotekstylnego
materiału tekstylnego
to żaden to żaden
®
WINDSTOPPER
WINDSTOPPER
problem. Dzięki
problem.
membranie
Dzięki membranie
GORE-TEX®GORE-TEX
materiał jestmateriał
w pełni jest
wiatroszczelny
w pełni wiatroszczelny
i oddychający.
i oddychający.

RĘKAWICE
RĘKAWICE
ROCKSTER
ROCKSTER
KOLORY KOLORY
‒ Krótkie rękawice
‒ Krótkie
skórzane
rękawicenaskórzane
ciepłe dni
na ciepłe dni
czarny
Lekkie rękawice
Lekkie
Rockster
rękawice
idealnie
Rockster
sprawdzają
idealnie sprawdzają
się
się ‒ Grzbiet i wnętrze
‒ Grzbietdłoni
i wnętrze
pokryte
dłoni
miękką
pokryte
skórą
miękką
kozią skórą kozią czarny
brązowy brązowy
w cieplejszewdni.
cieplejsze
Dzięki dni.
bocznym
Dziękiperforacjom
bocznym perforacjom
dłonie
dłonie z porowatym
z porowatym
licowaniemlicowaniem
pozostają zawsze
pozostają
dobrze
zawsze
wentylowane,
dobrze wentylowane,
a pozbawione
a pozbawione
‒ Podwójna‒skóra
Podwójna
na krawędzi
skóra na
i po
krawędzi
wewnętrznej
i po wewnętrznej
ROZMIARY ROZMIARY
podszewki wnętrze
podszewki
dłoni
wnętrze
zapewnia
dłoniznakomitą
zapewnia znakomitą
stronie dłonistronie dłoni
6-6½ –12-12½
6-6½ –12-12½
chwytność chwytność
i dobre wyczucie.
i dobre wyczucie.
‒ Kostki i kłąb
‒ Kostki
kciukai kłąb
wyłożone
kciukaabsorbującą
wyłożone absorbującą
uderzenia uderzenia
CENA
CENA
pianką Temperfoam
pianką Temperfoam
‒ Wewnętrzna
‒ Wewnętrzna
strona dłonistrona
bez podszewki
dłoni bez dla
podszewki dla
zapewnieniazapewnienia
optymalnej optymalnej
chwytności,chwytności,
grzbiet
grzbiet
dłoni wyściełany
dłoni wyściełany
lekką podszewką
lekką podszewką
trykotową trykotową
‒ Perforacja‒między
Perforacja
palcami
między palcami
‒ Pasek z dwoma
‒ Pasekzatrzaskami
z dwoma zatrzaskami
na nadgarstku
na nadgarstku
do
do
regulacji szerokości
regulacji na
szerokości
wierzchniej
na wierzchniej
części dłoniczęści dłoni
‒ Końcówki‒palca
Końcówki
wskazującego
palca wskazującego
i kciuka nadają
i kciuka nadają
się do obsługi
się ekranów
do obsługi
dotykowych
ekranów dotykowych
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13594
PN-EN 13594
UNISEX

78

UNISEX

78

400 zł

400 zł

356 zł

356 zł

‒ Lekkie, cienkie
‒ Lekkie,
rękawice
cienkie
z krótkim
rękawicemankietem
z krótkim mankietem
‒ Wewnętrzna
‒ Wewnętrzna
część dłoniczęść
z miękkiej
dłoniskóry
z miękkiej
koziejskóry koziej
z zaznaczoną
z zaznaczoną
perforacją perforacją
‒ Grzbiet dłoni:
‒ Grzbiet
połączenie
dłoni: połączenie
skóry koziejskóry
i lekkiego,
koziej i lekkiego,
elastycznego
elastycznego
materiału tekstylnego
materiału tekstylnego
‒ Dodatkowa
‒ Dodatkowa
warstwa skóry
warstwa
na krawędziach
skóry na krawędziach
i po
i po
wewnętrznej
wewnętrznej
stronie dłonistronie dłoni
®
z technologią
z technologią
WINDSTOPPER:
WINDSTOPPER:
‒ Membrana
‒ GORE-TEX
Membrana ®GORE-TEX
w 100 % wiatroszczelna
w 100 % wiatroszczelna
i wydajnie oddychająca;
i wydajnie oddychająca;
powierzchnia
powierzchnia
wodoodporna
wodoodporna
‒ Pasek ściągający
‒ Pasek zściągający
dwoma zatrzaskami
z dwoma zatrzaskami
na nadgarstku
na nadgarstku
do regulacjido
szerokości
regulacji rękawicy
szerokości rękawicy
‒ Końcówki‒palca
Końcówki
wskazującego
palca wskazującego
i kciuka nadają
i kciuka
się nadają się
do obsługi ekranów
do obsługi
dotykowych
ekranów dotykowych
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13594
PN-EN 13594

79

79

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Rękawice Rękawice

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

RĘKAWICE
RĘKAWICE
ALLROUND
ALLROUND
UNISEX

UNISEX

KOLOR

czarny
Jedne do wszystkiego.
Jedne do wszystkiego.
Te wodoszczelne
Te wodoszczelne
rękawice rękawice czarny
zapewniają zapewniają
pełną kontrolę
pełną
nadkontrolę
kierownicą.
nad kierownicą.
Wykonane Wykonane
ROZMIARY ROZMIARY
z mieszankizmateriału
mieszankitekstylnego
materiału tekstylnego
i skóry, ocieplone
i skóry, ocieplone 6-6½ –12-12½
6-6½ –12-12½
lekką izolacją
lekką
z mikrofibry
izolacją zi mikrofibry
wyposażone
i wyposażone
w nowe detale,
w nowe detale,
CENA
CENA
stanowią doskonałego
stanowią doskonałego
towarzysza towarzysza
podróży w średnich
podróży w średnich
i niższych temperaturach.
i niższych temperaturach.
‒ Wodoszczelne,
‒ Wodoszczelne,
przystosowane
przystosowane
do jazdy turystycznej
do jazdy turystycznej
rękawice narękawice
wiele okazji
na wiele okazji
‒ Materiał wierzchni:
‒ Materiałmateriał
wierzchni:
tekstylny
materiał
+ tekstylny
anilinowa +skóra
anilinowa skóra
bydlęca
bydlęca
‒ Podwójna‒warstwa
Podwójna
materiału
warstwawmateriału
newralgicznych
w newralgicznych
miejscach: na
miejscach:
krawędzina
dłoni
krawędzi
i po wewnętrznej
dłoni i po wewnętrznej
stronie
stronie
dłoni (tutaj dodatkowo
dłoni (tutaj dodatkowo
z podkładem
z podkładem
z materiału z materiału
Keprotec) Keprotec)
‒ Duża strefa
‒ Duża
rozciągliwa
strefa rozciągliwa
ze skóry ponad
ze skóry
kłykciami
ponad kłykciami
‒ Dwa zapięcia
‒ Dwa
rzepowe
zapięcia
dorzepowe
mocowania
do mocowania
na nadgarstku
na nadgarstku
i do regulacji
i do
szerokości
regulacji mankietu
szerokości mankietu
‒ Wąskie paski
‒ Wąskie
odblaskowe
paski odblaskowe
po zewnętrznej
po zewnętrznej
stronie
stronie
grzbiet dłonigrzbiet dłoni
‒ Miękka łatka
‒ Miękka
do przecierania
łatka do przecierania
na kciuku i gumowa
na kciuku i gumowa
wycieraczkawycieraczka
‒ Końcówki‒palców
Końcówki
wskazujących
palców wskazujących
pokryte specjalną
pokryte specjalną
skórą
skórą
‒ Przyjemna‒ w
Przyjemna
dotyku podszewka
w dotyku podszewka
‒ Lekkie ocieplenie
‒ LekkieThinsulate
ocieplenie 60
Thinsulate
g na grzbiecie
60 g nadłoni
grzbiecie dłoni
‒ Certyfikat‒zgodności
Certyfikat zzgodności
normą PN-EN
z normą
13594
PN-EN 13594
80

80

JEDWABNE
JEDWABNE
RĘKAWICE
RĘKAWICE
WEWNĘTRZNE
WEWNĘTRZNE

KOLOR

UNISEX

333 zł

UNISEX

Ocieplające/chłodzące
Ocieplające/chłodzące
rękawice wewnętrzne
rękawice wewnętrzne
z czystego z czystego
jedwabiu jako
jedwabiu
uzupełnienie
jako uzupełnienie
rękawic motocyklowych.
rękawic motocyklowych.
Chronią skórę
Chronią
użytkownika
skórę użytkownika
w przypadku
w wysokiej
przypadku wysokiej
wrażliwościwrażliwości
na materiałynaskórzane.
materiały skórzane.
333 zł
‒ Jako uzupełnienie
‒ Jako uzupełnienie
rękawic motocyklowych
rękawic motocyklowych
na okresy przejściowe
na okresy przejściowe
‒ Wykonane
‒ zWykonane
czystego jedwabiu
z czystego jedwabiu
KOLOR

czarny

KOLOR

czarny

ROZMIARY ROZMIARY

7–11

7–11

CENA

CENA

76 zł

76 zł

81

81

ODZIEŻ
ODZIEŻ
FUNKCYJNA/
FUNKCYJNA/
OCHRONNA
OCHRONNA
Prawdziwy
Prawdziwy
miłośnik miłośnik
motocyklimotocykli
jeździ niezależnie
jeździ niezależnie
od pory roku.
od pory
I nigdy
roku.nie
I nigdy
jest mu
nieza
jest
zimno,
mu za zimno,
za mokrozaalbo
mokro
za ciepło.
albo zaAby
ciepło.
radość
Abyz radość
jazdy z jazdy
nie miałanie
końca
miała
nawet
końca
w nawet
skrajnych
w skrajnych
warunkach
warunkach
pogodowych,
pogodowych,
BMW Motorrad
BMW Motorrad
oferuje szeroki
oferuje szeroki
asortyment
asortyment
odzieży funkcyjnej
odzieży funkcyjnej
i akcesoriów
i akcesoriów
zwiększających
zwiększających
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
jazdy. jazdy.

82

82

Kamizelki
Kamizelki

84

84

Kurtki Kurtki

86

86

Ubrania Ubrania
przeciwdeszczowe
przeciwdeszczowe

89

89

Pasy nerkowe
Pasy nerkowe
i podkolanówki
i podkolanówki

90

90

KoszulkiKoszulki
i bieliznai bielizna
funkcyjna
funkcyjna

92

92

Kominiarki
Kominiarki
i chusty i chusty

96

96

Wyposażenie
Wyposażenie
ochronne
ochronne

98

98

83

83

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Odzież funkcyjna
Odzież/ kamizelki
funkcyjna / kamizelki

Kolor: czarny
Kolor: czarny

NOWOŚĆNOWOŚĆ
Kolor: ciemnoszary
Kolor: ciemnoszary

KAMIZELKA
KAMIZELKA
HIGH VIZ
HIGH VIZ

KAMIZELKA
KAMIZELKA
COOL DOWN
COOL DOWN

UNISEX

UNISEX

UNISEX

UNISEX

KAMIZELKA
KAMIZELKA
HEAT UP
HEAT UP
KOLOR

KOLOR

ciemnoszary
Prosty i skuteczny
Prosty isposób
skuteczny
na zwiększenie
sposób na zwiększenie
bezpieczeń-bezpieczeńTa kamizelka
Tafunkcyjna
kamizelkaoferuje
funkcyjna
niezwykle
oferujeskuteczną,
niezwykle skuteczną,ciemnoszary
czarny*
stwa. Odblaskowy
stwa. Odblaskowy
materiał tej materiał
kamizelkitejostrzegawczej
kamizelki ostrzegawczej
rewolucyjnąrewolucyjną
technologiętechnologię
chłodzenia,chłodzenia,
wykorzystującą
wykorzystującączarny*
z pewnością
z pewnością
wzbudzi u innych
wzbudzi
uczestników
u innych uczestników
ruchu
ruchu efekt parowania
efektdyfuzyjnego.
parowania dyfuzyjnego.
Gdy kamizelka
Gdyzostanie
kamizelka zostanieROZMIARY ROZMIARY
najwyższą uwagę.
najwyższą
Dzięki
uwagę.
ścisłemu
Dziękiprzyleganiu
ścisłemu przyleganiu
bez
bezzwilżona wodą,
zwilżona
system
wodą,
HyperKewl
system HyperKewl
pochłania tępochłania
wilgoć tę wilgoć
XS – 4XL XS – 4XL
łopotania kamizelka
łopotaniazapewnia
kamizelkanajlepszą
zapewniawidzialność
najlepszą widzialność i magazynuje
i magazynuje
ją przez nawet
ją przez
osiem
nawet
godzin,
osiem
co pozwala
godzin, co pozwala
(kolor czarny
(kolor
tylkoczarny
XS – 2XL)
tylko XS – 2XL)
w czasie jazdy.
w czasie jazdy.
obniżyć temperaturę
obniżyć temperaturę
przy ciele oprzy
6 –12ciele
°C wo stosunku
6 –12 °C w stosunku
CENA
CENA
do temperatury
do temperatury
otoczenia. Odzież
otoczenia.
pozostaje
Odzieżprzy
pozostaje
tym przy tym
‒ Jaskrawożółta
‒ Jaskrawożółta
kamizelka ostrzegawcza,
kamizelka ostrzegawcza,
wykonana wykonanacałkowicie sucha.
całkowicie sucha.
z przepuszczającego
z przepuszczającego
powietrze poliestru
powietrze poliestru
‒ Duża aplikacja
‒ Duża
odblaskowa
aplikacja odblaskowa
na piersiachna
i plecach,
piersiach i plecach, ‒ Kamizelka‒ chłodząca,
Kamizelka zchłodząca,
przodu i na
z przodu
plecachi na plecach
a także po bokach
a także po bokach
materiał funkcyjny
materiałHyperKewl
funkcyjny HyperKewl
‒ Optymalna
‒ Optymalna
widzialnośćwidzialność
przy każdej przy
pogodzie
każdej pogodzie
‒ Ciągły efekt
‒ Ciągły
chłodzenia
efekt chłodzenia
dzięki tzw. zimnemu
dzięki tzw. zimnemu
‒ Po obu stronach
‒ Po obu
elastyczne
stronach wstawki
elastyczne
z poliamidu
wstawki z poliamidu
odparowywaniu
odparowywaniu
i elastanu i elastanu
‒ Materiał zewnętrzny:
‒ Materiał zewnętrzny:
funkcyjne włókna
funkcyjne
nylonowe
włókna nylonowe
‒ Przylegająca,
‒ Przylegająca,
ściśle dopasowania,
ściśle dopasowania,
bez efektu łopotania
bez efektu łopotania
i poliestrowe
i poliestrowe
‒ Pasuje do‒wszystkich
Pasuje do wszystkich
kurtek BMW
kurtek
Motorrad
BMW Motorrad
‒ Części boczne
‒ Części
z lekkiego
bocznemateriału
z lekkiegosiatkowego
materiału siatkowego
‒ Zgodna z‒EN
Zgodna
1150 z EN 1150
o dużej zawartości
o dużej streczu
zawartości streczu
‒ Przedni zamek
‒ Przedni
błyskawiczny
zamek błyskawiczny
KOLOR

KOLOR

jaskrawożółty
jaskrawożółty
ROZMIARY ROZMIARY

XS – 4XL

XS – 4XL

CENA

CENA

222 zł

84

422 zł

422 zł

UNISEX

KOLOR

KOLOR

czarny
Ta lekka, sportowa
Ta lekka,kamizelka
sportowaogrzewana
kamizelka ogrzewana
pasuje
pasuje czarny
pod wszystkie
podkurtki
wszystkie
motocyklowe
kurtki motocyklowe
BMW Motorrad
BMW Motorrad ROZMIARY ROZMIARY
i zapewnia iprzyjemne
zapewnia przyjemne
ciepło w chłodniejsze
ciepło w chłodniejsze
dni.
dni. XS – 3XL XS – 3XL
Rozmieszczenie
Rozmieszczenie
elementów elementów
grzejnych przystosowane
grzejnych przystosowane
CENY
CENY
jest specjalnie
jest do
specjalnie
wymagań
dozwiązanych
wymagań związanych
z jazdą
z jazdą
Kamizelka Kamizelka
motocyklem.
motocyklem.
Opcjonalnykontroler*
Opcjonalnykontroler*
umożliwia umożliwia
Kontroler Kontroler
regulację mocy
regulację
grzania.
mocy grzania.

889 zł
222 zł

889 zł
222 zł

‒ Ogrzewana
‒ Ogrzewana
kamizelka zkamizelka
poliestru, zściśle
poliestru, ściśle
przylegającaprzylegająca
do ciała
do ciała
‒ Oddychająca,
‒ Oddychająca,
odprowadzająca
odprowadzająca
wilgoć
wilgoć
na zewnątrzna
i wiatroodporna
zewnątrz i wiatroodporna
‒ Pięć elementów
‒ Pięć elementów
grzejnych na
grzejnych
piersiach,
na piersiach,
plecach i w plecach
okolicy nerek
i w okolicy nerek
‒ Maksymalna
‒ Maksymalna
moc grzewcza
moc35
grzewcza
W przy napięciu
35 W przy
12napięciu
V
12 V
‒ Opcjonalnie
‒ Opcjonalnie
dostępny kontroler
dostępny
dokontroler
regulacjido
mocy
regulacji mocy
grzewczej wgrzewczej
trzech stopniach
w trzech stopniach
‒ Podłączana
‒ Podłączana
do gniazdkado
elektrycznego
gniazdka elektrycznego
motocykla motocykla
‒ Lekka podszewka
‒ Lekka podszewka
z polaru dlazoptymalnej
polaru dla optymalnej
izolacji
izolacji
‒ Podniesiony,
‒ Podniesiony,
ocieplający ocieplający
kołnierz w obrębie
kołnierzkarku
w obrębie karku
‒ Jedna kieszeń
‒ Jedna
wewnętrzna
kieszeń wewnętrzna

222 zł
* Tylko do wyczerpania
* Tylko do zapasów.
wyczerpania zapasów.

84

UNISEX

* Nie w połączeniu
* Nie w
z modelami
połączeniuK7x
z modelami
oraz C 400
K7xX.oraz C 400 X.

85

85

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Odzież funkcyjna
Odzież/ kurtki
funkcyjna / kurtki

KURTKA
KURTKA
PIKOWANA
PIKOWANA
RIDE RIDE

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

Oddychająca,
Oddychająca,
pikowana kurtka
pikowana
Ridekurtka
jest szczególnie
Ride jest szczególnie
cienka, dlatego
cienka,
może
dlatego
być zmoże
powodzeniem
być z powodzeniem
noszona pod
noszona pod
wszystkimi wszystkimi
kurtkami BMW
kurtkami
Motorrad.
BMWDzięki
Motorrad.
modnemu,
Dzięki modnemu,
przylegającemu
przylegającemu
krojowi z efektu
krojowi
ocieplającego
z efektu ocieplającego
kurtki
kurtki
można też korzystać
można teżosobno.
korzystać osobno.

Kolor wersjiKolor
męskiej:
wersji męskiej:
czarny
czarny

Kolor wersjiKolor
damskiej:
wersji damskiej:
czarny
czarny

‒ Funkcjonalna
‒ Funkcjonalna
kurtka pikowana,
kurtkalekka
pikowana,
i cienka,
lekka i cienka,
a mimo to przyjemnie
a mimo to przyjemnie
ciepła, oddychająca
ciepła, oddychająca
‒ Możliwość
‒ noszenia
Możliwość
pod
noszenia
wszystkimi
pod wszystkimi
kurtkami kurtkami
motocyklowymi,
motocyklowymi,
również osobno
również osobno
‒ Warstwa wierzchnia
‒ Warstwa zwierzchnia
poliamiduz poliamidu
‒ Cienkie watowanie
‒ Cienkie materiałem
watowanie materiałem
PrimaLoft (80
PrimaLoft
g),
(80 g),
podwojonym
podwojonym
na łokciach na
i barkach
łokciach i barkach
‒ Boczne wstawki
‒ Boczne
streczowe
wstawki zstreczowe
materiału zsoftshell
materiału softshell
dla idealnego
dladopasowania
idealnego dopasowania
‒ Szlufka na‒ kołnierzu
Szlufka na
dokołnierzu
przypięcia
do przypięcia
do kurtki motocyklowej
do kurtki motocyklowej
‒ Zamek w ‒dolnej
Zamek
części
w dolnej
pleców
części
umożliwia
plecówwykorzystanie
umożliwia wykorzystanie
40-centymetrowego
40-centymetrowego
zamka łączącego
zamkakurtkę
łączącego kurtkę
i spodnie motocyklowe
i spodnie motocyklowe
‒ Zatrzymanie
‒ Zatrzymanie
wody na dolnym
wody brzegu
na dolnym
i na brzegu
kołnierzu
i na kołnierzu
kurtki zapobiega
kurtki wsiąkaniu
zapobiegawody
wsiąkaniu
podczas
wody
deszczu
podczas deszczu
‒ Przylegający
‒ Przylegający
kołnierz zapewniający
kołnierz zapewniający
optymalny komfort
optymalny komfort
‒ 2 kieszenie
‒ 2zewnętrzne
kieszenie zewnętrzne
z zamkiem, zkieszeń
zamkiem, kieszeń
wewnętrznawewnętrzna
PackAway (małe
PackAway
wymiary
(małe
powymiary
spakowaniu)
po spakowaniu)
‒ Motocyklowe
‒ Motocyklowe
wzornictwowzornictwo
z przeszyciami
z przeszyciami
na łokciach na
i ramionach
łokciach i ramionach
‒ Przylegający
‒ Przylegający
krój, kurtka krój,
damska
kurtka
dodatkowo
damska dodatkowo
taliowana taliowana
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit

KURTKA
KURTKA
PCM PCM

KOLORY DAMSKIE
KOLORY DAMSKIE

UNISEX

czarny
czarny
czerwony czerwony

KOLORY MĘSKIE
KOLORY MĘSKIE

czarny
niebieski

czarny
niebieski

ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE

XS – 3XL

XS – 3XL

ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE

S – 4XL

S – 4XL

CENY

CENY

Kurtka pikowana
Kurtkadamska
pikowana damska
Kurtka pikowana
Kurtkamęska
pikowana męska

Kolor wersjiKolor
damskiej:
wersji damskiej:
czerwony czerwony

86

86

Kolor wersjiKolor
męskiej:
wersji męskiej:
niebieski niebieski

UNISEX

KOLOR

KOLOR

Kiedy w okresach
Kiedy wprzejściowych
okresach przejściowych
pogoda robi,
pogoda
co chce,
robi, co chce,
czarny
czarny
innowacyjnyinnowacyjny
materiał PCM
materiał
(Phase
PCM
Change
(Phase
Material)
Change Material)ROZMIARY ROZMIARY
aktywnie zapewnia
aktywnieoptymalny
zapewnia komfort
optymalny
klimatyczny
komfort klimatyczny
przy
przy
XS – 4XL XS – 4XL
ciele. Ta wielofunkcyjna
ciele. Ta wielofunkcyjna
kurtka możekurtka
być nie
może
tylkobyć nie tylko
CENA
CENA
noszona pod
noszona
każdą kurtką
pod każdą
motocyklową,
kurtką motocyklową,
ale też dzięki
ale też dzięki
odpinanym odpinanym
rękawom szybko
rękawom
i łatwo
szybko
zmieniona
i łatwo zmieniona
w kamizelkę.
w kamizelkę.

533 zł
578 zł

799 zł

799 zł

‒ Funkcjonalna
‒ Funkcjonalna
kurtka typu kurtka
midlayer
typu
domidlayer
noszeniado noszenia
zarówno nazarówno
motocyklu,
na motocyklu,
jak i w czasie
jakwolnym
i w czasie wolnym
‒ Mieszanka
‒ materiału
Mieszankasoftshell,
materiałustreczu
softshell,
i materiału
streczu i materiału
533schoeller-PCM
zł
schoeller-PCM
578
zł
‒ schoeller-PCM:
‒ schoeller-PCM:
aktywna regulacja
aktywna
temperatury
regulacja temperatury
i dynamiczna
i dynamiczna
kontrola klimatu
kontrola
przyklimatu
ciele przy ciele
‒ Graficzny ‒opis
Graficzny
materiału
opisnamateriału
worku lewej
na worku lewej
kieszeni (wewnątrz)
kieszeni (wewnątrz)
‒ Odpinane‒rękawy
Odpinane
dająrękawy
możliwość
dają wygodnego
możliwość wygodnego
noszenia jako
noszenia
kamizelki
jakopod
kamizelki
kurtką motocyklową
pod kurtką motocyklową
‒ Dwie kieszenie
‒ Dwieboczne
kieszenie
na zamek
bocznebłyskawiczny
na zamek błyskawiczny
‒ Otwór w dolnej
‒ Otwór
części
w dolnej
pleców
części
umożliwia
plecówwykorzystanie
umożliwia wykorzystanie
40-centymetrowego
40-centymetrowego
zamka łączącego
zamkakurtkę
łączącego kurtkę
i spodnie motocyklowe
i spodnie motocyklowe
‒ Szlufka na‒ kołnierzu
Szlufka na
dokołnierzu
przypięcia
do przypięcia
do kurtki motocyklowej
do kurtki motocyklowej
‒ Optymalny
‒ Optymalny
zakres temperatur:
zakres temperatur:
od 10 °C dood
2010
°C°C do 20 °C
‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Odzież funkcyjna
Odzież/ kurtki
funkcyjna
i ubrania
/ kurtki
przeciwdeszczowe
i ubrania przeciwdeszczowe

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

KOMBINEZON
KOMBINEZON
PRZECIWDESZCZOWY
PRZECIWDESZCZOWY
PRORAIN
PRORAIN
UNISEX

UNISEX

KOLOR

KOLOR

żółty/ciemnoszary
żółty/ciemnoszary
Wreszcie wWreszcie
pełni zapanujesz
w pełni zapanujesz
nad pogodą.
nad
Tenpogodą. Ten
przeciwdeszczowy
przeciwdeszczowy
kombinezonkombinezon
ze zintegrowaną
ze zintegrowaną ROZMIARY ROZMIARY
kominiarką kominiarką
oferuje bowiem
oferuje
niezawodna
bowiem niezawodna
ochronę nawet
ochronę nawet
XS – 4XL XS – 4XL
podczas ciągłego
podczas
deszczu.
ciągłego
Wodoszczelny
deszczu. Wodoszczelny
materiał po materiał po
CENA
CENA
wewnętrznej
wewnętrznej
stronie nogawek
stroniejest
nogawek
odpornyjest
naodporny
wysokie na wysokie
temperatury,
temperatury,
w okolicy pośladków
w okolicy pośladków
antypoślizgowy,
antypoślizgowy,
a ponadto pokryty
a ponadto
odblaskowymi
pokryty odblaskowymi
nadrukami dla
nadrukami dla
optymalnej optymalnej
widzialności.
widzialności.

KURTKA
KURTKA
WINDBREAKER
WINDBREAKER
RIDE RIDE
UNISEX

Krój męski Krój męski
Kolor: czarny
Kolor: czarny

UNISEX

Jak można Jak
poprawić
możnadoskonałe?
poprawić doskonałe?
Dobrze pokazuje
Dobrze pokazuje
to ta funkcjonalna
to ta funkcjonalna
kurtka typu kurtka
windbreaker,
typu windbreaker,
wykonana wykonana
z wiatroszczelnego
z wiatroszczelnego
i wodoodpornego
i wodoodpornego
materiału materiału
softshell. Wydłużona
softshell. Wydłużona
na plecach,na
stanowi
plecach,
doskonałe
stanowi doskonałe
uzupełnienie
uzupełnienie
wszystkich wszystkich
ubrań motocyklowych
ubrań motocyklowych
bez
bez
membrany regulującej
membrany regulującej
klimat.
klimat.

‒ Funkcjonalna
‒ Funkcjonalna
kurtka typu kurtka
windbreaker
typu windbreaker
‒ 100 % poliestrowego
‒ 100 % poliestrowego
materiału typu
materiału
softshell
typu softshell
‒ 3-warstwowy
‒ 3-warstwowy
laminat z bardzo
laminat
funkcjonalną
z bardzo funkcjonalną
membraną membraną
poliuretanową
poliuretanową
Krój damskiKrój damski
‒ Wiatroszczelna,
‒ Wiatroszczelna,
wodoodporna
wodoodporna
i oddychająca
i oddychająca
Kolor: czarny
Kolor: czarny
‒ Dobrze dopasowane
‒ Dobrze dopasowane
kształty podkształty
wierzchnią
pod wierzchnią
odzieżą motocyklową
odzieżą motocyklową
KURTKA
KURTKA
POLAROWA
POLAROWA
RIDE RIDE
‒ Wydłużona
‒ Wydłużona
część tylna część tylna
KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI
‒ Pełny zamek
‒ Pełny
błyskawiczny
zamek błyskawiczny
z przodu z przodu
‒ Wysoka, smukła
‒ Wysoka,
stójka
smukła stójka
Ride on, ride
Ride
smart.
on, W
rideśrednich
smart. W
temperaturach
średnich temperaturach
sprytni
sprytni
‒ Miękka osłona
‒ Miękka
zamka
osłona
błyskawicznego
zamka błyskawicznego
w obrębie szyi
w obrębie szyi
‒ Elastyczne
‒ Elastyczne
wstawki streczowe
wstawki na
streczowe
końcachna
rękawów,
końcach rękawów,
motocykliścimotocykliści
pod właściwe
podubranie
właściwe
motocyklowe
ubranie motocyklowe ‒ Regular Fit
‒ Regular Fit
zapewniające
zapewniające
optymalne dopasowanie
optymalne dopasowanie
zakładają tęzakładają
funkcjonalną
tę funkcjonalną
kurtkę typu kurtkę
windbreaker.
typu windbreaker.
i komfort noszenia
i komfort noszenia
Na zewnątrzNa
gładka,
zewnątrz
wewnątrz
gładka,przyjemna
wewnątrz w
przyjemna
dotyku. w dotyku. KOLOR
‒ 3 zapinane
‒ 3nazapinane
zamek błyskawiczny
na zamek błyskawiczny
kieszenie kieszenie
KOLOR
Otwór na plecach
Otwór na
umożliwia
plecachbezproblemowe
umożliwia bezproblemowe
łączenie łączenie
zewnętrznezewnętrzne
z podszewką
z podszewką
siatkową, wsiatkową,
tym kieszeń
w tym kieszeń
czarny
czarny
z ubraniamizmotocyklowymi
ubraniami motocyklowymi
BMW Motorrad.
BMW Motorrad.
piersiowa z piersiowa
prowadzącym
z prowadzącym
do środka otworem
do środka otworem
ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE
na słuchawki
na słuchawki
XS – 3XL XS – 3XL
‒ Funkcjonalna
‒ Funkcjonalna
kurtka polarowa
kurtkawysokiej
polarowa
jakości
wysokiej jakości
‒ Kieszeń wewnętrzna
‒ Kieszeń wewnętrzna
z materiału zsiatkowego
materiału siatkowego
– można – można
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE
‒ Miękki materiał
‒ Miękki
Power
materiał
Stretch
Power
na zewnątrz
Stretch na
dla
zewnątrz dla
w niej umieścić
w niejzłożoną
umieścić
do złożoną
niewielkich
do niewielkich
rozmiarów rozmiarów
S – 4XL
S – 4XL
optymalnego
optymalnego
ocieplenia ocieplenia
kurtkę
kurtkę
‒ Szorstkowany
‒ Szorstkowany
materiał polarowy
materiałwewnątrz
polarowyzapewnia
wewnątrz zapewnia
‒ Pełny zamek
‒ Pełny
błyskawiczny
zamek błyskawiczny
z przodu z przodu
CENA
CENA
oddychalność,
oddychalność,
regulację temperatury,
regulację temperatury,
odprowadzanieodprowadzanie‒ Poprzeczny
‒ Poprzeczny
zamek błyskawiczny
zamek błyskawiczny
w dolnej części
w dolnej części
533 zł
533
zł
wilgoci na zewnątrz
wilgoci na
i szybkie
zewnątrz
schnięcie
i szybkie schnięcie
pleców umożliwia
plecówwykorzystanie
umożliwia wykorzystanie
40-centymetrowego
40-centymetrowego
‒ Materiał typu
‒ Materiał
windbreaker
typu windbreaker
z wiatroszczelną
z wiatroszczelną
membraną membraną
zamka łączącego
zamkakurtkę
łączącego
i spodnie
kurtkęmotocyklowe
i spodnie motocyklowe
na piersi na piersi
‒ Poprzeczny
‒ Poprzeczny
zamek błyskawiczny
zamek błyskawiczny
w dolnej części
w dolnej części
KOLOR
KOLOR
pleców umożliwia
plecówwykorzystanie
umożliwia wykorzystanie
40-centymetrowego
40-centymetrowego
szary
szary
zamka łączącego
zamkakurtkę
łączącego
i spodnie
kurtkęmotocyklowe
i spodnie motocyklowe
ROZMIARY ROZMIARY
‒ Dobrze dopasowane
‒ Dobrze dopasowane
kształty podkształty
wierzchnią
pod odzieżą
wierzchnią odzieżą
XS – 4XL XS – 4XL
motocyklową
motocyklową
(XS i S o nieco
(XS bardziej
i S o nieco
taliowanym
bardziej taliowanym
kroju damskim)
kroju damskim)
‒ Wydłużona
‒ Wydłużona
część tylna część
oraz ściśle
tylna przylegające
oraz ściśle przylegające
końcówki rękawów
końcówki rękawów
‒ Wysoka, przylegająca
‒ Wysoka, przylegająca
stójka
stójka
‒ 2 boczne ‒kieszenie
2 bocznenakieszenie
zamek błyskawiczny
na zamek błyskawiczny
z siatkową podszewką
z siatkową podszewką
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CENA

CENA

667 zł

667 zł

600 zł

600 zł

‒ Wodo- i wiatroszczelny
‒ Wodo- i wiatroszczelny
kombinezonkombinezon
przeciwdeszczowy
przeciwdeszczowy
‒ 100 % nylonu
‒ 100z %
wodoszczelną
nylonu z wodoszczelną
powłoką powłoką
poliuretanową
poliuretanową
(PU)
(PU)
‒ Antypoślizgowy
‒ Antypoślizgowy
materiał na materiał
pośladkach,
na pośladkach,
odporny odporny
na wysokie na
temperatury
wysokie temperatury
materiał po materiał
wewnętrznej
po wewnętrznej
stronie nogawek
stronie nogawek
‒ Optymalne
‒ Optymalne
zwieńczeniezwieńczenie
kołnierza w kołnierza
kierunku w
kasku,
kierunku kasku,
zintegrowana
zintegrowana
kominiarka kominiarka
‒ Duża wewnętrzna
‒ Duża wewnętrzna
kieszeń piersiowa
kieszeń piersiowa
‒ Długie zamki
‒ Długie
błyskawiczne
zamki błyskawiczne
z przodu oraz
z przodu oraz
po wewnętrznej
po wewnętrznej
stronie nogawek
stronieułatwiają
nogawek ułatwiają
zakładanie kombinezonu
zakładanie kombinezonu
‒ Przód z wodoszczelnym
‒ Przód z wodoszczelnym
zapięciem labiryntowym
zapięciem labiryntowym
‒ Duże nadruki
‒ Duże
odblaskowe
nadruki odblaskowe
‒ Niewielka‒masa,
Niewielka
możliwość
masa, schowania
możliwość w
schowania
małej
w małej
torbie z paskiem
torbiei zklamrą
paskiem
zatrzaskową
i klamrą zatrzaskową

UBRANIE
UBRANIE
PRZECIWDESZCZOWE
PRZECIWDESZCZOWE
RAINLOCK
RAINLOCK

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

UNISEX
‒ Duży otwór
‒ Duży
rękawa
otwór
ułatwia
rękawa
zakładanie
ułatwia zakładanie
Kiedy założysz
Kiedy
to założysz
ubranie motocyklowe,
to ubranie motocyklowe,
nie będzie już
nie będzie jużi zdejmowanie
i zdejmowanie
rękawic
rękawic
złej pogody.złej
Wiatropogody.
i wodoszczelny
Wiatro- i wodoszczelny
materiał niezawodmateriał niezawod‒ Elastyczny
‒ pas
Elastyczny
spodni pas spodni
nie chroni przed
nie chroni
przemoczeniem,
przed przemoczeniem,
po wewnętrznej
po wewnętrznej ‒ Długie zamki
‒ Długie
błyskawiczne
zamki błyskawiczne
w nogawkach,
w nogawkach,
stronie nogawek
stroniejest
nogawek
odpornyjest
naodporny
wysokie na
temperatury,
wysokie temperatury,ułatwiające ułatwiające
zakładanie; zakładanie;
duże zakładki
duże
podzakładki
zamkami
pod zamkami
a w okolicy apośladków
w okolicy pośladków
wykazuje właściwości
wykazuje właściwości
antypośli- antypoślizapobiegajązapobiegają
wnikaniu wody
wnikaniu wody
zgowe. Rainlock
zgowe.
to Rainlock
skuteczna,
to skuteczna,
dwuczęściowa
dwuczęściowa
powłoka powłoka
‒ Zapięcia rzepowe
‒ Zapięcia
narzepowe
końcachna
rękawów
końcach
i nogawek
rękawów i nogawek
ochronna naochronna
wszelkiena
ewentualności.
wszelkie ewentualności.
‒ 2 kieszenie
‒ 2zewnętrzne
kieszenie zewnętrzne
w kurtce z wypustkami
w kurtce z wypustkami
do odpływudo
wody,
odpływu
1 wodoszczelna,
wody, 1 wodoszczelna,
wewnętrznawewnętrzna
‒ Przeciwdeszczowe
‒ Przeciwdeszczowe
ubranie motocyklowe,
ubranie motocyklowe,
kieszeń piersiowa
kieszeń piersiowa
wodo- i wiatroszczelne
wodo- i wiatroszczelne
‒ Odblaskowe
‒ Odblaskowe
nadruki na nogawkach,
nadruki na nogawkach,
rękawach, rękawach,
‒ 100 % nylonu
‒ 100z %
wodoszczelną
nylonu z wodoszczelną
powłoką powłoką
rękawach, plecach
rękawach,
i piersiach
plecach i piersiach
poliuretanową
poliuretanową
(PU)
(PU)
‒ Niewielka‒masa,
Niewielka
niewielkie
masa,wymiary
niewielkie
powymiary
spakowaniu
po spakowaniu
‒ Antypoślizgowy
‒ Antypoślizgowy
materiał na materiał
pośladkach,
na pośladkach,
odporny odporny
na wysokie na
temperatury
wysokie temperatury
materiał po materiał
wewnętrznej
po wewnętrznej KOLORY KOLORY
stronie nogawek
stronie nogawek
Kurtka: czerwony
Kurtka: czerwony
‒ Odpinany,‒ regulowany
Odpinany, regulowany
kaptur chowany
kaptur chowany
Spodnie: antracytowy
Spodnie: antracytowy
w kołnierzu w
kurtki
kołnierzu kurtki
ROZMIARY ROZMIARY
‒ Przedni zamek
‒ Przedni
kurtki
zamek
z wodoszczelnym
kurtki z wodoszczelnym
XS – 4XL XS – 4XL
zapięciem labiryntowym
zapięciem labiryntowym
UNISEX

‒ Gumowane
‒ Gumowane
powierzchnie
powierzchnie
na dolnym brzegu
na dolnym
kurtki
brzegu kurtkiCENY
Kurtka
zapobiegajązapobiegają
jej podnoszeniu
jej podnoszeniu
w czasie jazdy
w czasie jazdy
Spodnie
‒ Regulacja‒szerokości
Regulacja w
szerokości
pasie za pomocą
w pasie za pomocą
ściąganegościąganego
sznurka
sznurka

CENY

Kurtka
Spodnie

444 zł
333 zł

444 zł
333 zł
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Odzież funkcyjna
Odzież/ pasy
funkcyjna
nerkowe
/ pasy
i podkolanówki
nerkowe i podkolanówki

PAS NERKOWY
PAS NERKOWY
UNISEX

PODKOLANÓWKI
PODKOLANÓWKI
FUNKCYJNE
FUNKCYJNE
HYDROSOCK
HYDROSOCK

UNISEX

Ten praktyczny,
Ten praktyczny,
funkcjonalny
funkcjonalny
pas nerkowy
pas
dlanerkowy dla
początkujących
początkujących
chroni przedchroni
wyziębieniem
przed wyziębieniem
mięśni
mięśni
w okolicy kręgów
w okolicy
lędźwiowych
kręgów lędźwiowych
i pełni funkcję
i pełni
ochronną
funkcję ochronną
w przypadku
w obciążeń
przypadkumechanicznych.
obciążeń mechanicznych.
‒ Praktyczny,
‒ Praktyczny,
funkcjonalny
funkcjonalny
pas nerkowy
pas nerkowy
dla początkujących
dla początkujących
®
®
‒ Tkanina dystansowa
‒ Tkanina dystansowa
z membraną
z membraną
GORE-TEXGORE-TEX
Windstopper
Windstopper
(wiatroszczelną
(wiatroszczelną
i oddychającą)
i oddychającą)
‒ Mocne wstawki
‒ Mocne
streczowe
wstawki po
streczowe
bokach, po bokach,
zapewniające
zapewniające
dobre dopasowanie
dobre dopasowanie
‒ Zapięcie rzepowe,
‒ Zapięcieumożliwiające
rzepowe, umożliwiające
indywidualną
indywidualną
regulację regulację
‒ Napis „BMW
‒ Napis
Motorrad”
„BMWzMotorrad”
tyłu pasa z tyłu pasa
KOLOR

czarny

KOLOR

czarny

ROZMIARY ROZMIARY

S – XL

S – XL

CENA

CENA

PODKOLANÓWKI
PODKOLANÓWKI
FUNKCYJNE
FUNKCYJNE
SUMMER
SUMMER
156 zł

156 zł

PAS NERKOWY
PAS NERKOWY
PRO
PRO
UNISEX

UNISEX

Ten wiatroszczelny
Ten wiatroszczelny
pas nerkowy
pas
premium
nerkowy
z wypinanym
premium z wypinanym
elementemelementem
polarowym polarowym
i ochraniaczem
i ochraniaczem
kości ogonowej
kości ogonowej
pokrywa większą
pokrywa
część
większą
pleców
część
niż podstawowy
pleców niż podstawowy
pas
pas
nerkowy. nerkowy.
‒ Pas z elementem
‒ Pas z elementem
polarowym polarowym
do wpinaniado wpinania
w obrębie nerek
w obrębie nerek
‒ Wyjmowany
‒ Wyjmowany
ochraniacz kości
ochraniacz
ogonowej
kości ogonowej
(PN-EN 1621,
(PN-EN
poziom
1621,
1) poziom 1)
‒ Tkanina dystansowa
‒ Tkanina dystansowa
w obrębie nerek,
w obrębie
materiał
nerek, materiał
zewnętrzny:zewnętrzny:
CORDURACORDURA
‒ Wiatroszczelny
‒ Wiatroszczelny
i oddychający
i oddychający
‒ Mocne wstawki
‒ Mocne
streczowe
wstawki po
streczowe
bokach, po bokach,
zapewniające
zapewniające
optymalne dopasowanie
optymalne dopasowanie
KOLOR

czarny

90

90

CENA

333 zł

‒ Lekkie skarpety
‒ Lekkie
motocyklowe
skarpety motocyklowe
na cieplejsze
nadni
cieplejsze dni CENA
‒ Funkcjonalna,
‒ Funkcjonalna,
hamująca nieprzyjemne
hamująca nieprzyjemne
zapachy zapachy
mieszanka oddychającego
mieszanka oddychającego
materiału Dry-Tex
materiału Dry-Tex
i poliamidu i poliamidu
‒ Wyściełane
‒ Wyściełane
miejsce styku
miejsce
z dźwignią
styku zmiany
z dźwignią
biegów,
zmiany biegów,
a także okolice
a także
kostek
okolice
i piętkostek i pięt
‒ Kanały wentylacyjne
‒ Kanały wentylacyjne
na spodachna
stóp
spodach stóp

CENA

80 zł

80 zł

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

UNISEX
‒ Wyściełane
‒ Wyściełane
miejsce styku
miejsce
z dźwignią
styku zmiany
z dźwignią
biegów;
zmiany biegów;
Zapomnij oZapomnij
zimnych stopach.
o zimnych
Wysoka
stopach.
zawartość
Wysokawełny
zawartość wełny
wyściółki nawyściółki
kostkach,napięcie
kostkach,
oraz pięcie
w okolicy
orazpiszczela
w okolicy piszczela
sprawia, że sprawia,
te funkcjonalne,
że te funkcjonalne,
ocieplająceocieplające
podkolanówki
podkolanówki
‒ Kanały wentylacyjne
‒ Kanały wentylacyjne
na spodachna
stóp
spodach stóp
zapewniają zapewniają
palcom u nóg
palcom
właściwe
u nógciepło.
właściwe
Dodatkowy
ciepło. Dodatkowy
‒ Bardzo dobre
‒ Bardzo
dopasowanie:
dobre dopasowanie:
asymetryczny
asymetryczny
kształt,
kształt,
komfort noszenia
komfort
gwarantują
noszenia gwarantują
wzmocnienie
wzmocnienie
na cholewce
na cholewce
elastyczna dzianina
elastyczna
o strukturze
dzianina ożeberkowej
strukturze żeberkowej
i wyściółki na
i wyściółki
stopie, wnaokolicy
stopie,piszczela
w okolicyoraz
piszczela
w miejscu
oraz w miejscu
‒ Długość do
‒ Długość
kolan do kolan
styku z dźwignią
styku zmiany
z dźwignią
biegów.
zmiany biegów.

czarny

CENA

‒ Bardzo dobre
‒ Bardzo
dopasowanie:
dobre dopasowanie:
asymetryczny
asymetryczny
kształt,
kształt,
UNISEX
elastyczna dzianina
elastyczna
o strukturze
dzianina ożeberkowej
strukturze żeberkowej
Motocykliści
Motocykliści
powinni byćpowinni
też dobrymi
być też
piechurami.
dobrymi piechurami.
‒ Długość
łydek do łydek
Pomogą imPomogą
w tym teim
oddychające
w tym te oddychające
podkolanówki
podkolanówki ‒ Długość do
funkcyjne, wykonane
funkcyjne,zwykonane
materiału zhamującego
materiału hamującego
nieprzyjemne
nieprzyjemne
zapachy. Anatomicznie
zapachy. Anatomicznie
dopasowane
dopasowane
strefy
strefy
KOLOR
KOLOR
wyściełane wyściełane
odciążają stopy
odciążają
w kostkach,
stopy wnakostkach,
piętach oraz
na piętach oraz
antracytowy/jasnoszary
antracytowy/jasnoszary
w miejscu styku
w miejscu
z dźwignią
styku zmiany
z dźwignią
biegów
zmiany
– również
biegów – również
ROZMIARY ROZMIARY
w butach motocyklowych
w butach motocyklowych
z membraną
z membraną
regulującą klimat.
regulującą klimat.
35 – 38, 39 –35
41,– 38,
42 –39
44,– 45
41,–42
48– 44, 45 – 48
UNISEX

UNISEX

ROZMIARY ROZMIARY

S – XL

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

PODKOLANÓWKI
PODKOLANÓWKI
FUNKCYJNE
FUNKCYJNE
THERMO
THERMO

KOLOR

S – XL

UNISEX
‒ Bezszwowe
‒ Bezszwowe
wykonanie w
wykonanie
technologii
w technologii
Seamless Seamless
Idealne uzupełnienie
Idealne uzupełnienie
butów GS Pro
butów
lub GS
też niewodoPro lub też niewodo- Bonding: najwyższy
Bonding:komfort
najwyższy
noszenia
komfort noszenia
szczelnych szczelnych
butów motocyklowych
butów motocyklowych
podczas jazdy
podczas jazdy
i najlepsze dopasowanie
i najlepsze dopasowanie
w deszczu iwwdeszczu
terenie. Wysoce
i w terenie.
elastyczny
Wysoce strecz
elastyczny
typu strecz typu
‒ Podwójnie‒ zgrzewane
Podwójnie zgrzewane
krawędzie, zabezpieczone
krawędzie, zabezpieczone
4 Way zapewnia
4 Waysuche
zapewnia
stopysuche
przy każdej
stopy przy
pogodzie.
każdej pogodzie. zarówno pozarówno
wewnętrznej,
po wewnętrznej,
jak i po zewnętrznej
jak i po zewnętrznej
stronie
stronie
‒ Wzmocniona
‒ Wzmocniona
tkanina na części
tkaninapodeszwy
na części podeszwy
‒ Wodoszczelne
‒ Wodoszczelne
podkolanówki
podkolanówki
funkcyjne funkcyjne
‒ Strecz typu
‒ Strecz
4 Way –typu
elastyczny
4 Way –we
elastyczny
wszystkich
we kierunkach
wszystkich kierunkach
‒ Idealne uzupełnienie
‒ Idealne uzupełnienie
niewodoszczelnych
niewodoszczelnych
butów
butów ‒ Anatomiczny
‒ Anatomiczny
kształt, zapewniający
kształt, zapewniający
wysoki
wysoki
(enduro) podczas
(enduro)
jazdy
podczas
w deszczu
jazdy lub
w deszczu
mokrymlub
terenie
mokrym terenie
komfort noszenia
komfort noszenia
‒ Wykonane
‒w
Wykonane
postaci 3-warstwowego
w postaci 3-warstwowego
laminatu laminatu
‒ Materiał wierzchni:
‒ Materiałwysoce
wierzchni:
elastyczna
wysoce mieszanka
elastyczna mieszanka KOLOR
KOLOR
poliestru i Spandexu
poliestru i Spandexu
ciemnoszary
ciemnoszary
‒ Wodoszczelna
‒ Wodoszczelna
membrana membrana
BMW Climate
BMW Climate
ROZMIARY ROZMIARY
‒ Podszewka
‒ Podszewka
z funkcyjnejzdzianiny
funkcyjnej
poliestrowej,
dzianiny poliestrowej,
39/40 – 47/48
neutralizującej
neutralizującej
zapachy i odprowadzającej
zapachy i odprowadzającej
wilgoć
wilgoć 39/40 – 47/48
CENA
CENA
na zewnątrzna zewnątrz
333 zł
333 zł
UNISEX

333 zł

‒ Funkcjonalne
‒ Funkcjonalne
podkolanówki
podkolanówki
motocyklowe
motocyklowe
na
na
zimniejsze dni
zimniejsze dni
‒ Regulacja‒temperatury
Regulacja temperatury
przy dużej retencji
przy dużej
ciepła
retencji ciepła
‒ Funkcjonalny,
‒ Funkcjonalny,
hamujący nieprzyjemne
hamujący nieprzyjemne
zapachy zapachy
materiał o dużej
materiał
zawartości
o dużej wełny
zawartości wełny

KOLOR

KOLOR

antracytowy/czarny
antracytowy/czarny
ROZMIARY ROZMIARY

35 – 38, 39 –35
41,– 38,
42 –39
44,– 45
41,–42
48– 44, 45 – 48
CENA

CENA

93 zł

93 zł

91

91

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Odzież funkcyjna
Odzież/ koszulki
funkcyjnai bielizna
/ koszulki
funkcyjna
i bielizna funkcyjna

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

DOUBLE
DOUBLE
R SKIN R SKIN
UNISEX

UNISEX

Ta dopasowana
Ta dopasowana
bielizna funkcyjna
bieliznaprzylega
funkcyjna
doprzylega
ciała
do ciała
niczym druga
niczym
skóra,druga
zapewniając
skóra, zapewniając
optymalny komfort
optymalny komfort
klimatycznyklimatyczny
przy każdej przy
pogodzie.
każdej pogodzie.

KOSZULKA
KOSZULKA
Z DŁUGIM
Z DŁUGIM
RĘKAWEM
RĘKAWEM
RIDE RIDE

‒ Wstawka ‒siatkowa
Wstawka
nasiatkowa
spodzie na
rękawa
spodzie
dla rękawa dla
UNISEX
wentylacji wentylacji
Styl jest zawsze
Styl jest
kwestią
zawsze
postawy
kwestią
wewnętrznej.
postawy wewnętrznej.
Dlatego
Dlatego optymalnej optymalnej
‒ Wysoki
noszenia
komfort noszenia
prawdziwi motocykliści
prawdziwi motocykliści
pod ubraniem
pod
motocyklowym
ubraniem motocyklowym ‒ Wysoki komfort
Atrakcyjny
rzucający
wygląd,się
rzucający
w oczy napis
się w oczy napis
nie noszą jakiejś
nie noszą
bielizny
jakiejś
funkcyjnej,
bielizny tylko
funkcyjnej,
swobodną
tylko swobodną ‒ Atrakcyjny‒ wygląd,
„BMW Motorrad”
koszulkę z długim
koszulkę
rękawem
z długimi rzucającym
rękawem i rzucającym
się w oczy się w oczy „BMW Motorrad”
‒ Regular Fit
logiem BMW
logiem
Motorrad,
BMWwykonaną
Motorrad,zwykonaną
odprowadzającej
z odprowadzającej ‒ Regular Fit
wilgoć na zewnątrz
wilgoć namieszanki
zewnątrz materiałów.
mieszanki materiałów.
Na każdą okazję.
Na każdą okazję.
KOLOR
KOLOR
UNISEX

czarny
czarny
‒ Sportowa‒koszulka
Sportowa
funkcyjna
koszulkaz funkcyjna
długim rękawem
z długim rękawem
ROZMIARY ROZMIARY
i dużym, rzucającym
i dużym, rzucającym
się w oczy nadrukiem
się w oczy nadrukiem
S – 4XL
S – 4XL
‒ Funkcjonalna
‒ Funkcjonalna
mieszanka materiałów:
mieszanka materiałów:
CENA
CENA
poliestru i bawełny
poliestru i bawełny
‒ Oddychająca,
‒ Oddychająca,
odprowadzająca
odprowadzająca
wilgoć na zewnątrz,
wilgoć na zewnątrz,
szybkoschnąca
szybkoschnąca
i hamująca inieprzyjemne
hamująca nieprzyjemne
zapachy zapachy

92

92

‒ Jednoczęściowa
‒ Jednoczęściowa
bielizna zakładana
bieliznapod
zakładana pod
skórzane ubranie
skórzane
motocyklowe/kombinezon
ubranie motocyklowe/kombinezon
‒ Funkcjonalna
‒ Funkcjonalna
mieszanka materiałów:
mieszanka materiałów:
poliamidu, poliamidu,
poliestru i elastanu
poliestru i elastanu
‒ Wysoka oddychalność
‒ Wysoka oddychalność
i zdolność i zdolność
regulacji temperatury
regulacji temperatury
‒ Właściwości
‒ Właściwości
antybakteryjne
antybakteryjne
i zdolność i zdolność
hamowaniahamowania
zapachów zapachów
‒ Elastyczna,
‒ Elastyczna,
łatwa w pielęgnacji
łatwa w ipielęgnacji
szybkoschnąca
i szybkoschnąca
‒ Anatomicznie
‒ Anatomicznie
dopasowana
dopasowana
dzianina bezdzianina
szwów bez
– szwów –
najwyższy komfort
najwyższy
noszenia
komfort noszenia
‒ Szlufki na‒stopy
Szlufki
i kciuki,
na stopy
zapewniające
i kciuki, zapewniające
optymalne optymalne
ułożenie naułożenie
ciele
na ciele
KOLOR

czarny

KOLOR

czarny

ROZMIARY ROZMIARY

311 zł

S – XL

S – XL

CENA

CENA

311 zł

399 zł

399 zł

93

93

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Odzież funkcyjna
Odzież/ koszulki
funkcyjnai bielizna
/ koszulki
funkcyjna
i bielizna funkcyjna

BIELIZNA
BIELIZNA
FUNKCYJNA
FUNKCYJNA
SUMMER
SUMMER

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

Za chłodną Za
bryzę
chłodną
odpowiada
bryzę odpowiada
nie tylko pęd
niepowietrza,
tylko pęd powietrza,
ale również ale
ta wydajnie
również ta
oddychająca
wydajnie oddychająca
bielizna
bielizna
z polipropylenu.
z polipropylenu.
Wykonany bezszwowo
Wykonany bezszwowo
i wzmocniony
i wzmocniony
w miejscachwistotnych
miejscachdla
istotnych
motocyklisty
dla motocyklisty
materiał hamuje
materiał hamuje
powstawanie
powstawanie
przykrych zapachów
przykrychi zapachów
zapewnia najwyższy
i zapewnia najwyższy
komfort klimatyczny
komfort klimatyczny
w letnie dni.w letnie dni.
Krój męski Krój męski
Koszulka z kr.
Koszulka
rękawem
z kr. rękawem

‒ Bielizna funkcyjna
‒ Bieliznaidealna
funkcyjna
na gorące
idealna na gorące
i umiarkowanie
i umiarkowanie
ciepłe dni ciepłe dni
‒ Funkcjonalna
‒ Funkcjonalna
mieszanka materiałów:
mieszanka materiałów:
recyklingowanego
recyklingowanego
poliamidu i poliamidu
poliestru i poliestru
‒ Wydajnie ‒oddychająca,
Wydajnie oddychająca,
odprowadzająca
odprowadzająca
wilgoć
wilgoć
na zewnątrz,
naszybkoschnąca,
zewnątrz, szybkoschnąca,
wysoce elastyczna,
wysoce elastyczna,
łatwa w pielęgnacji
łatwa w pielęgnacji
‒ Trwale antybakteryjna
‒ Trwale antybakteryjna
i zapobiegająca
i zapobiegająca
powstawaniu
powstawaniu
przykrych zapachów
przykrychdomieszka
zapachów domieszka
srebra
srebra
‒ Bezszwowe
‒ Bezszwowe
wykonanie iwykonanie
przylegający
i przylegający
krój, idealnykrój, idealny
na motocyklna motocykl
‒ Duża przyjemność
‒ Duża przyjemność
noszenia dzięki
noszenia
efektowi
dzięki efektowi
chłodu i miękkości
chłodu i miękkości
‒ Kolekcja damska:
‒ Kolekcja
koszulka
damska:
z długim
koszulka
rękawem,
z długim rękawem,
koszulka z krótkim
koszulkarękawem,
z krótkimtop
rękawem,
i spodnie
top3/4
i spodnie 3/4
‒ Kolekcja męska
‒ Kolekcja
koszulka
męska
z długim
koszulka
rękawem,
z długimkoszulka
rękawem, koszulka
z krótkim rękawem,
z krótkimszorty
rękawem,
i spodnie
szorty3/4
i spodnie 3/4
‒ Wszystkie‒ elementy
Wszystkiedostępne
elementyosobno
dostępne osobno
‒ Wysokiej ‒klasy
Wysokiej
żakardowe
klasy żakardowe
motywy motocyklowe
motywy motocyklowe
z przodu nazkoszulkach
przodu na koszulkach
‒ Napis „BMW
‒ Napis
Motorrad”
„BMW Motorrad”

Krój męski Krój męski
Koszulka z dł.
Koszulka z dł.
rękawem rękawem
Krój męski Krój męski
Szorty
Szorty

Krój męski Krój męski
Spodnie 3/4Spodnie 3/4

KOLOR DAMSKI
KOLOR DAMSKI

szary/antracytowy
szary/antracytowy
Krój damskiKrój damski
Koszulka z kr.
Koszulka
rękawem
z kr. rękawem

KOLOR MĘSKI
KOLOR MĘSKI

szary/antracytowy
szary/antracytowy
ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE

XS – 3XL

Krój damskiKrój damski
Koszulka z dł.
Koszulka z dł.
rękawem rękawem

XS – 3XL

ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE

S–4XL

S–4XL

CENY

CENY

Koszulka męska/damska
Koszulka męska/damska
z długim rękawem
z długim rękawem
222 zł
Koszulka męska/damska
Koszulka męska/damska
z krótkim rękawem
z krótkim rękawem
200 zł
Top damskiTop damski
133 zł
Spodnie 3/4Spodnie
damskie/męskie
3/4 damskie/męskie
200 zł
Szorty męskie
Szorty męskie
156 zł
Krój damskiKrój damski
Spodnie 3/4Spodnie 3/4
Krój damskiKrój damski
Top
Top

94

94

Krój męski Krój męski
Kolor: antracytowy/
Kolor: antracytowy/
niebieski niebieski

Krój damskiKrój damski
Kolor: jasnoszary/
Kolor: jasnoszary/
czerwony czerwony

BIELIZNA
BIELIZNA
FUNKCYJNA
FUNKCYJNA
THERMO
THERMO
KROJE MĘSKI
KROJE
I DAMSKI
MĘSKI I DAMSKI

KOLOR DAMSKI
KOLOR DAMSKI

Gdy w okresie
Gdyprzejściowym
w okresie przejściowym
lub w zimie lub
robiwsię
zimie
coraz
robi się coraz
jasnoszary/czerwony
jasnoszary/czerwony
mniej przyjemnie,
mniej przyjemnie,
ta funkcjonalna
ta funkcjonalna
bielizna termiczna
bielizna termiczna KOLOR MĘSKI
KOLOR MĘSKI
zapewnia przytulne
zapewniaciepło
przytulne
pod ubraniem
ciepło podmotocykloubraniem motocyklo-antracytowy/niebieski
antracytowy/niebieski
wym. Miękki,
wym.
odprowadzający
Miękki, odprowadzający
wilgoć na zewnątrz
wilgoć na zewnątrz
ROZMIARY ROZMIARY
DAMSKIE DAMSKIE
i hamujący nieprzyjemne
i hamujący nieprzyjemne
zapachy materiał
zapachy
bambusowy
materiał bambusowy
XS – 3XL XS – 3XL
zapewnia najwyzszy
zapewniakomfort
najwyzszy
noszenia.
komfort noszenia.
ROZMIARY ROZMIARY
MĘSKIE
MĘSKIE

S – 4XL
‒ Zestaw bielizny
‒ Zestaw
na chłodniejsze
bielizny na chłodniejsze
dni
dni
222
zł
‒ Funkcjonalna
‒ Funkcjonalna
mieszanka materiałów:
mieszanka materiałów:
naturalnychnaturalnych CENY
200włókien
zł
bambusowych,
włókien bambusowych,
poliamidu, poliestru
poliamidu,
i elastanu
poliestru i elastanu
Koszulka
133
zł
‒ Wysoka
retencja
‒ Wysoka
ciepła
retencja
dziękiciepła
przyjemnie
dzięki przyjemnie
miękkiemu,miękkiemu,
Spodnie
200ciepłemu
zł
materiałowi
ciepłemu materiałowi
bambusowemu
bambusowemu
156
zł
‒ Wydajnie ‒oddychająca,
Wydajnie oddychająca,
odprowadzająca
odprowadzająca
wilgoć
wilgoć
na zewnątrz,
naszybkoschnąca,
zewnątrz, szybkoschnąca,
wysoce elastyczna,
wysoce elastyczna,
łatwa w pielęgnacji
łatwa w pielęgnacji
‒ Trwale antybakteryjna
‒ Trwale antybakteryjna
i zapobiegająca
i zapobiegająca
powstawaniu
powstawaniu
przykrych zapachów
przykrychdomieszka
zapachów domieszka
srebra
srebra
‒ Bezszwowe
‒ Bezszwowe
wykonanie iwykonanie
przylegający
i przylegający
krój, idealnykrój, idealny
na motocyklna motocykl
‒ Wzmocnione
‒ Wzmocnione
i lepiej zaizolowane
i lepiej zaizolowane
wrażliwe miejsca
wrażliwe miejsca
‒ Koszulka ‒z krótkim
Koszulkazamkiem
z krótkimbłyskawicznym
zamkiem błyskawicznym
‒ Koszulka ‒i kalesony
Koszulkadostępne
i kalesonyosobno
dostępne osobno

S – 4XL
CENY

Koszulka
Spodnie

311 zł
311 zł

95

311 zł
311 zł

95

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Odzież funkcyjna
Odzież/ kominiarki
funkcyjna /i kominiarki
chusty
i chusty

KOMINIARKA
KOMINIARKA
WINDBREAKER
WINDBREAKER
RIDE RIDE
UNISEX

UNISEX

CZAPKA
CZAPKA
RIDE RIDE

KOLOR

KOLOR

CENA

CENA

UNISEX

czarny
czarny
Ta kominiarka
Ta kominiarka
jest bardzo jest
ciepła
bardzo
i wiatroszczelna,
ciepła i wiatroszczelna,
dzięki
dzięki
czemu szczególnie
czemu szczególnie
dobrze sprawdzi
dobrze
sięsprawdzi
w zimie się
i innych
w zimie i innych
ROZMIARY ROZMIARY
chłodnych okresach.
chłodnych okresach.
S–L
S–L
‒ Kominiarka
‒ Kominiarka
na niskie temperatury
na niskie temperatury
‒ Wysokiej ‒klasy
Wysokiej
polar poliestrowy
klasy polar poliestrowy
z membraną
z membraną
Windbreaker
Windbreaker
gwarantuje gwarantuje
znakomitą ochronę
znakomitą
szyi
ochronę szyi
i górnej części
i górnej
klatkiczęści
piersiowej
klatkiprzed
piersiowej
wiatrem
przed wiatrem
‒ Cienki materiał
‒ Cienki
Power
materiał
Stretch
Power
w górnej
Stretch
części
w górnej
głowy
części głowy
dla doskonałego
dla doskonałego
dopasowania
dopasowania
‒ Osłona ust
‒ Osłona
z PCM (Phase
ust z PCM
Change
(Phase
Material)
Change
z dużymi
Material) z dużymi
otworami do
otworami
oddychania
do oddychania
‒ Wysoki komfort
‒ Wysoki
noszenia
komfort
dzięki
noszenia
płaskim
dzięki
szwom
płaskim szwom
‒ Oddychalność
‒ Oddychalność
i regulacja temperatury
i regulacja temperatury

142 zł

142 zł

KOMINIARKA
KOMINIARKA
SUMMER
SUMMER
RIDE RIDE
UNISEX

UNISEX

KOLOR

KOLOR

UNISEX

‒ Czapka pod
‒ Czapka
kask z cienkiego
pod kask zpoliestru
cienkiego
napoliestru
lato
na lato
i okresy przejściowe
i okresy przejściowe
‒ Optymalna
‒ Optymalna
ochrona wyściółki
ochronakasku
wyściółki
przedkasku
potem
przed potem
‒ Oddychająca
‒ Oddychająca
i odprowadzająca
i odprowadzająca
wilgoć
wilgoć
‒ Bardzo łatwa
‒ Bardzo
w pielęgnacji
łatwa w ipielęgnacji
praniu
i praniu

M, L

M, L

CENA

CENA

KOLOR

KOLOR

UNISEX

89 zł

89 zł

M, L
‒ Lekka kominiarka
‒ Lekka kominiarka
na lato
na lato
CENA
‒ Wykonana‒ w
Wykonana
100 % z wysokogatunkowego
w 100 % z wysokogatunkowego
jedwabiu, jedwabiu,
cienka, elastyczna
cienka, ielastyczna
miękka i miękka
‒ Wysoki komfort
‒ Wysoki
noszenia
komfort
dzięki
noszenia
bezszwowemu
dzięki bezszwowemu
wykonaniu wykonaniu
‒ Oddychalność
‒ Oddychalność
i regulacja temperatury
i regulacja temperatury

UNISEX

‒ Funkcjonalny
‒ Funkcjonalny
ocieplacz naocieplacz
szyję – doskonały
na szyję – doskonały
na okresy przejściowe
na okresy przejściowe
i sezon zimowy
i sezon zimowy
‒ Mikropolar
‒ poliestrowy
Mikropolar poliestrowy
z membraną
z membraną
Windbreaker
Windbreaker
na szyi i w obrębie
na szyi iklatki
w obrębie
piersiowej
klatki piersiowej
‒ Przyszywana,
‒ Przyszywana,
przyjemna w
przyjemna
dotyku cienka
w dotyku
chusta
cienka chusta
wielofunkcyjna
wielofunkcyjna
(buff)
(buff)
‒ Optymalne
‒ Optymalne
przejście między
przejście
kaskiem
między kaskiem
a kołnierzem
a kołnierzem
kurtki
kurtki
‒ Bardzo łatwy
‒ Bardzo
w pielęgnacji
łatwy w ipielęgnacji
praniu
i praniu

UNISEX

CENA

KOLOR

KOLOR

CENA

CENA

53 zł

53 zł

133 zł

133 zł

M, L

CENA

UNISEX

Chusta Easy
Chusta
Tube zEasy
pewnością
Tube z pewnością
znajdzie sporo
znajdzie sporo
zastosowańzastosowań
podczas jazdy
podczas
motocyklem
jazdy motocyklem
‒ na przykład
‒ na przykład
jako szalik, chusta
jako szalik,
na głowę,
chustaopaska
na głowę,
na włosy
opaska
i wiele
na włosy i wiele
innych.
innych.
89 zł

89 zł

‒ Funkcjonalna,
‒ Funkcjonalna,
dwukolorowa
dwukolorowa
chusta wielofunkcyjna
chusta wielofunkcyjna
‒ Wszechstronne
‒ Wszechstronne
zastosowanie:
zastosowanie:
jako szalik, osłona
jako szalik, osłona
twarzy, czapka
twarzy,
itd. czapka itd.
‒ 100 % elastycznego
‒ 100 % elastycznego
materiału poliestrowego
materiału poliestrowego
‒ Wysoki komfort
‒ Wysoki
noszenia
komfort
dzięki
noszenia
bezszwowemu
dzięki bezszwowemu
wykonaniu wykonaniu
‒ 2 warianty‒ motywu
2 warianty
ozdobnego:
motywu ozdobnego:
Logo i MakeLogo
Life iaMake
Ride Life a Ride
CENA

96

CENA

EASY TUBE
EASY TUBE

czarny
czarny
Idealna na lato.
Idealna
Lekka
na lato.
kominiarka
Lekka kominiarka
Silk Ride jest
Silk
niemal
Ride jest niemal
niewyczuwalna
niewyczuwalna
i ma zdolność
i maregulacji
zdolność
temperatury.
regulacji temperatury. ROZMIARY ROZMIARY

96

KOLOR

czarny
czarny
Ocieplacz karku
Ocieplacz
Ride jest
karku
bardzo
Ride jest
ciepły
bardzo
i wiatroszczelny,
ciepły i wiatroszczelny,
dzięki czemu
dzięki
szczególnie
czemu szczególnie
dobrze sprawdzi
dobrze
sięsprawdzi
w zimie się w zimie
ROZMIARY ROZMIARY
i innych chłodnych
i innych okresach.
chłodnych okresach.
S–L
S–L

KOMINIARKA
KOMINIARKA
SILK RIDE
SILK RIDE
UNISEX

KOLOR

OCIEPLACZ
OCIEPLACZ
KARKU KARKU
RIDE RIDE

czarny
Ta kominiarka
Ta kominiarka
jest cienka ijest
lekka
cienka
‒ zaprojektowano
i lekka ‒ zaprojektowano czarny
ją na lato i inne
ją naciepłe
lato i inne
okresy.
ciepłe okresy.
ROZMIARY ROZMIARY
‒ Kominiarka
‒ Kominiarka
z lekką ochroną
z lekką
przed
ochroną
wiatrem
przed
na wiatrem na
wysokie i średnie
wysokie
temperatury
i średnie temperatury
‒ Elastyczny
‒ materiał
Elastyczny
złożony
materiał
w 70
złożony
% z poliestru,
w 70 % z poliestru,
‒ 20 % z poliamidu
‒ 20 % zi poliamidu
10 % z elastanu
i 10 % z elastanu
‒ Wykończenie
‒ Wykończenie
antybakteryjne
antybakteryjne
ultra-fresh ultra-fresh
‒ Wygodna‒wWygodna
noszeniuwdzięki
noszeniu
bezszwowemu
dzięki bezszwowemu
wykończeniu
wykończeniu
‒ Oddychalność
‒ Oddychalność
i regulacja temperatury
i regulacja temperatury

UNISEX

czarny
czarny
Zwłaszcza w
Zwłaszcza
lecie i cieplejszych
w lecie i cieplejszych
okresach czapka
okresach
Rideczapka Ride
skutecznie skutecznie
chroni wyściółkę
chronikasku
wyściółkę
przedkasku
nadmiernie
przed nadmiernieROZMIARY ROZMIARY
wydzielanym
wydzielanym
potem.
potem.
M, L
M, L

CENA

67 zł

67 zł

Motyw ozdobny:
MotywLogo
ozdobny: Logo

Motyw ozdobny:
MotywMake
ozdobny:
Life aMake
Ride Life a Ride
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Wyposażenie
Wyposażenie
ochronne ochronne

KAMIZELKA
KAMIZELKA
Z PROTEKTORAMI
Z PROTEKTORAMI
UNISEX

UNISEX

Ta kamizelka
Taoferuje
kamizelka
najwyższy
oferujepoziom
najwyższy
ochrony
poziom ochrony
całego tułowia.
całego
Ryzyko
tułowia.
urazów
Ryzyko
zmniejsza
urazówoptymalne
zmniejsza optymalne
zabezpieczenie
zabezpieczenie
kręgosłupa,kręgosłupa,
obręczy barkowej,
obręczy barkowej,
nerek oraz klatki
nerekpiersiowej.
oraz klatki piersiowej.
‒ Kamizelka‒ zKamizelka
wyjmowanymi
z wyjmowanymi
protektorami
protektorami
piersiowympiersiowym
i plecowymi plecowym
‒ Protektory‒ plecowe
Protektory
NP2,
plecowe
certyfikowane
NP2, certyfikowane
wg DIN 1621
wg(poziom
DIN 1621
2) (poziom 2)
‒ Elastyczna
‒ kamizelka
Elastycznazkamizelka
poliestru izlycry
poliestru i lycry
‒ Dobre pokrycie
‒ Dobre
kręgosłupa,
pokrycie kręgosłupa,
barków, nerek
barków, nerek
i klatki piersiowej
i klatki piersiowej
‒ Bardzo dobra
‒ Bardzo
przepuszczalność
dobra przepuszczalność
i cyrkulacja ipowietrza
cyrkulacja powietrza
KOLOR

KOLOR

czarny z niebiesko-białym
czarny z niebiesko-białym
nadrukiem nadrukiem
ROZMIARY ROZMIARY

S – XL

S – XL

CENA

CENA

933 zł

933 zł

OCHRANIACZ
OCHRANIACZ
PLECÓW
PLECÓW
UNISEX

UNISEX

Ochraniacz Ochraniacz
pleców zmniejsza
plecówryzyko
zmniejsza
urazów
ryzyko
poprzez
urazów poprzez
optymalne zabezpieczenie
optymalne zabezpieczenie
kręgosłupa,kręgosłupa,
obręczy obręczy
barkowej oraz
barkowej
nerek. oraz
Spełnia
nerek.
wymagania
Spełnia wymagania
testowe dlatestowe dla
najwyższego
najwyższego
przewidzianego
przewidzianego
w normie poziomu
w normie poziomu
ochrony (poziom
ochrony
2). (poziom 2).

PROTEKTOR
PROTEKTOR
PLECOWY
PLECOWY
SHIELDSHIELD
UNISEX

UNISEX
‒ Certyfikat‒CE
Certyfikat
według CE
normy
według
DIN normy
1621 (poziom
DIN 1621
2) (poziom 2)
Ten odporny
Ten
naodporny
uderzenia
naprotektor
uderzeniaplecowy
protektor
oferuje
plecowy oferuje‒ Bardzo dobra
‒ Bardzo
przepuszczalność
dobra przepuszczalność
i cyrkulacja ipowietrza
cyrkulacja powietrza
maksymalną
maksymalną
ochronę (poziom
ochronę
2), (poziom
co pozwala
2), co pozwala
‒ Zdejmowane
‒ Zdejmowane
paski naramienne
paski naramienne
oraz pas nerkowy
oraz pas nerkowy
utrzymywaćutrzymywać
ryzyko urazów
ryzyko
podczas
urazów
kładzenia
podczassię
kładzenia się
z regulacją długości
z regulacją długości
w zakrętachwna
zakrętach
najniższym
na najniższym
możliwym poziomie.
możliwym poziomie.
‒ Niewielka‒masa
Niewielka
własna:
masa
ok. własna:
550 g ok. 550 g
Wysoki komfort
Wysoki
noszenia
komfort
zapewniają
noszenia zapewniają
zdejmowane
zdejmowane
KOLOR
KOLOR
i regulowane
i regulowane
na długość na
paski
długość
naramienne
paski naramienne
oraz
oraz
czarny
czarny
pas biodrowy.
pas biodrowy.

‒ Wysokiej ‒klasy
Wysokiej
protektor
klasyo protektor
bardzo dobrych
o bardzo dobrych
parametrach
parametrach
tłumienia uderzeń
tłumienia uderzeń
‒ Wewnętrzny
‒ Wewnętrzny
rdzeń aluminiowy
rdzeń aluminiowy
o strukturzeo strukturze
pajęczyny, płyty
pajęczyny,
zewnętrzne
płyty zewnętrzne
z polipropylenu
z polipropylenu
‒ Duża powierzchnia
‒ Duża powierzchnia
pokrycia kręgosłupa,
pokrycia kręgosłupa,
łopatek orazłopatek
okolicyoraz
nerek
okolicy nerek
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ROZMIARY ROZMIARY

46 – 48, 50 –46
52,
– 48,
54 –50
60– 52, 54 – 60
CENA

CENA

533 zł

533 zł

‒ Protektory‒ plecowe
Protektory
NP2
plecowe
o bardzo
NP2
dobrych
o bardzo dobrych
parametrach
parametrach
tłumienia uderzeń
tłumienia
(poziom
uderzeń
2) (poziom 2)
‒ Dobre pokrycie
‒ Dobre
kręgosłupa,
pokrycie kręgosłupa,
łopatek i okolic
łopatek
nerek
i okolic nerek
‒ Certyfikat‒CE
Certyfikat
wg DIN CE
1621
wg(poziom
DIN 1621
2) (poziom 2)
‒ Bardzo dobra
‒ Bardzo
przepuszczalność
dobra przepuszczalność
i cyrkulacja ipowietrza
cyrkulacja powietrza
‒ Paski naramienne
‒ Paski naramienne
i pas nerkowy
i pas
z bezstopniową
nerkowy z bezstopniową
regulacją długości
regulacją długości
KOLOR

KOLOR

czarny z niebiesko-białym
czarny z niebiesko-białym
nadrukiem nadrukiem
ROZMIARY ROZMIARY

S – XL

S – XL

CENA

CENA

711 zł

711 zł
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TORBY/
TORBY/
AKCESORIA
AKCESORIA
Motocykliści
Motocykliści
podróżują
podróżują
po drogach
po drogach
lub poza lub
nimipoza nimi
przy każdej
przypogodzie.
każdej pogodzie.
Aby nigdy
Aby
nienigdy
zabrakło
nie zabrakło
im przy tym
im przy
odpowiedniego
tym odpowiedniego
wyposażenia,
wyposażenia,
BMW Motorrad
BMW Motorrad
ma w swojej
ma wofercie
swojejstosowną
ofercie stosowną
torbę na torbę
każdąna
okazję.
każdąNa
okazję.
przykład
Na przykład
wodoszczelną
wodoszczelną
torbę walcową,
torbę walcową,
którą można
którąłatwo
można
i wygodnie
łatwo i wygodnie
zamocować
zamocować
na każdym
na motocyklu
każdym motocyklu
BMW – BMW –
wszystkowszystko
jedno, czy
jedno,
planujesz
czy planujesz
jednodniowy
jednodniowy
wypad, czy
wypad,
też dłuższą
czy też wycieczkę
dłuższą wycieczkę
objazdową.
objazdową.

100

100

Plecak Function
Plecak Function

102

102

Plecak Function,
Plecak Function,
mały
mały

102

102

Walizka Walizka
Giant Bag
Giant Bag

103

103

Torba walcowa
Torba walcowa

104

104

Torba Softbag,
Torba Softbag,
mała
mała

104

104

Torba Softbag,
Torba Softbag,
duża
duża

104

104

Torba Messenger
Torba Messenger

105

105

Hip Bag Hip
RideBag Ride

105

105

Oryginalne
Oryginalne
produkty
produkty
BMW Care
BMW Care

106

106

DrinkPack
DrinkPack
Hydra Hydra

107

107

Okulary Okulary
Ride
Ride

107

107

Okulary Okulary
FunctionFunction

107

107

101

101

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Torby
Torby

PLECAK
PLECAK
FUNCTION
FUNCTION

Oto innowacyjny
Oto innowacyjny
plecak motocyklowy
plecak motocyklowy
z dzieloną komorą
z dzieloną komorą
KOLOR
KOLOR
główną. Oferuje
główną.
do 30
Oferuje
l pojemności,
do 30 l pojemności,
wodoszczelną
wodoszczelną szary/biały/czerwony/czarny
szary/biały/czerwony/czarny
komorę główną
komorę
orazgłówną
wiele innych
oraz wiele
miejsc
innych
do przechowymiejsc do przechowyCENA
CENA
wania rzeczy.
wania
Cechą
rzeczy.
szczególną
Cechą szczególną
są chowanesą
w chowane
poduszkęw poduszkę
systemu nośnego
systemu
pasy
nośnego
naramienne,
pasy naramienne,
co pozwala co pozwala
zamocowaćzamocować
plecak bezpośrednio
plecak bezpośrednio
na motocyklu.
na motocyklu.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

600 zł

600 zł

Wysokiej ‒klasy
Wysokiej
plecakklasy
motocyklowy
plecak motocyklowy
na wycieczki
na wycieczki
Pojemność:
‒ Pojemność:
ok. 30 l, możliwość
ok. 30 l, powiększenia
możliwość powiększenia
do 35 l
do 35 l
Materiał wierzchni:
‒ Materiałwytrzymały
wierzchni: wytrzymały
brezent orazbrezent
nylon oraz nylon
Wodoszczelna
‒ Wodoszczelna
komora główna
komora
z przegrodą
główna zna
przegrodą
laptopa na laptopa
(do 15")
(do 15")
Możliwość
‒ zmieszczenia
Możliwość zmieszczenia
kasku
kasku
Cztery kieszenie
‒ Czteryzewnętrzne,
kieszenie zewnętrzne,
siatkowa kieszeń
siatkowa kieszeń
wewnętrznawewnętrzna
Główna komora
‒ Główna
podzielna,
komoradolna
podzielna,
częśćdolna
dostępna
część dostępna
oddzielnie oddzielnie
Ergonomicznie
‒ Ergonomicznie
ukształtowana
ukształtowana
część plecowa
część plecowa
Regulowane
‒ Regulowane
pasy naramienne
pasy naramienne
(wyściełane),
(wyściełane),
pas biodrowy
pas(odpinany)
biodrowy i(odpinany)
pasek piersiowy
i pasek piersiowy
Uchwyt do
‒ Uchwyt
przenoszenia
do przenoszenia
jak w torbach
jakpodróżnych
w torbach podróżnych
Paski do mocowania
‒ Paski do mocowania
dodatkowego
dodatkowego
bagażu
bagażu
na zewnątrzna
plecaka
zewnątrz plecaka
Możliwość
‒ zamocowania
Możliwość zamocowania
jako torba walcowa
jako torba walcowa
na motocyklu
na motocyklu

PLECAK
PLECAK
FUNCTION,
FUNCTION,
MAŁY MAŁY

‒ Wymiary
x szer.(wys.
x głęb.):
x szer.
ok. x40
głęb.):
x 30 xok.
16 cm
40 x 30 x 16 cm
Mały plecakMały
Function
plecak
oferuje
Function
odpowiedni
oferuje odpowiedni
rozmiar na rozmiar na‒ Wymiary (wys.
‒ Pojemność:
‒ Pojemność:
ok. 20 l
ok. 20 l
jednodniowe
jednodniowe
wypady, alewypady,
również ale
na również
codzienne
na dojazdy
codzienne dojazdy
do pracy. Dzięki
do pracy.
wodoszczelnej
Dzięki wodoszczelnej
komorze głównej
komorze
ze głównej ze
KOLOR
KOLOR
zintegrowaną
zintegrowaną
przegrodą na
przegrodą
laptopa (do
na laptopa
15") deszczowa
(do 15") deszczowa
szary/biały/czerwony/czarny
szary/biały/czerwony/czarny
pogoda niepogoda
stanowinie
żadnego
stanowi
problemu.
żadnegoZproblemu.
tyłu plecaka
Z tyłu plecaka
przewidziano
przewidziano
ponadto kieszeń
ponadto
na DrinkPack
kieszeń naHydra.
DrinkPack Hydra. CENA
CENA
444 zł
444 zł
‒ Funkcjonalny
‒ Funkcjonalny
plecak wysokiej
plecak
jakości
wysokiej jakości
‒ Wodoodporna
‒ Wodoodporna
komora główna
komora
z rolowanym
główna z rolowanym
zamknięciem,
zamknięciem,
przegrodą na
przegrodą
laptopa (do
na laptopa
15")
(do 15")
i małą kieszenią
i małąwewnętrzną
kieszenią wewnętrzną
‒ 4 kieszenie
‒ 4zewnętrzne,
kieszenie zewnętrzne,
w tym 1 na pokrywie,
w tym 1 na pokrywie,
z zabezpieczeniem
z zabezpieczeniem
przeciwbryzgowym
przeciwbryzgowym
(gumowane(gumowane
zamki błyskawiczne)
zamki błyskawiczne)
‒ Kieszeń na
‒ Kieszeń
DrinkPack
naHydra
DrinkPack
z tyłuHydra
(ok. 2zl),tyłu (ok. 2 l),
zamykana na
zamykana
zatrzask na zatrzask
‒ Kieszeń siatkowa
‒ Kieszeń
wewnątrz
siatkowana
wewnątrz
pokrywiena pokrywie
‒ Ergonomicznie
‒ Ergonomicznie
ukształtowana
ukształtowana
część plecowa
część plecowa
‒ Regulowane
‒ Regulowane
pasy naramienne,
pasy naramienne,
pasek piersiowy
pasek piersiowy
oraz pasy biodrowe
oraz pasy biodrowe
‒ Uchwyt do
‒ Uchwyt
przenoszenia
do przenoszenia
z przodu i na
z przodu
górze i na górze
‒ Materiał odblaskowy
‒ Materiał odblaskowy
na pasach naramiennych,
na pasach naramiennych,
pokrywie oraz
pokrywie
z przodu
oraz z przodu
‒ Napis „BMW
‒ Napis
Motorrad“
„BMWzMotorrad“
przodu z przodu
‒ Materiał wierzchni:
‒ Materiałmieszanka
wierzchni: poliestrowa,
mieszanka poliestrowa,
wodoodporna,
wodoodporna,
łatwa w pielęgnacji
łatwa w pielęgnacji
‒ Podszewka:
‒ Podszewka:
mieszanka poliamidowa
mieszanka poliamidowa
‒ Masa: ok.‒550
Masa:
g ok. 550 g
102

102

WALIZKA
WALIZKA
GIANT BAG
GIANT BAG

‒ Wyściełana
‒ Wyściełana
przegroda na
przegroda
kask z możliwością
na kask z możliwością
Ta stabilna walizka
Ta stabilna
o pojemności
walizka o pojemności
90 l oferuje90
wystarczal oferuje wystarczazłożenia ogranicznika
złożenia ogranicznika
jąco dużo miejsca
jąco dużo
na miejsca
kompletne
na wyposażenie
kompletne wyposażenie
kierowcy. kierowcy.
‒ Zewnętrzna
kieszeń na zamek
kieszeńbłyskawiczny,
na zamek błyskawiczny,
DwudzielnaDwudzielna
komora główna
komora
ma główna
przegrodę
ma na
przegrodę
kask, na kask, ‒ Zewnętrzna
2 duże
w pokrywie
schowki w pokrywie
worek na buty
worek
i jest
nawyposażona
buty i jest wyposażona
w krzyżowewpaski
krzyżowe paski 2 duże schowki
‒ Proste użytkowanie:
lekkobieżnelekkobieżne
kółka, uchwyt
kółka, uchwyt
mocujące. Uchwyt
mocujące.
teleskopowy
Uchwyt teleskopowy
i lekkobieżne
i lekkobieżne
kółka
kółka ‒ Proste użytkowanie:
teleskopowy
teleskopowy
i do przenoszenia,
i do przenoszenia,
niewielka masa
niewielka
własna
masa własna
dopełniają perfekcyjną
dopełniają perfekcyjną
charakterystykę
charakterystykę
walizki.
walizki.
‒ Cztery paski
‒ Cztery
kompresyjne
paski kompresyjne
na obwodzie
na obwodzie
‒ W komplecie
‒ W osobny
komplecie
worek
osobny
na buty
worek na buty
‒ Stabilna walizka,
‒ Stabilna
zaprojektowana
walizka, zaprojektowana
specjalnie specjalnie
dla motocyklistów
dla motocyklistów
‒ Pojemność
‒ Pojemność
ok. 90 l, wystarczająca
ok. 90 l, wystarczająca
na całe
na całe
KOLOR
KOLOR
wyposażenie
wyposażenie
kierowcy kierowcy
czarny/szary/biały
czarny/szary/biały
‒ Wytrzymały
‒ Wytrzymały
materiał wierzchni,
materiałwzmocnione
wierzchni, wzmocnione
CENA
CENA
część tylna część
oraz dno
tylna
walizki
oraz dno walizki
1156 zł
1156 zł
‒ Zamykana‒ komora
Zamykana
główna,
komora
wnętrze
główna, wnętrze
podzielone podzielone
na dwie części
na dwie części
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Torby
Torby

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

TORBA TORBA
WALCOWA
WALCOWA

TORBA TORBA
SOFTBAG,
SOFTBAG,
MAŁA MAŁA

TORBA TORBA
SOFTBAG,
SOFTBAG,
DUŻA DUŻA

TORBA TORBA
MESSENGER
MESSENGER

KOLOR

KOLOR

CENA

CENA

‒ Wysokiej ‒klasy
Wysokiej
płócienna
klasytorba
płócienna
na ramię
torba na ramię
‒ Modny wygląd
‒ Modny
z ukośnie
wyglądprzebiegającą
z ukośnie przebiegającą
górną krawędzią
górną krawędzią
‒ Wodoszczelna,
‒ Wodoszczelna,
duża komora
duża
główna
komora
z rolowanym
główna z rolowanym
zamknięciem
zamknięciem
‒ Wewnątrz:‒ wyściełana
Wewnątrz: wyściełana
przegroda na
przegroda
laptopa na laptopa
17" oraz uchwyt
17" oraz
na butelkę
uchwyt na butelkę
‒ 2 kieszenie
‒ 2zewnętrzne
kieszenie zewnętrzne
na zamek błyskawiczny:
na zamek błyskawiczny:
ta z tyłu w formacie
ta z tyłu w
DIN
formacie
A4, a taDIN
z przodu
A4, a ta z przodu
z organizerem
z organizerem
(niewodoszczelna)
(niewodoszczelna)
‒ Dekoracyjny
‒ Dekoracyjny
pasek zamykający,
pasek zamykający,
metalowa sprzączka
metalowa sprzączka
z wytłoczonym
z wytłoczonym
logo BMW, logo
do wyboru
BMW, 4
doszlufki
wyboru 4 szlufki
TORBA TORBA
BIODROWA
BIODROWA
RIDE RIDE
do zahaczania
do zahaczania
‒ Dwukolorowy
‒ Dwukolorowy
pasek na ramię
pasek
o regulowanej
na ramię o regulowanej
Torba biodrowa
TorbaRide
biodrowa
idealnie
Ride
nadaje
idealnie
się na
nadaje
jednodniowe
się na jednodniowe
‒ Funkcjonalny
‒ Funkcjonalny
materiał zewnętrzny
materiał zewnętrzny
z poliestru z poliestru
długości z napisem
długości „BMW
z napisem
Motorrad“
„BMW Motorrad“
wypady i oferuje
wypady
wystarczająco
i oferuje wystarczająco
dużo miejsca
dużo
na miejsca
portfel, na portfel,
o wyglądzieomateriału
wyglądzietkanego,
materiału
niewchłaniający
tkanego, niewchłaniający
‒ Dodatkowy
‒ Dodatkowy
uchwyt do przenoszenia
uchwyt do przenoszenia
klucze itp. Dzięki
kluczewodoszczelnej
itp. Dzięki wodoszczelnej
komorze głównej
komorze głównej
wody, łatwywody,
w pielęgnacji
łatwy w pielęgnacji
‒ Zdejmowany,
‒ Zdejmowany,
regulowanyregulowany
pas biodrowy
paszapewnia
biodrowy zapewnia wszystko pozostanie
wszystko pozostanie
suche nawet
suche
podczas
nawet
deszczu.
podczas deszczu.‒ Wymiary (wys.
‒ Wymiary
x szer.(wys.
x głęb.):
x szer.
ok. x18
głęb.):
x 20 xok.
11 cm
18 x 20 x 11 cm
właściwe unieruchomienie
właściwe unieruchomienie
podczas jazdy
podczas jazdy
‒ Pojemność:
‒ Pojemność:
ok. 3 l
ok. 3 l
na motocyklu
na motocyklu
‒ Wysokiej ‒jakości
Wysokiej
torba
jakości
biodrowa
torbadobiodrowa
jazdy do jazdy
‒ Napis „BMW
‒ Napis
Motorrad“
„BMWzMotorrad“
tyłu
z tyłu
motocyklemmotocyklem
i na wycieczki
i narekreacyjne
wycieczki rekreacyjne
KOLOR
KOLOR
‒ Wymiary (dł.
‒ Wymiary
x szer. x (dł.
gł.):xok.
szer.
47xxgł.):
35 xok.
11 cm
47 x 35 x 11 cm
‒ Wodoodporna
‒ Wodoodporna
komora główna
komora
z zamkiem
główna dwustronnym
z zamkiem dwustronnym
czarny
czarny
‒ Pojemność:
‒ Pojemność:
ok. 18 l
ok. 18 l
‒ Wewnętrzny
‒ Wewnętrzny
worek z rolowanym
worek z rolowanym
zamknięciem
zamknięciem
CENA
CENA
zapewnia wodoszczelność
zapewnia wodoszczelność
komory głównej
komory głównej
222 zł
222 zł
‒ Mała kieszeń
‒ Mała
siatkowa
kieszeń
z lewej
siatkowa
strony,
z lewej
3 inne
strony,
małe3 inne małe
KOLOR
KOLOR
kieszenie
zewnętrzne
kieszenie
zewnętrzne
z
zamkiem
błyskawicznym
z
zamkiem
błyskawicznym
czarny
czarny
‒ Siatka 3D‒zSiatka
tyłu dla3D
optymalnej
z tyłu dla optymalnej
cyrkulacji powietrza
cyrkulacji powietrza
CENA
CENA
‒ Bezstopniowo
‒ Bezstopniowo
regulowanyregulowany
pasek biodrowy,
pasekuchwyt
biodrowy, uchwyt
489 zł
489 zł
‒ Dekoracyjny
‒ Dekoracyjny
odblaskowyodblaskowy
nadruk z przodu
nadruk z przodu
(silnik typu bokser)
(silnik typu bokser)
‒ Napis „BMW
‒ Napis
Motorrad“
„BMWna
Motorrad“
pokrywiena pokrywie

Ta uniwersalna,
Ta uniwersalna,
wodoszczelna
wodoszczelna
torba walcowa
torba
mawalcowa
duży ma duży
30 litrów pojemności
30 litrów pojemności
z możliwością
z możliwością
rozszerzeniarozszerzenia
Starannie wykończona,
Starannie wykończona,
duża torba Softbag
duża torba
oferuje
Softbag oferuje
otwór dostępowy,
otwór dostępowy,
ułatwiający ułatwiający
pakowanie. pakowanie.
Mała, siatkowa
Mała, siatkowa
o dodatkowe
o dodatkowe
5 litrów ‒ w 5torbie
litrówSoftbag
‒ w torbie
zmieści
Softbag
się zmieści się wodoszczelną
wodoszczelną
komorę główną
komorę
o pojemności
główną o pojemności
50 l, która 50 l, która
kieszeń zewnętrzna
kieszeń zewnętrzna
oraz mała, wodoszczelna
oraz mała, wodoszczelna
kieszeń
kieszeń
naprawdę sporo.
naprawdę
Ma ona
sporo.
wodoszczelną
Ma ona wodoszczelną
komorę główną
komorę główną
poprzez dodatkowe
poprzez dodatkowe
kieszenie może
kieszenie
zostać
może
rozszerzona
zostać rozszerzona
wewnętrznawewnętrzna
na zamek oferują
na zamek
dodatkowe
oferują dodatkowe
miejsce do miejsce do
z wytrzymałego
z wytrzymałego
i łatwego wi czyszczeniu
łatwego w czyszczeniu
materiału, materiału, o dalsze 5 l.oStabilne
dalsze 5dno
l. Stabilne
z tworzywa
dno zEVA
tworzywa
pokryte
EVA
jestpokryte jest
przechowywania
przechowywania
rzeczy. Regulowane
rzeczy. Regulowane
paski kompresyjne
paski kompresyjne
a za pomocą
a za
prostych
pomocą
w prostych
obsłudzewklamer
obsłudze
zatrzaskowych
klamer zatrzaskowych
na zewnątrznaantypoślizgową
zewnątrz antypoślizgową
powłoką i doskonale
powłoką i doskonale
pozwalają na
pozwalają
dostosowanie
na dostosowanie
pojemnościpojemności
do aktualnych
do aktualnych
może zostać
może
zamocowana
zostać zamocowana
na stelażu bagażowym
na stelażu bagażowym
lub
lub
dopasowujedopasowuje
się do wszystkich
się do motocykli
wszystkichBMW
motocykli
Motorrad.
BMW Motorrad.
potrzeb. Torbę
potrzeb.
wyposażono
Torbę wyposażono
w odpinany,wregulowany
odpinany, regulowanysiedzeniu pasażera.
siedzeniu pasażera.
Z systemem
Z klamer
systemem
zatrzaskowych.
klamer zatrzaskowych.
pasek na ramię
pasek
oraz
nawyściełany
ramię oraz uchwyt
wyściełany
do przenoszenia.
uchwyt do przenoszenia.
‒ Torba tylna
‒ Torba
z elastycznego
tylna z elastycznego
materiału materiału
‒ Torba tylna
‒ Torba
z elastycznego
tylna z elastycznego
materiału materiału
‒ Wodoszczelna
‒ Wodoszczelna
torba walcowa
torba walcowa
‒ Pojemność:
‒ Pojemność:
ok. 30 l z możliwością
ok. 30 l z możliwością
powiększenia
powiększenia
do 35 l
do‒35
l
Pojemność:
‒ Pojemność:
ok. 50 l, możliwość
ok. 50 l, powiększenia
możliwość powiększenia
do 55 l
do 55 l
‒ Pojemność:
‒ Pojemność:
ok. 50 l
ok. 50 l
‒ Wodoszczelna
‒ Wodoszczelna
komora główna,
komora
4 wodoodporne
główna, 4 wodoodporne ‒ Wodoszczelna
‒ Wodoszczelna
komora główna,
komora
4 wodoodporne
główna, 4 wodoodporne
‒ Materiał wierzchni:
‒ Materiałwytrzymały
wierzchni: wytrzymały
brezent, brezent,
kieszenie zewnętrzne
kieszenie zewnętrzne
kieszenie zewnętrzne
kieszenie zewnętrzne
dno o wyglądzie
dno omateriału
wyglądzietekstylnego
materiału tekstylnego
‒ Odporna ‒naOdporna
przedarcie
na tkanina
przedarcie
poliestrowa
tkanina poliestrowa
‒ Odporna ‒naOdporna
przedarcie
na tkanina
przedarcie
poliestrowa
tkanina poliestrowa
‒ Wyjmowana,
‒ Wyjmowana,
trójwymiarowa
trójwymiarowa
płyta dennapłyta denna
o wyglądzieomateriału
wyglądzietekstylnego
materiału tekstylnego
o wyglądzieomateriału
wyglądzietekstylnego
materiału tekstylnego
z tworzywa zEVA
tworzywa EVA
‒ Nadające‒kształt
Nadające
tworzywo
kształtEVA
tworzywo
na dnieEVA
oraznaz tyłu
dnie oraz z tyłu ‒ Nadające‒kształt
Nadające
tworzywo
kształtEVA
tworzywo
na dnieEVA
oraznaz tyłu
dnie oraz z tyłu
‒ Duży otwór
‒ Duży
dostępowy,
otwór dostępowy,
ułatwiający ułatwiający
pakowanie pakowanie
‒ Zdejmowany
‒ Zdejmowany
pasek na ramię,
pasekuchwyt
na ramię,
do przenoszenia
uchwyt do przenoszenia
‒ Zdejmowany
‒ Zdejmowany
pasek na ramię,
pasekuchwyt
na ramię,
do przenoszenia
uchwyt do przenoszenia
‒ Zdejmowany
‒ Zdejmowany
pasek na ramię,
pasekuchwyt
na ramię,
do przenoszenia
uchwyt do przenoszenia
‒ Proste mocowanie
‒ Proste mocowanie
na motocyklu
na dzięki
motocyklu dzięki
‒ Proste mocowanie
‒ Proste mocowanie
na motocyklu
na dzięki
motocyklu dzięki
‒ W komplecie
‒ W regulowane
komplecie regulowane
paski mocujące
paskizmocujące
klamrami z klamramiwszechstronnej
wszechstronnej
koncepcji mocowania
koncepcji mocowania
wszechstronnej
wszechstronnej
koncepcji mocowania
koncepcji mocowania
zatrzaskowymi,
zatrzaskowymi,
ułatwiające ułatwiające
zamocowanie
zamocowanie
‒ W komplecie
‒ W ucha
komplecie
do mocowania
ucha do mocowania
oraz regulowane
oraz regulowane‒ W komplecie
‒ W ucha
komplecie
do mocowania
ucha do mocowania
oraz regulowane
oraz regulowane
na motocyklu
na motocyklu
paski mocujące
paskizmocujące
klamrami zatrzaskowymi
z klamrami zatrzaskowymi
paski mocujące
paskizmocujące
klamrami zatrzaskowymi
z klamrami zatrzaskowymi
‒ Powierzchnie
‒ Powierzchnie
odblaskoweodblaskowe
po bokach ipo
z przodu,
bokach i z przodu, ‒ Duże powierzchnie
‒ Duże powierzchnie
odblaskoweodblaskowe
po bokach ipo
z przodu
bokach i z przodu
‒ Duże powierzchnie
‒ Duże powierzchnie
odblaskoweodblaskowe
po bokach ipo
z przodu
bokach i z przodu
odblaskowyodblaskowy
nadruk „BMW
nadruk
Motorrad“
„BMW Motorrad“
KOLOR

KOLOR

CENA

CENA
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KOLOR

CENA

CENA

ciemnoszary
ciemnoszary

granatowy granatowy
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KOLOR

680 zł

680 zł

ciemnoszary
ciemnoszary
624 zł

624 zł

809 zł

809 zł

Na motorzeNa
domotorze
pracy lubdodopracy
miasta
lub‒do
otomiasta
główne
‒ oto główne
przeznaczenie
przeznaczenie
tej praktycznej
tej praktycznej
torby na ramię
torby na ramię
z wytrzymałego
z wytrzymałego
materiału płóciennego.
materiału płóciennego.
PojemnośćPojemność
rzędu 18 l spokojnie
rzędu 18 wystarczy
l spokojniedo
wystarczy
zmieszczenia
do zmieszczenia
17-calowego
17-calowego
laptopa wraz
laptopa
z akcesoriami.
wraz z akcesoriami.
Wodoszczelna
Wodoszczelna
komora główna
komora
z rolowanym
główna z rolowanym
zamknięciem
zamknięciem
zapewnia zapewnia
doskonałą ochronę
doskonałą
przed
ochronę
deszczem
przed ideszczem
wiatrem. i wiatrem.
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BMW Motorrad
BMW Motorrad
Akcesoria Akcesoria

ORYGINALNE
ORYGINALNE
PRODUKTY
PRODUKTY
PIELĘGNACYJNE
PIELĘGNACYJNE
BMW CARE
BMW CARE

DO WYPOSAŻENIA
DO WYPOSAŻENIA
KIEROWCYKIEROWCY

DO POJAZDU
DO POJAZDU

‒ Funkcyjny‒ środek
Funkcyjny
piorący:
środek
chroni
piorący:
odzież
chroni
funkcyjną
odzież funkcyjną ‒ Środek do‒ czyszczenia
Środek do czyszczenia
motocykli: łatwo
motocykli:
i delikatnie
łatwo i delikatnie
utrzymuje właściwości
oddychające
oddychające
oraz wodo-oraz wodo- czyści wszystkie
czyściczęści
wszystkie
motocykla
części imotocykla
jest przyjazny
i jest przyjazny
Produkty pielęgnacyjne
Produkty pielęgnacyjne
BMW Care BMW
spełniają
Care
wysokie
spełniają wysokie i utrzymuje iwłaściwości
i wiatroszczelność
i wiatroszczelność
materiału materiału
dla środowiska
dla środowiska
wymaganiawymagania
jakościowe jakościowe
BMW Motorrad.
BMWZostały
Motorrad. Zostały
‒ Środek impregnacyjny
‒ Środek impregnacyjny
do tekstyliów
doi tekstyliów
skóry
i skóry
‒ Środek do‒ czyszczenia
Środek do czyszczenia
łańcucha: szybko
łańcucha:
i łatwo
szybko
usuwa
i łatwo usuwa
opracowaneopracowane
specjalnie do
specjalnie
motocykli
doBMW
motocykli
Motorrad,
BMW Motorrad,
(nie
ma
nubuku):
działaniema
ochronne
działaniei zwiększa
ochronne i zwiększa
z łańcucha izkoła
łańcucha
łańcuchowego
i koła łańcuchowego
składniki przyspieszaskładniki przyspieszaprzeciwdziałają
przeciwdziałają
efektowi starzenia
efektowi
i przyczyniają
starzenia i przyczyniają
się
się (nie nubuku):
wodo- orazwodoolejoodporność
oraz olejoodporność
materiału materiału
jące ich zużycie,
jące ich
takie
zużycie,
jak stary
takie
smar
jak do
stary
łańcucha,
smar do łańcucha,
do zachowania
do zachowania
wartości pojazdu
wartości
i wyposażenia
pojazdu i wyposażenia
‒ Środek do‒ czyszczenia
Środek do czyszczenia
wizjera i kasku:
wizjera
dokładnie
i kasku: dokładnie piasek czy zanieczyszczenia
piasek czy zanieczyszczenia
z dróg
z dróg
kierowcy, a kierowcy,
także do bezpieczeństwa
a także do bezpieczeństwa
pojazdu. pojazdu.
i delikatnie usuwa
i delikatnie
brudusuwa
oraz pozostałości
brud oraz pozostałości
owadów owadów ‒ Spray do ‒łańcucha:
Spray dodobrze
łańcucha:
przywiera
dobrzei rozprowadza
przywiera i rozprowadza
‒ Ściereczki‒ do
Ściereczki
czyszczenia
do czyszczenia
wizjera i kasku:
wizjera
1 ściereczka
i kasku: 1 ściereczka
się, odpornysię,
naodporny
działaniena
deszczu
działanie deszczu
mokra i 1 sucha,
mokraoptymalne
i 1 sucha, rozwiązanie
optymalne rozwiązanie
w drodze, w drodze, i wysokich temperatur
i wysokich temperatur
usuwają zanieczyszczenia
usuwają zanieczyszczenia
i pozostałości
i pozostałości
owadów owadów ‒ Środek do‒ czyszczenia
Środek do czyszczenia
obręczy kół:obręczy
usuwa typowe
kół: usuwa typowe
‒ Środek do‒ czyszczenia
Środek do czyszczenia
wyściółki kasku:
wyściółki
usuwa
kasku: usuwa
zanieczyszczenia
zanieczyszczenia
obręczy, takie
obręczy,
jak pyłtakie
hamulcowy
jak pył hamulcowy
zabrudzeniazabrudzenia
i nieprzyjemne
i nieprzyjemne
zapachy oraz
zapachy
odświeża
oraz odświeża czy zabrudzenia
czy zabrudzenia
z dróg
z dróg
wyściółkę kasku
wyściółkę kasku
‒ Środek do‒ usuwania
Środek doowadów:
usuwania
bez
owadów:
trudu usuwa
bez trudu usuwa
‒ Środek przeciwdziałający
‒ Środek przeciwdziałający
zaparowywaniu
zaparowywaniu
w aerozolu:w aerozolu:uporczywieuporczywie
przywierające
przywierające
pozostałościpozostałości
owadów owadów
uniemożliwia
uniemożliwia
zaparowywanie
zaparowywanie
i naprawia najdrobniejsze
i naprawia najdrobniejsze
oraz ptasie oraz
odchody
ptasie odchody
zadrapania;zadrapania;
nie nadaje się
niedo
nadaje
wizjerów
się do
z podwójną
wizjerów z podwójną‒ Środek do‒ pielęgnacji
Środek do siedzeń:
pielęgnacji
przeznaczony
siedzeń: przeznaczony
do
do
szybą oraz zszybą
powłoką
orazodporną
z powłoką
naodporną na
siedzeń motocyklowych
siedzeń motocyklowych
z gładkiej, sztucznej
z gładkiej,skóry;
sztucznej skóry;
zaparowanie
zaparowanie
(Antifog) (Antifog)
szybko i skutecznie
szybko i skutecznie
usuwa pył i usuwa
brud, chroni
pył i brud,
materiał
chroni materiał
‒ Żel pod prysznic
‒ Żel pod
Body
prysznic
+ Bike:
Body
skutecznie
+ Bike: skutecznie
myje
myje
przed wzrostem
przedłamliwości
wzrostem iłamliwości
zapewnia siedzeniom
i zapewnia siedzeniom
i pielęgnujei skórę
pielęgnuje
człowieka,
skórę przebadany
człowieka, przebadany
dermatolo- dermatolo-antypoślizgowe
antypoślizgowe
właściwościwłaściwości
gicznie, nadaje
gicznie,
się również
nadaje się
do również
mycia motocykla
do mycia motocykla ‒ Błyszcząca
‒ Błyszcząca
politura: chroni
politura:
przedchroni
czynnikami
przed czynnikami
pogodowymi,
pogodowymi,
konserwujekonserwuje
wszystkie powierzchnie
wszystkie powierzchnie
lakierowane,lakierowane,
chromowane
chromowane
oraz części oraz
z tworzywa
części z tworzywa
sztucznego,sztucznego,
usuwa zmatowiałe
usuwa zmatowiałe
miejsca
miejsca
i wyrównujei wyrównuje
mikrorysy mikrorysy
‒ Politura do
‒ metalu:
Politura szybko
do metalu:
i dokładnie
szybko iusuwa
dokładnie
rdzę,usuwa rdzę,
smołę, tlenki
smołę,
metalitlenki
i innemetali
zanieczyszczenia
i inne zanieczyszczenia
z aluminium,
z aluminium,
chromu, mosiądzu,
chromu, niklu,
mosiądzu,
stali szlachetniklu, stali szlachetnej, a także nej,
innych
a także
nielakierowanych
innych nielakierowanych
metali
metali

DRINKPACK
DRINKPACK
HYDRA HYDRA

OKULARY
OKULARY
RIDE RIDE

OKULARY
OKULARY
FUNCTION
FUNCTION

Jak ugasić Jak
pragnienie
ugasić podczas
pragnienie
jazdy?
podczas
Podczas
jazdy?
gdy
Podczas
picie gdy picie
Te stylowe Te
okulary
stylowe
przeciwsłoneczne
okulary przeciwsłoneczne
z metalowąz metalową Te opracowane
Te opracowane
specjalnie dla
specjalnie
motocyklistów
dla motocyklistów
okulary
okulary
z butelki należy
z butelki
traktować
należyjako
traktować
wyjątek,
jako
użycie
wyjątek,
tegoużycie tego oprawką skutecznie
oprawką skutecznie
przyciągają przyciągają
wzrok. Pasują
wzrok.
pod Pasują
każdy pod każdy
funkcyjne zapewniają
funkcyjne zapewniają
doskonałą widoczność
doskonałą widoczność
w każdych w każdych
elastycznego
elastycznego
systemu picia
systemu
powinno
picia
być
powinno
normalnością.
być normalnością.
kask BMW kask
Motorrad
BMWi oferują
Motorrad
100-procentową
i oferują 100-procentową
ochronę ochronę
warunkach.warunkach.
Trzy wymienne
Trzy komplety
wymiennemocno
komplety
zakrzywiomocno zakrzywioWystarczy napełnić
Wystarczy
bukłak
napełnić
2 litrami
bukłak
płynu,
2 litrami
nasunąć
płynu, nasunąć przed promieniowaniem
przed promieniowaniem
UV nie tylko
UVpodczas
nie tylkojazdy.
podczas jazdy.
nych szkieł nych
z tworzywa
szkieł zsztucznego
tworzywa sztucznego
pozwalają bez
pozwalają
trudu bez trudu
zamknięcie,zamknięcie,
podłączyć wężyk
podłączyć
(połączenie
wężyk (połączenie
Plug&Play) Plug&Play)Odporne naOdporne
zarysowanie
na zarysowanie
szkła z tworzywa
szkła zsztucznego
tworzywa sztucznego
dostosowaćdostosować
ochronę UVochronę
do aktualnych
UV do warunków
aktualnych warunków
i schować wszystko
i schowaćwwszystko
ubraniu Rallye
w ubraniu
lub wRallye
plecaku,
lub w plecaku, oraz dopasowane
oraz dopasowane
kształty zapewniają
kształty zapewniają
niczym
niczym
oświetleniowych
oświetleniowych
i pogodowych.
i pogodowych.
aby wygodnie
abyi wygodnie
bezpiecznie
i bezpiecznie
pić w czasiepić
jazdy.
w czasie jazdy.
niezmąconąniezmąconą
widocznośćwidoczność
każdego dnia.
każdego dnia.
‒ Lekkie, sportowe
‒ Lekkie,okulary
sportowe
funkcyjne
okulary funkcyjne
‒ System picia
‒ System
w czasie
picia
jazdy
w czasie
z 2-litrowym
jazdy z bukłakiem
2-litrowym bukłakiem
‒ Funkcjonalne
‒ Funkcjonalne
i stylowe okulary
i stylowe
przeciwsłoneczne
okulary przeciwsłoneczne w atrakcyjnej
w stylistyce
atrakcyjnej stylistyce
‒ Szybkie i ‒proste
Szybkie
czyszczenie
i proste czyszczenie
dzięki możliwości
dzięki możliwości
z metalowązoprawką
metalową oprawką
‒ Wymienne
‒ Wymienne
szkła z tworzywa
szkła zsztucznego
tworzywa sztucznego
wywinięcia wywinięcia
bukłaka
bukłaka
‒ Przyciemniane
‒ Przyciemniane
w kolorze ciemnoszarym,
w kolorze ciemnoszarym,
odporne odporne na każdą pogodę:
na każdą pogodę:
‒ Technologia
‒ Technologia
Shape-Shift™
Shape-Shift™
utrzymuje stabilny
utrzymuje
kształt
stabilny kształtna zarysowania
na zarysowania
szkła z tworzywa
szkła zsztucznego
tworzywa sztucznego
Brązowe = poprawiające
Brązowe = poprawiające
kontrast widzenia
kontrast widzenia
bukłaka dzięki
bukłaka
wewnętrznemu
dzięki wewnętrznemu
zamkowi zamkowi
‒ 100 % ochrony
‒ 100 %
przed
ochrony
promieniowaniem
przed promieniowaniem
UV (UV-A, UV (UV-A, i pokryte powłoką
i pokryte
zapobiegającą
powłoką zapobiegającą
zaparowywaniu
zaparowywaniu
‒ Elastyczność
‒ Elastyczność
i obciążalność
i obciążalność
dzięki wykonaniu
dzięki wykonaniu
UV-B i UV-C),
UV-B
nawet
i UV-C),
przy nawet
silnym przy
nasłonecznieniu
silnym nasłonecznieniu Szare = lekko
Szare
lustrzane
= lekkoi pokryte
lustrzane
powłoką
i pokryte
odporną
powłoką odporną
z poliuretanu
z poliuretanu
termoplastycznego
termoplastycznego
(TPU)
(TPU)
‒ Przystosowane
‒ Przystosowane
do jazdy motocyklem
do jazdy motocyklem
i noszenia i noszenia
na zarysowania
na zarysowania
o grubości 0,25
o grubości
mm 0,25 mm
pod kaskiem
pod kaskiem
Białe = z powłoką
Białe =antyrefleksyjną
z powłoką antyrefleksyjną
oraz powłoką
oraz powłoką
‒ Praktyczne
‒ Praktyczne
zamknięciezamknięcie
na suwak ułatwia
na suwak
obsługę
ułatwia obsługę ‒ Dzięki dokładnemu
‒ Dzięki dokładnemu
przyleganiuprzyleganiu
zapewniają zapewniają
optymalną optymalną
odporną naodporną
zarysowania
na zarysowania
i dostęp doiwnętrza
dostęp do
bukłaka
wnętrza bukłaka
ochronę przed
ochronę
pędem
przed
powietrza
pędem powietrza
‒ Oba przyciemniane
‒ Oba przyciemniane
komplety szkieł
komplety
zapewniają
szkieł zapewniają
100 %
100 %
‒ Nie zawiera
‒ Nie
BPAzawiera
ani PCV
BPA ani PCV
‒ Poduszeczki
‒ Poduszeczki
nosowe z miękkiego
nosowe z tworzywa
miękkiego tworzywa
ochrony przed
ochrony
promieniowaniem
przed promieniowaniem
UV (UV-A, UV-B
UV (UV-A, UV-B
‒ Odporny na
‒ Odporny
mycie wna
zmywarce
mycie w zmywarce
(brak odcisków)
(brak odcisków)
i UV-C), nawet
i UV-C),
przy nawet
silnym przy
nasłonecznieniu
silnym nasłonecznieniu
‒ Pojemność:
‒ Pojemność:
2 l/70 fl oz 2 l/70 fl oz
‒ Napis „BMW
‒ Napis
Motorrad“
„BMWna
Motorrad“
obu ramionach
na obu oprawki
ramionach oprawki‒ Przystosowane
‒ Przystosowane
do jazdy motocyklem
do jazdy motocyklem
i noszenia i noszenia
‒ W komplecie
‒ W etui
komplecie
na orazetui
woreczek
na orazna
woreczek
okulary na okulary
pod kaskiem
pod kaskiem
z mikrofibry,z zmikrofibry,
logo BMWz logo BMW
‒ Dzięki łukowatemu
‒ Dzięki łukowatemu
kształtowi ściśle
kształtowi
przylegają
ściśle przylegają
CENA
CENA
i zapewniająi zapewniają
optymalną ochronę
optymalną
przed
ochronę przed
124 zł
124 zł
pędem powietrza
pędem powietrza
KOLOR
KOLOR
‒ Czarna oprawka
‒ Czarna
z tworzywa
oprawka zsztucznego
tworzywa sztucznego
gun
gun
z gumowanymi
z gumowanymi
wstawkami wstawkami
w kolorze antracytowym
w kolorze antracytowym
CENA
CENA
‒ Poduszeczki
‒ Poduszeczki
nosowe z miękkiego
nosowe z tworzywa
miękkiego tworzywa
399 zł
399 zł
(brak odcisków)
(brak odcisków)
‒ W komplecie
‒ W etui
komplecie
na orazetui
woreczek
na orazna
woreczek
okulary na okulary
z mikrofibry,z zmikrofibry,
logo BMWz logo
Motorrad
BMW Motorrad
KOLOR

KOLOR

CENA

CENA

czarny/antracytowy
czarny/antracytowy

106

106

399 zł

107

399 zł

107

BMW Motorrad
BMW Motorrad
Serwis / Tabela
Serwis
rozmiarów
/ Tabela rozmiarów

MOŻLIWOŚCI
MOŻLIWOŚCI
ŁĄCZENIA
ŁĄCZENIA
/ JAK PRAWIDŁOWO
/ JAK PRAWIDŁOWO
MIERZYĆ
MIERZYĆ

TABELETABELE
ROZMIARÓW
ROZMIARÓW

Rozmiary modeli
Rozmiary
z dookolnym
modeli z dookolnym
zamkiem błyskawicznym
zamkiem błyskawicznym
można łączyć
można
w następujący
łączyć w następujący
sposób:
sposób:
(W przypadku(W
innych
przypadku
kombinacji
innych
rozmiarów
kombinacji
może
rozmiarów
być używany
może być
wyłącznie
używany
40-centymetrowy
wyłącznie 40-centymetrowy
zamek połączeniowy,
zamek połączeniowy,
a nie dookolny
a nie
zamek
dookolny
błyskawiczny.)
zamek błyskawiczny.)
Panie
Panie
Panowie Panowie
Ubrania poza Ubrania
EnduroGuard
poza EnduroGuard
Ubranie EnduroGuard
Ubranie EnduroGuardUbrania poza Ubrania
EnduroGuard
poza EnduroGuard
Ubranie EnduroGuard
Ubranie EnduroGuard

A

A

34

34

34/36/17/18/72
34/36/17/18/72

46

36/18/72

36/18/72

38/40/19/20/76/80
38/40/19/20/76/80

48/50/98/10248/50/98/102

38/40/19/20/76/80
38/40/19/20/76/80

42/44/21/22/84/88
42/44/21/22/84/88

52/54/25/26/106/110
52/54/25/26/106/11052/54/26/27/102/106
52/54/26/27/102/106

42/44/21/22/84/88
42/44/21/22/84/88

46/48

56/58/27/28/114/118
56/58/27/28/114/11856/58/28/29/110/114
56/58/28/29/110/114

46/48

46/48

46/48

46

46

PANIE PANIE
Rozmiary normalne
Rozmiary normalne

60/62/30/31/118
60/62/30/31/118

64/66/31/32 64/66/31/32

64/66/32

64/66/32

XS
S

M

M

L

L

XL

XL

168
168
168
168
168
168
168
168
168

168
168
168
168
168
168
168
168
168

80 – 83
84 – 87
88 – 91
92 – 95
96 – 99
100 –103
104 –109
110 –115
116 –121

80 – 83 64 – 67
84 – 87 68 –71
88 – 91 72 –75
92 – 95 76 –79
96 – 99 80 – 84
100 –103 85 – 89
104 –109 90 – 95
110 –115 96 –101
116 –121 102 –107

Rozmiary długie
Rozmiary długie

72
76
80
84
88

72
76
80
84
88

176
176
176
176
176

176
176
176
176
176

86 – 89
90 – 93
94 – 97
98 –101
102 –105

86 – 89
90 – 93
94 – 97
98 –101
102 –105

Rozmiary krótkie
Rozmiary krótkie

17
18
19
20
21
22

17
18
19
20
21
22

160
160
160
160
160
160

160
160
160
160
160
160

82 – 85
86 – 89
90 – 93
94 – 97
98 –101
102 –105

82 – 85
86 – 89
90 – 93
94 – 97
98 –101
102 –105

Informacji na Informacji
temat możliwości
na tematłączenia
możliwości
starszych
łączenia
orazstarszych
nowych elementów
oraz nowychwyposażenia
elementów wyposażenia
kierowcy BMW
kierowcy
Motorrad
BMW
chętnie
Motorrad
udzielą
chętnie
Dealerzy
udzielą Dealerzy
BMW Motorrad.
BMW Motorrad.

B

Oto jak prawidłowo
Oto jak prawidłowo
mierzyć
mierzyć

B

C

Optymalne dopasowanie
Optymalne dopasowanie
kombinezonukombinezonu
motocyklowego
motocyklowego
jest pod wieloma
jest pod
względami
wieloma
kwestią
względami
kluczową.
kwestią
Jeśli
kluczową.
kombinezon
Jeśli ciśnie
kombinezon
lub
ciśnie lub
uwiera, negatywnie
uwiera,wpływa
negatywnie
to na wpływa
koncentrację
to na koncentrację
podczas prowadzenia
podczas prowadzenia
motocykla. Tomotocykla.
samo dotyczy
To samo
sytuacji,
dotyczy
gdy kombinezon
sytuacji, gdy jest
kombinezon
za luźny jest za luźny
i „trzepocze“ ina
„trzepocze“
wietrze. Tak
naczy
wietrze.
inaczej
Tak
– pojawiają
czy inaczejsię
– pojawiają
nerwy, które
się szybciej
nerwy, które
wyczerpują
szybciejsiły
wyczerpują
kierowcy isiły
dochodzi
kierowcy
doi obniżenia
dochodzi do
poziomu
obniżenia poziomu
bezpieczeństwa.
bezpieczeństwa.

C

D

D

Kolejna ważna
Kolejna
sprawaważna
to właściwe
sprawadopasowanie
to właściwe dopasowanie
kurtek i spodni:
kurtek
Rękawy
i spodni:
i/lub nogawki
Rękawy i/lub
nie mogą
nogawki
przesuwać
nie mogą
sięprzesuwać
do góry. Jest
się do
to istotne
góry. Jest to istotne
zarówno ze względów
zarówno ze
bezpieczeństwa,
względów bezpieczeństwa,
jak i dla zapewnienia
jak i dla właściwej
zapewnienia
ochrony
właściwej
przedochrony
czynnikami
przedatmosferycznymi.
czynnikami atmosferycznymi.

PANOWIE
PANOWIE

Dlatego wszystkie
Dlatego
kombinezony
wszystkie kombinezony
są skrojone dokładnie
są skrojone
na dokładnie
potrzeby motocyklisty
na potrzeby imotocyklisty
wyposażonei wyposażone
w wiele indywidualnych
w wiele indywidualnych
regulacji,
regulacji,
elastycznych elastycznych
zakładek i przemyślanych
zakładek i przemyślanych
detali. Jednakdetali.
podstawowym
Jednak podstawowym
warunkiem tego,
warunkiem
aby kombinezon
tego, aby „pasował
kombinezon
jak ulał“,
„pasował
jest prawidłowo
jak ulał“, jest prawidłowo
dobrany, indywidualny
dobrany, indywidualny
rozmiar.
rozmiar.

Rozmiary normalne
Rozmiary normalne

E

A Wzrost A Wzrost

WAŻNE:

WAŻNE:

Zamieszczone
Zamieszczone
dalej tabeledalej
rozmiarów
tabele mają
rozmiarów
w zamyśle
mają w zamyśle
służyć do celów
służyćorientacyjnych.
do celów orientacyjnych.
ZestawionoZestawiono
w nich
w nich
podstawowe
podstawowe
parametry krojów
parametry
oferowanej
krojów oferowanej
kolekcji
kolekcji
B Obwód klatki
B Obwód
piersiowej
klatki piersiowej
wyposażenia
kierowcy BMW
kierowcy
Motorrad,
BMWbazujące
Motorrad, bazujące
Ten pomiar wykonywany
Ten pomiar wykonywany
jest przy założonej
jest przy
koszuli
założonej
lub lekkim
koszuli lub lekkimwyposażenia
na wymiarach
na ciała.
wymiarach ciała.
swetrze. Miara
swetrze.
krawiecka
Miara
prowadzona
krawiecka jest
prowadzona
pod ramionami.
jest podObwód
ramionami. Obwód

S
M

S
M

L

L

XL

XL

2XL

2XL

3XL
4XL

3XL
4XL

C Obwód pasa
C Obwód pasa

F

F

BMW Motorrad
BMWrozróżnia
Motorrad
dwa
rozróżnia
fasony dwa
ukierunkowane
fasony ukierunkowane

F Długość F
w kroku
Długość w kroku
Pomiar wykonywany
Pomiar wykonywany
jest po wewnętrznej
jest po wewnętrznej
stronie nogi, stronie nogi,
od kroku do podeszwy
od kroku do
stopy.
podeszwy stopy.

108

108

78
78
78
78
77,5
77,5
77,5
77,5
77,5

78
78
78
78
77,5
77,5
77,5
77,5
77,5

70 –73
74 –77
78 – 81
82 – 86
87– 91

70 –73 94 – 97
74 –77 98 –101
78 – 81 102 –105
82 – 86 106 –109
87– 91 110 –113

94 – 97
98 –101
102 –105
106 –109
110 –113

111
111
111
111
111

111
111
111
111
111

82
82
82
81,5
81,5

82
82
82
81,5
81,5

66 – 69
70 –73
74 –77
78 – 81
82 – 86
87– 91

66 – 69 90 – 93
70 –73 94 – 97
74 –77 98 –101
78 – 81 102 –105
82 – 86 106 –109
87– 91 110 –113

90 – 93
94 – 97
98 –101
102 –105
106 –109
110 –113

101
101
101
101
101
101

101
101
101
101
101
101

74
74
74
73,5
73,5
73,5

74
74
74
73,5
73,5
73,5

Obwód klatki
Obwód klatki
Wzrost
Obwód pasaObwód pasa
Obwód bioder
Obwód Długość
bioder boczna
DługośćDługość
boczna w kroku
Długość w kroku
piersiowej piersiowej
92 – 95
96 – 99
100 –103
104 –107
108 –111
112 –115
116 –119
120 –123
124 –127
128 –131
132 –135

92 – 95 80 – 83
96 – 99 84 – 88
100 –103 89 – 92
104 –107 93 – 97
108 –111 98 –102
112 –115 103 –107
116 –119 108 –111
120 –123 112 –117
124 –127 118 –122
128 –131 123 –126
132 –135 127–130

80 – 83 96 – 99
84 – 88 100 –103
89 – 92 104 –107
93 – 97 108 –111
98 –102 112 –114
103 –107 115 –118
108 –111 119 –122
112 –117 123 –126
118 –122 127–130
123 –126 131–134
127–130 135 –138

96 – 99
100 –103
104 –107
108 –111
112 –114
115 –118
119 –122
123 –126
127–130
131–134
135 –138

98
100,5
103
104,5
106
107,5
109
110,5
112
113,5
115

98
100,5
103
104,5
106
107,5
109
110,5
112
113,5
115

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Rozmiary długie
Rozmiary długie

98
102
106
110
114
118

98
102
106
110
114
118

188
189
190
191
192
193

188
189
190
191
192
193

97–101
102 –105
106 –109
110 –113
114 –117
118 –121

97–101 86 – 90
102 –105 91– 95
106 –109 96 – 99
110 –113 100 –104
114 –117 105 –108
118 –121 109 –113

86 – 90 100 –103
91– 95 104 –107
96 – 99 108 –110
100 –104 111 –114
105 –108 115 –117
109 –113 119 –121

100 –103 110
104 –107 111,5
108 –110 113
111 –114 114,5
115 –117 116
119 –121 117,5

110
111,5
113
114,5
116
117,5

86
87
88
89
90
91

86
87
88
89
90
91

Rozmiary krótkie
Rozmiary krótkie

24
25
26
27
28
29
30
31
32

24
25
26
27
28
29
30
31
32

171
172
173
174
175
176
177
178
179

171
172
173
174
175
176
177
178
179

96 – 99
100 –103
104 –107
108 –111
112 –115
116 –119
120 –123
124 –127
128 –131

96 – 99 88 – 92
100 –103 93 – 96
104 –107 97–101
108 –111 102 –106
112 –115 107–111
116 –119 112 –115
120 –123 116 –120
124 –127 121–124
128 –131 125 –128

88 – 92 102–105
93 – 96 106–109
97–101 110–113
102 –106 114–116
107–111 117–120
112 –115 121–124
116 –120 125 –128
121–124 129 –132
125 –128 133 –134

102–105 96,5
106–109
98
110–113 99,5
114–116 101
117–120 102,5
121–124 104
125 –128 105,5
129 –132 107
133 –134 108,5

96,5
98
99,5
101
102,5
104
105,5
107
108,5

75
76
77
78
79
80
81
82
83

75
76
77
78
79
80
81
82
83

D Obwód bioder
D Obwód bioder

E Długość E
boczna
Długość boczna

106
106
106
106
106
106
106
106
106

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Regular Fit:
Regular Fit:
Pomiar wykonywany
Pomiar wykonywany
jest przez spodnie
jest przez
w najszerszym
spodnie w miejscu
najszerszym miejscu
bioder.
bioder.
krój bardziejkrój
przylegający
bardziej przylegający
do ciała
do ciała
Pomiar wykonywany
Pomiar wykonywany
jest po zewnętrznej
jest po stronie
zewnętrznej
nogi, stronie nogi,
od pasa (talii) od
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BMW Motorrad Spis treści

AirTex
Odporna na przetarcie, siatkowa i przez to doskonale
przepuszczająca powietrze struktura z przędzy Dynafil,
zapewniająca przyjemną cyrkulację powietrza nawet przy
wysokich temperaturach. Nosi się bardzo wygodnie,
a przy tym oferuje bezpieczeństwo materiału wierzchniego
Dynatec. Idealne rozwiązanie na gorące dni.
Akcesoria bezniklowe
Wszystkie stosowane guziki i zamki błyskawiczne nie
zawierają niklu, który może być przyczyną alergii skórnych.
Bezpieczeństwo, czynne i bierne
Bezpieczeństwo czynne zapobiega wypadkowi, np. poprzez
dobrą widoczność dzięki materiałowi odblaskowemu.
Bezpieczeństwo bierne jest kluczowe w trakcie wypadku,
np. wytrzymałe materiały wierzchnie czy tłumiące uderzenia
ochraniacze.
Barwniki azowe
Do farbowania materiałów wierzchnich nie mogą być
stosowane barwniki azowe, ponieważ mogą one być
rozkładane na rakotwórcze aminy.
coldblack
Odbijanie światła słonecznego i ochrona przed promieniowaniem UV. Ciemne materiały wykończone w tej technologii
odbijają promienie słoneczne, a odzież pozostaje dłużej
chłodna.

BMW Motorrad

GORE-TEX® X-TRAFIT
W przypadku tej szczególnej, 3-warstwowej konstrukcji
podszewka rękawic jest na stałe połączona z membraną,
a ta na stałe połączona z materiałem wierzchnim. Gwarantuje
to doskonałe przyleganie bez marszczenia oraz optymalny
chwyt. Dodatkową zaletą jest łatwe i szybkie zakładanie
i zdejmowanie rękawic (nawet przy spoconych dłoniach),
ponieważ trwale połączone podszewka i membrana nie
ślizgają się.
Hydrofobizacja
Obróbka skóry nadająca jej pewną wodoodporność,
przeprowadzana na zlecenie BMW Motorrad w trakcie
procesu garbowania. Przy tej optymalnej hydrofobizacji
otaczane są wyłącznie włókna skóry. Pory skóry pozostają
otwarte, co pozwala zachować oddychalność materiału.
Czyszczenie chemiczne utrzymuje hydrofobowe właściwości
materiału przez kilka sezonów (zależnie od intensywności
jego używania).
Krój motocyklowy
Krój ten odpowiada potrzebom kierowcy siedzącego na
motocyklu: przesunięte do przodu otwory rękawów, wygięty
krój rękawów i nogawek oraz niezliczone rozwiązania
szczegółowe.
Kask Enduro
Kask motocyklowy z częścią szczękową i szybą, ale
bez wizjera.

CORDURA 500
Przędza nylonowa złożona w 100 % z poliamidu. W procesie
produkcji pocięte włókna poliamidowe są ponownie
formowane, a następnie splatane. Temperatura topnienia
wynosi 210 ºC.

Kask integralny
Kask motocyklowy, który całkowicie otacza głowę.

DuPont Coolmax
Materiał Coolmax firmy DuPont składa się z wydrążonych
włókien, które na zasadzie efektu kapilarnego bardzo szybko
odprowadzają wilgoć na zewnątrz. Dzięki temu materiał
schnie o 50 % szybciej niż bawełna.

Keprotec
Tkanina mieszana z włókien Kevlaru i poliamidu, która
uzupełnia rewelacyjne właściwości Kevlaru o rozciągliwość
i odporność na przetarcie. Stosowana w miejscach
szczególnie narażonych na obciążenia mechaniczne
(łokcie, barki, kolana, kłęby dłoni itp.) jako wzmocnienie
między warstwami materiału wierzchniego.

Dynafil
Bardzo odporna na rozrywanie przędza poliamidowa –
jeszcze odporniejsza niż CORDURA 500/700. Wyróżnia
się też dużą odpornością na wysokie temperatury.
Dynatec
Tkanina z przędzy Dynafil. Bardzo wytrzymała na rozrywanie
i ekstremalnie odporna na czynniki mechaniczne.
Temperatura topnienia wynosi 290 C.
GORE-TEX®
Membrana wykonana z teflonu (politetrafluoroetylen, PTFE).
Niezliczone mikropory nie pozwalają przenikać większym
kroplom wody, przepuszczając jednak znacznie mniejsze
cząsteczki pary wodnej. Dzięki licznym rozgałęzieniom
struktury membrany jest ona ponadto wiatroszczelna.
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Kask otwarty typu Jet
Kask motocyklowy bez części szczękowej i wizjera.

Laminat
Połączenie różnych materiałów przez sklejenie termiczne.
Klej nanoszony jest przy tym przeważnie punktowo
w określonym rozstawie. Metoda ta szczególnie dobrze
sprawdza się przy produkcji różnego rodzaju membran.
Może też występować jako laminat podszewki lub laminat
3-warstwowy, nie musi być koniecznie sklejony termicznie
z materiałem wierzchnim.
Membrana BMW Climate
Funkcjonalna, wyselekcjonowana według standardów BMW
membrana wodo- i wiatroszczelna, a przy tym cechująca się
dobrą oddychalnością.

Marszczenie rozciągliwe
Pofalowany (zmarszczony) materiał wierzchni naszywany
jest na materiał rozciągliwy (strecz). Rezultat: możliwość
rozciągania przy zachowaniu bezpieczeństwa wysoce
odpornego na ścieranie materiału wierzchniego.
Nadruk ceraspace
Technologia ceraspace oferuje znakomitą ochronę dzięki
unikalnemu składowi cząstek ceramicznych włączonych
w macierz polimerową. Taka konstrukcja jest ekstremalnie
twarda i wykazuje ekstremalną odporność termiczną.
Punktowy nadruk 3D w technologii ceraspace znacząco
zwiększa odporność na ścieranie przy zachowaniu
elastyczności i oddychalności materiału.
Nyspan
Tkanina typu bi-stretch wykonana z elastycznej przędzy,
która dzięki dużej rozciągalności oferuje wysoki komfort
noszenia. Łatwo się deformuje i ma dobre właściwości
związane z odbiciem sprężystym.
Nubuk
Odznaczająca się dobrą oddychalnością skóra, której
powierzchnia jest lekko szlifowana. Rezultat:
jedwabista przyczepność.
Oddychalność
Technicznie odzwierciedlona przez opór przenikania pary
wodnej (tzw. współczynnik RET). Im mniejsza wartość RET,
tym lepsza oddychalność materiału.
Obciążalność materiału
Indywidualna kombinacja zastosowanych materiałów
i protektorów determinuje odporność produktu na
szorowanie, rozrywanie, uderzenia i pęknięcia w jego
obszarze zastosowania.
Kategoryzacja:
1 gwiazdka:
dobra ochrona
2 gwiazdki:
bardzo dobra ochrona
3 gwiazdki:
ekstremalna obciążalność we wszystkich
obszarach zastosowania
PCP/CP
Pentachlorofenol (PCP) podlega pod niemieckie rozporządzenie z dnia 14.10.1993 w sprawie szkodliwych środków
chemicznych (Chemikalienverbotsverordnung, ChemVerbotsV) i może być stosowany w skórze tylko w ilościach
nieprzekraczających ustanowionej granicy 5 mg/kg.
3-Perform
Wysoce odporny na ścieranie, wiatro- i wodoszczelny,
wydajnie oddychający, elastyczny laminat 3-warstwowy,
tworzący membranę BMW Climate.

Phase Change Material (PCM)
Zamknięty w mikrokapsułkach materiał PCM reaguje na
zmiany temperatury otoczenia i ciała, zmieniając swój stan
skupienia w określonej temperaturze. Gdy temperatura ciała
i otoczenia rośnie, mikrokapsułki magazynują nadmiarowe
ciepło. Gdy temperatura spada, oddają zmagazynowane ciepło.
PORON
Pianka oferowana w wersjach o różnej gęstości i innych
właściwościach. Do produkcji rękawic używamy specjalnie
opracowanych pianek, oferujących najlepszą ochronę
przeciwuderzeniową wszędzie tam, gdzie pożądane są
długotrwała niezawodność i odporność na odkształcenia
pod wpływem nacisku.
ProTechWool
Unikalne połączenie wełny i poliamidu. Oferuje wysoki
poziom oddychalności, szybkie schnięcie oraz dobre
właściwości przewodzenia ciepła.
ProtectionGuard
Materiał, który łączy parametry techniczne skóry
z właściwościami pielęgnacyjnymi tkaniny technicznej,
a dzięki wyglądowi litej skóry zamszowej podkreśla
wysoką wartość kombinezonu.
Protektory
Stosowane przez BMW Motorrad protektory podlegają
procesowi stałego rozwoju i ulepszania, a ponadto są
dostosowane do danego obszaru zastosowań. Wszystkie
protektory mają certyfikat zgodności z normą PN-EN 1621.
Wszystkie oferowane są w różnych rozmiarach, aby
zapewnić najlepszą możliwą ochronę. We właściwym
przyporządkowaniu do rozmiarów odzieży chętnie pomoże
najbliższy Dealer BMW Motorrad.
Protektor NP2: bardzo dobre parametry tłumienia uderzeń
i dobry komfort noszenia; zaprojektowany specjalnie do ubrań
turystycznych, enduro i sportowych; certyfikat zgodności
z normą PN-EN 1621, poziom 2 (wyższy poziom ochrony).
Protektor plecowy NP Pro / NP Pro długi: zastępuje
dotychczasowy protektor plecowy NP2 w nowych ubraniach
motocyklowych / kombinezonach od 2018 roku. Ma
konstrukcję 6-warstwową, dzięki czemu jest bardzo elastyczny
i komfortowy. Perforacja zapewnia wysoki komfort noszenia
w gorące dni. Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1621,
poziom 2 (wyższy poziom ochrony). Wersja długa jest o ok.
7 cm dłuższa i znajduje zastosowanie w ubraniach enduro
i turystycznych, po raz pierwszy w modelach Rallye i GS Dry.
Protektor piersiowy NP Pro: może stanowić doposażenie
ubrania Rallye. Mocowany jest na zatrzaski z przodu kurtki,
a jego wysokość może być regulowana w 2 stopniach.
Ma konstrukcję wielowarstwową i jest perforowany dla
zapewnienia lepszej wentylacji. W środkowej części
umieszczona jest szyna z tworzywa sztucznego, zwiększająca odporność na uderzenia. Protektor ma trapezoidalny
kształt i oferowany jest w 2 rozmiarach. We właściwym
przyporządkowaniu do rozmiarów odzieży chętnie pomoże
najbliższy Dealer BMW Motorrad.

Protektor NPL: lżejszy protektor zaprojektowany
specjalnie do ubrań miejskich; wyższy komfort noszenia
i dobre parametry tłumienia uderzeń; certyfikat zgodności
z normą PN-EN 1621, poziom 1.
Podpinka
Wyjmowana (wypinana) membrana, oferująca szerokie
możliwości stosowania w najróżniejszych strefach
klimatycznych. W celach ochronnych na wierzchniej
i spodniej stronie pokryta jest bardzo lekkim materiałem
tekstylnym. Podczas deszczu pierwsza warstwa kurtki
przesiąka wodą.
System HyperKewl
System HyperKewl absorbuje i magazynuje wodę,
wykorzystując ją do parowania. Powstający przy tym efekt
chłodzenia zapewnia obniżenie temperatury przy ciele
o 6 ‒12 °C w stosunku do zewnętrznej temperatury
otoczenia. Dzięki temu HyperKewl pomaga organizmowi
zachować sprawność i kondycję nawet w ekstremalnych
warunkach.
Skóra kangurza
Drobniejsze włókna, mocniejszy splot włókien oraz gęsta
struktura skóry skutkują lepszymi parametrami wytrzymałości
na ścinanie i rozdzieranie niż tej samej grubości skóra bydlęca.
Skóra
Ponieważ skóra nie jest równa skórze, stosujemy tylko
materiał najwyższej jakości. W przypadku kombinezonów
minimalna grubość wynosi 1,2 mm. Często jest to więcej.
Dlatego parametry ścieralności są najlepsze z możliwych.
Serafil
Bardzo odporna na zerwanie przędza. Do szycia
kombinezonów motocyklowych BMW Motorrad
używa wyłącznie tej przędzy.
Skóra Nappa
Zewnętrzna strona powłoki skórnej. Gładka, mniej lub
bardziej błyszcząca, przetwarzana na miękką skórę
o drobnej strukturze powierzchni.
Skóra anilinowa
Skóra farbowana wyłącznie barwnikami rozpuszczalnymi,
pozbawiona zabezpieczenia warstwą kryjącą lub pigmentową.
Powoduje to zachowanie naturalnej oddychalności skóry.
schoeller-PCM
Materiał opracowany w laboratoriach technologii kosmicznych, który dzięki specjalnym parafinowym kapsułkom
jest w stanie magazynować ciepło w okresach ciepłych
i oddawać je w okresach zimnych. Pozwala to na optymalne
wyrównywanie wahań temperatur. Rezultat: zawsze
przyjemny komfort noszenia. Działa idealnie przy temperaturach z zakresu od 5 °C do 25 °C.

Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym (GRP) /
Tworzywo wzmocnione włóknem węglowym (CFRP)
Poszczególne włókna (aramidowe, węglowe, szklane)
mogą być być ze sobą mieszane w różnych proporcjach
w zależności od wymagań. O uzyskaniu specyficznych
właściwości materiału, takich jak np. niewielka masa, wysoka
wytrzymałość, wysoka sztywność, niewielka rozszerzalność
cieplna, dobre właściwości termiczne, najwyższy poziom
bezpieczeństwa itp., decydują przede wszystkim
odpowiedni kierunek i ułożenie włókien w kompozycie.
Technologia Shape-Shift™
Metoda nadawania kształtu realizowana poprzez przegrodę
w bukłaku. Pozwala to zachować płaski kształt bukłaka –
nawet przy całkowitym wypełnieniu 2 litrami płynu.
Technologia Seamless Bonding
Szczególna metoda zgrzewania, gdzie dwie części jakiejś
całości przykładane są do siebie na styk. Następnie
nakładana jest specjalna taśma i obie części łączone są
pod naciskiem z udziałem kleju i wysokiej temperatury.
Nie ma żadnych szwów, dzięki czemu powstaje płaska,
elastyczna spoina.
Wentylacja
Wybrane materiały i/lub systemy zapewniają lepszą regulację
temperatury i wilgotności oraz lepszą cyrkulację powietrza.
Kategoryzacja:
1 strzałka: wentylacja poprzez podstawowe systemy
wentylacji/zamki błyskawiczne
2 strzałki: zaawansowana wentylacja poprzez
zastosowane materiały
3 strzałki: maksymalna wentylacja
Włókno węglowe, karbon
Bardzo wytrzymałe włókno chemiczne, które w porównaniu
z włóknem szklanym oferuje znacznie wyższy poziom
bezpieczeństwa, a jednocześnie jest o ok. 30 % lżejsze.
Wzornictwo
Główne cechy wzornictwa BMW Motorrad to klasyczna
forma i kolorystyka. Podstawowa zasada: „Forma podąża
za funkcją“.
Znak CE
Znak CE (Communauté Européenne) oznacza, że dany
produkt jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa
określonymi w dyrektywach UE.
Z-Liner
W tym przypadku membrana umieszczana jest jak
podszewka między materiałem wierzchnim a właściwą
podszewką.
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Symbole

Membrana BMW Climate

Wiatroszczelność

GORE-TEX®

Podwójna warstwa materiału

GORE-TEX® Windstopper

Wyjmowane protektory

Dopasowanie
Różne rozmiary skorupy kasku

Możliwość doposażenia
w dodatkowy protektor

Paski karkowe

Materiał odblaskowy

Wentylacja

Skóra

Wizjer z podwójną szybą

CORDURA

Włókno węglowe, karbon

Dynatec (schoeller)

Podwójne zapięcie typu D

Odporność na wodę i zabrudzenia

Obciążalność materiału
Szczegóły patrz słowniczek

Wodoszczelna kieszeń

Okresy ciepłe

Wyjmowana
wodoszczelna podpinka

Okresy przejściowe

Zintegrowana kominiarka

Okresy zimne

coldblack

Wentylacja
Szczegóły patrz słowniczek

Specjalny krój damski

Wodoszczelność

Szczególnie lekki
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