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Symbole 》
Serafil
Bardzo odporna na zerwanie przędza. Do szycia kombinezonów motocyklowych BMW Motorrad używa wyłącznie tej
przędzy.

Nomex
Niewrażliwy na wysokie temperatury materiał z ognioodpornych włókien aramidowych.

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.

Nubuk
Odznaczająca się dobrą oddychalnością skóra, której
powierzchnia jest lekko szlifowana. Rezultat: jedwabista
przyczepność.
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
Oddychalność
Technicznie odzwierciedlona przez opór przenikania pary
wodnej (tzw. współczynnik RET). Im mniejsza wartość RET,
tym lepsza oddychalność materiału.
Odporność na zabrudzenia
Specjalna obróbka końcowa pozwala uniknąć nadmiernego
brudzenia materiału przy zachowaniu jego innych pożądanych właściwości.
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.
PITTARDS
Pittards to angielska garbarnia, która za pomocą specjalnego sprzętu garbuje skórę owczą oznaczaną jako
WR-100/WR 100X. Ze względu na niewielką absorpcję
wody i wysoka odporność na pot skóra ta szczególnie dobrze nadaje się na rękawice. Skóra jest trwała i bardzo
miękka w dotyku.

Skóra kangurza
Drobniejsze włókna, mocniejszy splot włókien i gęsta struktura skóry skutkują większą wytrzymałością w porównaniu
z grubszą skórą bydlęcą.
Skóra Nappa
Zewnętrzna strona powłoki skórnej. Gładka, mniej lub bardziej
błyszcząca, przetwarzana na miękką skórę o drobnej strukturze powierzchni.
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.
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 stoosunku do zewnętrznej temperatury otoczenia. Dzięki temu
HyperKewl pomaga organizmowi zachować sprawność i kondycję nawet w ekstremalnych warunkach.
System TFL Cool
Technologia TFL Cool znajduje zastosowanie w ciemnej
odzieży skórzanej. Dzięki specjalnej metodzie wykończenia
skóry promienie słoneczne odbijają się od niej podobnie jak
od jaznej odzieży. Dzięki temu materiał wierzchni nie nagrzewa się tak mocno, co znacząco obniża ryzyko przegrzania
organizmu.

Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
(GRP)/Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem
węglowym (CFRP)
Poszczególne włókna (aramidowe, węglowe, szklane) mogą
być być ze sobą mieszane w różnych proporcjach w zależnosci 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.

Membrana BMW Climate

Podwójna warstwa materiału

GORE-TEX®

Wyjmowane protektory

Rękawice GORE-TEX®
z technologią Gore 2 in 1

Możliwość doposażenia w protektor

Wentylacja
Wybrane materiały i/lub systemy zapewniają lepszą regulację
temperatury i wilgotności oraz lepszą cyrkulację powietrza.

Rękawice GORE-TEX®
z technologią Gore Grip

Materiał odblaskowy

Kategoryzacja:
1 strzałka: wentylacja poprzez podstawowe systemy wentylacji/zamki błyskawiczne
2 strzałki: zaawansowana wentylacja poprzez zastosowane
materiały
3 strzałki: maksymalna wentylacja

Dopasowanie
Różne rozmiary skorupy kasku.

Skóra

Paski karkowe

Skóra kangurza

Wentylacja

Skóra płaszczki

Wzornictwo
Główne cechy wzornictwa BMW Motorrad to klasyczna forma
i kolorystyka. Podstawowa zasada: „Forma podąża za funkcją”.

Wizjer z podwójną szybą

Cordura

Z-Liner
W tym przypadku membrana umieszczana jest jak podszewka
między materiałem wierzchnim a właściwą podszewką.

Włókno węglowe, karbon

Dynatec

Znak CE
Znak CE (Communauté Européenne) oznacza, że dany produkt jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa określonymi
w dyrektywach UE.

Podwójne zapięcie typu D

Odporność na zabrudzenia

Obciążalność materiału

Wodoodporność

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.

Szczegóły patrz słowniczek

Okresy ciepłe

Wodoszczelna kieszeń

Okresy przejściowe

Wyjmowana wodoszczelna podpinka

Okresy zimne

Zintegrowana kominiarkacoldblack/
technologia

Wentylacja

Technologia coldblack/TFL Cool
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BMW C.A.R.E
KASKI
KOMBINEZONY
KURTKI / SPODNIE
BUTY
RĘKAWICE
ODZIEŻ FUNKCYJNA / OCHRONNA
TORBY / AKCESORIA
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Membrana BMW Climate
Funkcjonalna, wyselekcjonowana według standardów BMW
membrana wodo- i wiatroszczelna, a przy tym cechująca się
dobrą oddychalnością.

Szczegóły patrz słowniczek

Wodoszczelność

Specjalny krój damski

Wiatroszczelność

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

INNOWACJA

Gdy jeździ się motocyklem, bezpieczeństwo musi być zawsze na pierwszym planie. Dotyczy to oczywiście samej maszyny, ale również odzieży
ochronnej motocyklisty. Jest on bowiem wystawiony bezpośrednio na
wszelkie czynniki zewnętrzne – zarówno te pozytywne, jak i negatywne.
Z tego powodu odzież ochronna jest jednym z głównych kryteriów C.A.R.E.,
które stosujemy przy opracowywaniu coraz to nowszych elementów wyposażenia kierowcy. Począwszy od butów, a skończywszy na kasku – praktycznie każdy detal jest projektowany, a później wnikliwie testowany pod kątem
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Od swojego założenia w roku 1923 ﬁrma BMW Motorrad stawia na innowacje. Od połowy lat 70-tych nadaje również ton w zakresie wyposażenia
kierowcy. Od tego czasu stale i niestrudzenie staramy się w drodze prac
badawczo-rozwojowych i niezliczonych testów znajdować optymalne rozwiązania dla najróżniejszych wymagań stawianych odzieży dla motocyklistów.

Duży nacisk kładziemy przy tym na wzajemną kompatybilność poszczególnych produktów. Niezależnie od tego, czy używasz samej kurtki, spodni lub
kasku, czy też zestawiasz ze sobą różne produkty BMW Motorrad, każdy
element wyposażenia musi doskonale pasować do innych i zapewniać Ci
optymalną ochronę.
Wszystkie kurtki, spodnie i kombinezony są w newralgicznych miejscach
specjalnie pogrubione i wzmocnione, a także wyposażone w najnowszej
generacji protektory CE. Dzięki temu bez problemu wytrzymają wszelkie
obciążenia występujące podczas codziennej jazdy motocyklem, ale również
najtwardszy nawet kontakt z asfaltem lub szutrem, nie ograniczając przy tym
swobody ruchów kierowcy.

Przy okazji ﬁrma BMW Motorrad wyznaczyła wiele nowych standardów
w zakresie wyposażenia kierowcy motocykla. Przykładowo, opracowaliśmy
dwie unikalne membrany: Po pierwsze c_change™, która w lecie oddycha,
a w zimne dni izoluje. Po drugie membranę BMW Climate, która łączy wodoodporność na poziomie 10 000 mm słupa wody ze szczególnie wysoką oddychalnością. Również protektory NP i NP2, oferujące niespotykane dotąd
parametry tłumienia przy maksymalnym komforcie noszenia, są dowodem
na ogromną siłę innowacji BMW Motorrad. Kolejny kamień milowy to system
Neck Brace. Jako pierwszemu producentowi na świecie udało się nam wyraźnie ograniczyć ryzyko obrażeń w obrębie szyi i karku przy zachowaniu
pełnej swobody ruchów.
Natomiast C.A.R.E. to składana naszym klientom obietnica, że pod względem
bezpieczeństwa, jakości i komfortu nasze produkty zawsze odpowiadają najnowszemu stanowi techniki.

Począwszy od doboru materiałów poprzez ich obróbkę i wykończenie,
a skończywszy na wyczerpujących testach, BMW Motorrad dąży do jednego,
najważniejszego celu: Zapewnić motocykliście najlepszą możliwą ochronę
czynną i bierną w każdej sytuacji, umożliwiając mu niezakłócony odbiór niesamowitych wrażeń z jazdy. Tak wygląda bezpieczeństwo w rozumieniu
BMW Motorrad.

KOMFORT

JAKOŚĆ

Komfort jest obok bezpieczeństwa jednym z najważniejszych kryteriów przy
projektowaniu wyposażenia kierowcy. Komfort kierowcy oznacza najwyższy
poziom bezpieczeństwa biernego, ponieważ uwaga kierowcy nie jest odwracana i może się on skupić wyłącznie na dobrej jeździe.

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

Właśnie dlatego kaski BMW Motorrad są szczególnie dobrze wyciszone,
a odzież wyposażona w innowacyjne membrany i systemy wentylacji. Tylko
bowiem dobre samopoczucie we wszystkich temperaturach i warunkach
pogodowych gwarantuje właściwe reakcje kierowcy na sytuacje na drodze.
Kaski, kurtki, kombinezony, spodnie, buty i rękawice BMW Motorrad nie
tylko dobrze wyglądają, ale też są klasą samą dla siebie pod względem
funkcjonalnym. Staramy sie bowiem wyznaczać nowe standardy nawet
w przypadku rzeczy z pozoru niepozornych.

Ponieważ dla jakości i trwałości nie określono żadnych wymagań ustawowych, powołaliśmy do życia nasz własny standard z własnymi specyﬁkacjami. I konsekwentnie się go trzymamy. Jako producent wyposażenia
dla motocyklistów ﬁrma BMW Motorrad ma własne laboratorium, w którym niezwykle gruntownie testuje metody prodkcyjne, materiały oraz gotowe produkty.
Nie ma praktycznie niczego, czego byśmy tam wnikliwie nie sprawdzili.
Tylko tym sposobem możesz w pełni polegać na jakości, której przeważnie próżno szukać gdzie indziej.
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PERFEKCJA NIE
ZNA NORM.
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KOMFORT

KRYTERIUM

STANDARD

STANDARD C.A.R.E.

Parametry tłumienia uderzeń

Przepisy prawne nie przewidują dopasowanych do kierowcy
ochraniaczy (protektorów) na lewą i prawą stronę.

W produktach BMW Motorrad przewidziano protektory na lewą i prawą stronę, które mogą być dokładnie dopasowane do kierowcy. Dzięki temu uzyskuje się najlepsze parametry udarności, czego konsekwencją są niezliczone
zwycięstwa w rozmaitych testach.

Wytrzymałość na zerwanie

Minimalna wytrzymałość materiałów na zerwanie wynosi
100 N/cm2. (DIN EN ISO 13937-2:2000; Wytrzymałość na
zerwanie*)

W stosowanych materiałach BMW Motorrad dąży do uzyskania wytrzymałości
rzędu 1000 N/cm2.

Wytrzymałość na ścieranie
udarowe

W ramach testu znormalizowanego materiał ścierany jest jedynie
za pomocą gruboziarnistej taśmy szliﬁerskiej z prędkością ok.
29 km/h. (DIN EN ISO 13595-2:2002; Wytrzymałość na ścieranie udarowe*)

Stanowisko testowe BMW symuluje upadek oraz tarcie wywołane przez
osobę o masie ciała 75 kg na stosowanym powszechnie na autostradach
asfaltobetonie przy prędkości do 120 km/h.

Aerodynamika/aeroakustyka
kasków

Pod kątem właściwości aerodynamicznych i aeroakustycznych
testowany jest jedynie sam kask, bez motocykla i kierowcy.

Właściwości aerodynamiczne i aeroakustyczne badane są kompleksowo
(kask, kierowca i motocykl) w ramach wielogodzinnego testu w tunelu
aerodynamicznym.

Kąt widzenia w kaskach

Norma nie wymaga rozszerzonego pola widzenia, które przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

Kąt widzenia wykraczający poza wymagania normy pozwala uzyskać większe
pole widzenia, szczególnie w bocznych obszarach brzegowych, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas jazdy w mieście.

STANDARD C.A.R.E.

Wodoszczelność

Zgodnie z normą DIN tkanina wytrzymująca słup wody
o wysokości 1 300 mm uznawana jest za wodoszczelną.
(DIN EN 20811:1992; Wodoszczelność*)

Membrana BMW Climate wytrzymuje słup wody o wysokości 10 000 mm
przy zachowaniu szczególnie wysokiej oddychalności.

Przydatność w praktyce

Regulacje prawne nie przewidują testowania odzieży motocyklowej w warunkach rzeczywistych (praktycznych).

Kierowcy testowi BMW Motorrad oceniają funkcjonalność każdego elementu
wyposażenia w praktyce – podczas jazd próbnych, testów długodystansowych
i w najróżniejszych warunkach klimatycznych.

Wodoszczelność kasków

Nie ma regulacji prawnych, wymagających wbudowywanie
uszczelnień kasków. Wystarczy, że zostaną one naklejone.

Nasze innowacyjne uszczelnienia są na stałe wbudowywane w kask, a nie
naklejane, co gwarantuje niezawodną ochronę i wodoszczelność nawet
w najbardziej niesprzyjających warunkach.

Kąt przechyłu w kaskach

Przpisy dopuszczają maksymalny kąt przechyłu kasku
wynoszący 30°. (ECE 22.05, test roll-off*)

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych pasków karkowych kąt przechyłu
np. kasków enduro BMW Motorrad wynosi maksymalnie 15°.

* Stan: październik 2014.

RDE MASSB/
RDE POLST/

6

STANDARD

STANDARD C.A.R.E.

Siedzenie i ergonomia

Norma przewiduje jedynie standardowe rozmiary.
(DIN EN ISO 340*)

Wachlarz dostępnych u nas rozmiarów odpowiada wyłącznie miarom, które
zostały zdjęte z naszych klientów i skatalogowane.

Regulacja wysokości
ochraniaczy/protektorów

Nie ma dyrektywy, która przewidywałaby, że ochraniacze
kolan muszą mieć regulowaną wysokość.

Nasze protektory standardowo mają regulację wysokości na kolanach, dzięki
czemu idealnie dopasowują się do kierowcy.

Wentylacja w kaskach

W popularnych koncepcjach wentylowana jest tylko górna
połowa głowy.

Prowadzenie powietrza w kaskach BMW Motorrad umożliwia wentylację
całej głowy. Do tego dochodzi przemyślana wentylacja wizjera i okolic szczęki,
zapewniająca doskonałą widoczność bez parowania nawet w najbardziej
niekorzystnych warunkach.

JAKOŚĆ

INNOWACJA
KRYTERIUM

STANDARD

Ponieważ dla jakości nie stworzono żadnych wymogów prawnych, trzymamy sie odpowiednich norm DIN EN ISO. BMW Motorrad stawia sobie
wymaganie, że spełnionych musi być przynajmniej 5 z 7 osiągalnych punktów.

KRYTERIUM

STANDARD

STANDARD C.A.R.E.

Światłotrwałość

Brak wymogów normatywnych.

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

Odporność wybarwień
na tarcie

Brak wymogów normatywnych.

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

Odporność wybarwień na pot

Brak wymogów normatywnych.

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

Odpornośc na oleje

Brak wymogów normatywnych.

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

Odporność na ścieranie

Brak wymogów normatywnych.

Odporność materiałów tekstylnych na ścieranie badana jest metodą Martindale’a przy nacisku 9 kPa oraz zmianie obciążenia wynoszącej 4000.
(VDA 230-210:2008 w oparciu o DIN EN 530:2013; Odporność na ścieranie*)

Odporność na ścieranie

Brak wymogów normatywnych.

Badane materiały pocierane są o zdeﬁniowaną tkaninę standardową
przy zmianie obciążenia wynoszącej 30 000. (W oparciu o DIN EN
ISO 12947-2:2007; Odporność na ścieranie*)

Odporność wybarwień
na pranie

Brak wymogów normatywnych.

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

Odporność kasków na
promienie UV i uderzenia

Brak wymogów normatywnych.

Powłoki lakiernicze badane sa według surowych wymagań testowych pod
kątem trwałości i zachowania optycznego.

Zużycie szczęki w kaskach

Brak wymogów normatywnych.

Na specjalnym stanowisku do badań długotrwałych symulowane są wielokrotne cykle otwierania i zamykania wizjera oraz szczęki kasku. Tylko w ten
sposób można zagwarantować prawidłowe działanie tych elementów przez
cały okres użytkowania kasku.

RDE MASSB/

BEZPIECZEŃSTWO

KRYTERIUM

RDE POLST/

PORÓWNANIE STANDARDÓW C.A.R.E.

7

RDE MASSB/

KASKI

RDE POLST/

RDE MASSB/

RDE POLST/

RDE MASSB/

Kaski 》
NOWOŚĆ

Kask GS

Kask systemowy 6 EVO

• Sportowy kask enduro, doskonale
nadający się również do długich tras
turystycznych ( rozmiary skorupy
kasku)
• Lekka skorupa zewnętrzna, wykonana
w całości z tworzywa wzmocnionego
włóknem węglowym (karbonu)
• Wielosegmentowa skorupa wewnętrzna z polistyrenu ekspandowanego
(EPS) o zoptymalizowanych właściwościach tłumienia
• Wizjer z podwójną szybą i zakrzywieniem D
• Szyba wewnętrzna odporna na parowanie, szyba zewnętrzna z obustronną
powłoką odporną na zarysowania
• Optymalne właściwości aerodynamiczne dzięki spojlerowi i zdejmowanej osłonie kasku

Motyw ozdobny: COMP

• Bardzo efektywny system wentylacji
• Możliwość zdjęcia klapki i filtra przeciwpyłowego w części szczękowej
w celu swobodnego doprowadzania
powietrza podczas jazdy terenowej
oraz jazdy w gorące dni
• Poduszki głowy i policzków wymienialne oraz wyjmowane do prania
• Paski karkowe stabilizujące kask na
głowie
• Przygotowanie do montażu systemu
komunikacji BMW Motorrad
• Przeróbka w ciągu kilku sekund
• Homologacja wg ECE -
• Masa: ok.   g (z osłoną i wizjerem)
• Rozmiary: / – /

• Kask szczękowy z mechanizmem
czteroprzegubowym
• Skorupa zewnętrzna z tworzywa
sztucznego wzmocnionego włóknem
szklanym,  wielkości
• Skorupa wewnętrzna z wielosegmentowego polistyrenu ekspandowanego (EPS)
• Wizjer z podwójną szybą, szyba
zewnętrzna z powłoką odporną
na zarysowania
• Efektywna wentylacja głowy oraz
wizjera
• Bardzo dobra aerodynamika i aeroakustyka
• Zintegrowana osłona przeciwsłoneczna, opuszczana suwakiem
• Szczęka otwierana za pomocą
centralnego przycisku

• Bardzo duże pole widzenia
• Pasek podbródkowy z zapięciem
zatrzaskowym
• Paski karkowe stabilizujące kask na
głowie
• Wyposażenie wewnętrzne z materiału
Coolmax, wyjmowanie do prania
• Możliwość doposażenia w poduszki
karkowe i policzkowe
• Przygotowanie do montażu systemu
komunikacji BMW Motorrad
• Homologacja wg ECE -
• Masa: ok.   g
(mała skorupa kasku)
• Rozmiary: / – /

Kolor: biały Brilliant

Te doskonale wentylowane i przystosowane do sportowej
jazdy terenowej gogle są idealnie dopasowane do kasku GS.
Oczywiście spełniają przy tym wszelkie wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie EN :. Regulowany
pasek gogli i komfortowa wyściółka sprawiają, że ich noszenie to czysta przyjemność. Opcjonalnie oferowana jest łatwo
wymienna szyba podwójna, dostępna w wariantach białym,
przyciemnianym oraz pomarańczowym.

NOWOŚĆ

RDE POLST/

Motyw ozdobny: One World
10

NOWOŚĆ

Motyw ozdobny: Xplore

NOWOŚĆ

Kolor: jasnobiały

Kolor: żółty Fluor

Kolor: srebrnobiały,
metalizowany

Kolor: szafirowoczarny,
metalizowany

Kolor: czarny Jet,
matowy

Kolor: tytanowosrebrny,
metalizowany

RDE MASSB/

NOWOŚĆ

Kolor: pomarańczowy Fluor

NOWOŚĆ

Kolor: czarny matowy

Motyw ozdobny: Dynamic

RDE POLST/

RDE MASSB/

Gogle enduro GS

Motyw ozdobny: Spirit
11

RDE POLST/

RDE MASSB/

RDE POLST/

RDE MASSB/

Kaski 》

NOWOŚĆ

Kask Sport
• Kask integralny w dynamicznej
stylistyce
• Skorupa zewnętrzna z tworzywa
sztucznego wzmocnionego włóknem
szklanym,  wielkości
• Wielosegmentowa skorupa wewnętrzna z polistyrenu ekspandowanego (EPS)
• Wizjer z podwójną szybą, szyba
zewnętrzna z obustronną powłoką
odporną na zarysowania
• Wentylacja głowy regulowana
suwakami, wentylacja wizjera
poprzez przycisk kolebkowy
• Wyposażenie wewnętrzne z odprowadzającego wilgoć materiału
Hydroplus, nadające się do prania

Kask Race
• Kask integralny, odpowiedni na tor
wyścigowy
• Skorupa kasku z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GFK)/karbonu w  rozmiarach
• Wielosegmentowa skorupa wewnętrzna z polistyrenu ekspandowanego (EPS)
• Duży spojler dla maksymnalnej
stabilności, również przy prędkości
powyżej  km/h
• Wizjer o dużym polu widzenia (nawet
w pozycji leżącej), gięty w  wymiarach, z obustronną powłoką odporną
na zarysowania
• Zapobiegająca parowaniu szyba
wewnętrzna
• Efektywna wentylacja wizjera oraz
głowy

• Pasek podbródkowy z zapięciem
zatrzaskowym
• Paski karkowe stabilizujące kask
na głowie
• Łatwa wymiana wizjera
• Przygotowanie do montażu systemu
komunikacji BMW Motorrad
• Homologacja wg ECE -
• Masa: ok.   g
• Rozmiary: / – /

Kolor: biały, metalizowany

• Boczny przycisk blokowania wiziera
• Powiększone wycięcie na karku dla
zapewnienia wygody podczas jazdy
w pozycji leżącej
• Podwójne zapięcie typu D
• Paski karkowe stabilizujące kask na
głowie
• Całe wyposażenie wewnętrzne
nadaje się do prania
• Wszystkie kolory z przezroczystym
wizjerem, w komplecie  zestaw
zrywek
• Homologacja wg ECE -
• Masa:   g (mała skorupa kasku)
• Rozmiary: / – /

Nowy motyw ozdobny: Ignition

RDE MASSB/

RDE MASSB/

Maksymalne bezpieczeństwo powstaje dopiero z połączenia
pojedynczych funkcji. Oczywiście kask integralny Race osiąga
najlepsze parametry tłumienia uderzeń. Gwarantuje jednak
również, że kierowca może się w pełni skoncentrować na
jeździe i dzięki temu błyskawicznie reagować na sytuację
na drodze.
Torba na kask Exclusiv 

Kolor: czarny, niemetalizowany
12

Kolor: granitowoszary matowy

Kolor: biały

Motyw ozdobny: Black Matrix

RDE POLST/

RDE POLST/

• Materiał: wodoszczelny,
wytrzymały nylon
• Wyściółka wewnętrzna tłumiąca
wstrząsy i uderzenia
• Cała konstrukcja wyściełana
• Ekstradługi zamek błyskawiczny
• Kolor: antracytowy
Kolor: czarny matowy
13

RDE POLST/

RDE MASSB/

RDE POLST/

RDE MAS092014S015B1/1

Kaski 》

Kask Legend
• Kask otwarty typu Jet w stylistyce
retro
• Skorupa zewnętrzna z tworzywa
sztucznego wzmocnionego włóknem
szklanym
• Wielosegmentowa skorupa wewnętrzna z polistyrenu ekspandowanego (EPS)
• Krótki daszek, brak wizjera
• Wnętrze z wysokogatunkową, prawdziwą skórą i wyszywanym logo BMW
• Wewnętrzna wyściółka kasku z siatką
poprawiającą wentylację, wyjmowana
do prania
• Poduszki głowy i policzków wymienialne i wyjmowane do prania

Kask AirFlow
• Chromowana krawędź kasku
• Pasek podbródkowy z podwójnym
zapięciem typu D
• Zintegrowane podbite paski karkowe
• Homologacja wg ECE -
• Masa: ok.   g
• Rozmiary: XS-, S-, M-, L-,
XL-

• Wysokiej klasy kask otwarty typu Jet
z wysoce efektywnym systemem
wentylacji
• Skorupa zewnętrzna z tworzywa
sztucznego wzmocnionego włóknem
szklanym,  wielkości
• Skorupa wewnętrzna z wielosegmentowego polistyrenu ekspandowanego
(EPS)
• Wizjer z obustronną powłoką odporną
na zarysowania
• Dwie duże strefy wentylacyjne, zamykane szczelnie za pomocą suwaków
• Bardzo dobra aerodynamika i aeroakustyka

• Pasek podbródkowy z zapięciem
zatrzaskowym, zmienna głębokość
wsadu
• Zintegrowane paski karkowe
• Całe wyposażenie wewnętrzne nadaje się do prania
• Wysokiej jakości elementy aluminiowe
z logo BMW
• Przygotowanie do montażu systemu
komunikacji BMW Motorrad
• Homologacja wg ECE -
• Masa: ok.  / /  g
• Rozmiary: / – /

Motyw ozdobny: NineT

Motyw ozdobny: Trace

Klasyczny wygląd. Wysokogatunkowa skóra. Brak wizjera.
I żadnych kompromisów. Kask Legend to dowód na to,
że klasyczne kształty i bezpieczeństwo mogą iść ze sobą
w parze, co potwierdzają znakomite parametry tłumienia
uderzeń oraz zintegrowane paski karkowe. Zestaw dopełniają dopasowane gogle oraz opcjonalna szyba kasku.

Kolor: biały

Kolor: żółty Fluor

Kolor: tytanowosrebrny

Kolor: czarny Night,
niemetalizowany

Kolor: magnezowy matowy

RDE MAS092014S015B1/1

RDE MASSB/

Kolor: czerń Blackstorm,
metalizowany

Gogle Legend

14

Kolor: jasnobiały

RDE POLST/

RDE POLST/

Komfortowa wyściółka od strony oczu wykonana jest z prawdziwej miękkiej skóry rękawiczkowej. Pasek gogli ma regulację szerokości.
Mostek gogli z opatentowanym, wymiennym
mechanizmem ozdobiony jest napisem
„BMW”. Gogle wyposażone są w szkła białe.
Opcjonalnie dostępne są też szkła lekko
lustrzane/przyciemniane.
Motyw ozdobny: Logo
15

RDE POLST/

RDE MASSB/

RDE POLST/

②

①
telefon i zapowiedzi
głosowe

telefon

RDE MASSB/

①

interkom

muzyka

③

muzyka

telefon

③

④

16

①

Przyciskami systemu komunikacyjnego
BMW Motorrad można przełączać między
muzyką a interkomem, a także regulować
głośność dźwięku.

②

Sprzężony z systemem komunikacyjnym
Navigator V przesyła wskazówki nawigacyjne wprost do kasku, może być używany
jako odtwarzacz MP3, a także może sterować podłączonym telefonem komórkowym.

③

Do systemów komunikacyjnych kierowcy
i pasażera można podłączyć po jednym
telefonie komórkowym z funkcją Bluetooth.
Można to zrobić albo bezpośrednio, albo
poprzez system BMW Motorrad Navigator
V dla kierowcy.

④

Kierowca i pasażer mogą się łączyć z systemem audio motocykla, o ile jest on w taki
system wyposażony. Dotyczy to na przykład
modeli R 1200 RT, K 1600 GT czy też
K 1600 GTL.

RDE POLST/

RDE POLST/

RDE MASSB/

Systemy komunikacyjne BMW Motorrad niezawodnie i komfortowo
łączą dwa kaski, zapewniając bezprzewodową komunikację głosową.
Ponadto każdy kask może być dodatkowo połączony z systemem nawigacyjnym BMW Motorrad Navigator V oraz urządzeniem mobilnym
z funkcją Bluetooth (np. smartfonem, przenośnym odtwarzaczem
muzyki itp.). Znakomita jakość dźwięku, prosta obsługa i niewielka
masa gwarantują niezapominiane wrażenia słuchowe podczas jazdy.

• Pasujące systemy komunikacyjne dostępne są do kasków systemowych ,
,  EVO, do kasków Sport i Air-Flow,
a także do nowego kasku GS
• Do trzech połączeń na kask
• Moduł akumulatorowy NiMH złożony
z  akumulatorów AA o pojemności
 mAh zapewniających czas działania rzędu - godzin
• Zakres temperatur: od –°C do
+°C
• Protokoły Bluetooth: Headset,
Handsfree, ADP, SPP
• Masa: ok.  g

RDE MASSB/

Systemy komunikacyjne
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RDE POLST/

RDE MASSB/

RDE POLST/

RDE MASSB/

RDE MASSB/

RDE MASSB/

RDE POLST/

RDE POLST/

KOMBINEZONY

RDE POLST/

RDE MASSB/

RDE POLST/

RDE MASSB/

Kombinezony 》 Tekstylne

Kombinezon StreetGuard

Kurtka długa i spodnie,
krój męski, czarne
20

Kurtka długa,
krój damski, czarna

Niech się dzieje, co chce – kombinezon StreetGuard jest
gotowy na każdą pogodę i sytuację na drodze. Elastyczny
laminat -Perform oraz wyjmowane protektory NP wyznaczają nowe standardy bezpieczeństwa i komfortu noszenia.
Wiatro- i wodoszczelny, a jednocześnie wydajnie oddychający.
Prawdziwie wszechstronny, oferowany w trzech wyrazistych
wersjach stylistycznych, do wyboru z krótką lub długą kurtką.

Kurtka krótka, antracytowa
(na zdjęciu krój męski)
Zdejmowany kołnierz
ochronny ze zintegrowanym
kapturem skutecznie i niezawodnie odpiera wiatr oraz
deszcz.

Świetnie pasują, dobrze
się trzymają i wygodnie sie
noszą: Dzięki rozpinanej
klapie z bocznymi wstawkami
ze streczu i regulowanymi
szelkami spodnie męskie są
jeszcze bardziej komfortowe.

RDE MASSB/

• Rozpinana klapa spodni i regulowane
szelki w spodniach męskich
• Rozpinane podwyższenie pasa
z antypoślizgowym ściągaczem
w spodniach damskich
• Zamki błyskawiczne do efektywnej
wentylacji w kurtce oraz spodniach
• Wodoodporne kieszenie kurtki
i spodni, specjalnie zaprojektowana
kieszeń na multimedia
• Odblaskowy nadruk
z przodu/z tyłu/na nogawkach
• Dookólny zamek błyskawiczny
łączący kurtkę ze spodniami ( cm)
• Comfort Fit
• Kolory: kurtka krótka w kolorze antracytowym lub antracytowo-czerwonym,
kurtka długa w kolorze czarnym,
spodnie w kolorze czarnym
• Rozmiary damskie:  – ,  – ,
 –  (wersja antracytowo-czerwona
tylko  – )
• Rozmiary męskie:  – ,  – ,
 –  (wersja antracytowo-czerwona
tylko  – )

RDE POLST/

RDE POLST/

RDE MASSB/

• Profesjonalny kombinezon
turystyczny na cały rok
• Kurtka krótka lub długa /
z elastyczną regulacją talii
• -Perform: wysoce odporny
na przetarcie, elastyczny,
-warstwowy laminat
• Wstawki z materiału ProtectionGuard
w miejscach szczególnie narażonych
na zniszczenie
• Wyjmowane protektory NP na
plecach, barkach, łokciach, biodrach
i kolanach (z -stopniową regulacją
wysokości)
• Możliwość założenia dodatkowych
protektorów na piszczele
• Wiatro- i wodoszczelność oraz wysoka oddychalność dzięki membranie
BMW Climate
• Zdejmowany kołnierz ochronny ze
zintegrowanym kapturem
• Wyjmowana wkładka termiczna spodni
i wiatroszczelna podpinka termiczna
o znakomitych właściwościach magazynowania ciepła, którą można również nosić oddzielnie
• Spodnie z bezstopniową regulacją
szerokości talii

Kurtka krótka, antracytowoczerwona (na zdjęciu krój damski)
21

RDE POLST/

RDE MASSB/

RDE POLST/

RDE MASSB/

Kombinezony 》 Tekstylne
Kombinezon Venting

NOWOŚĆ

Kurtka Cover

Kombinezon AirFlow
• Regulacja szerokości końców rękawów
i nogawek, pasa spodni, a w wersji
damskiej również dolnego końca kurtki
za pomocą pasków rzepowych
• Dzięki dwóm wszytym paskom naramiennym kurtkę można też wygodnie
przenosić jako plecak
•  boczne kieszenie w kurtce,  kieszeń
na plecach,  kieszenie wewnętrzne,
 kieszenie w spodniach (większość
kieszeni na zamek błyskawiczny)
• Dodatkowo: wodoszczelny worek
w kieszeni kurtki
• Dookólny zamek błyskawiczny łączący
kurtkę ze spodniami ( cm)
• Regular Fit, krój damski i męski
• Kolory: kurtka i spodnie czarne lub
kurtka szaro-czerwona z szarymi
spodniami, kurtka Cover tylko
w kolorze czerwonym
• Rozmiary damskie:  – 
• Rozmiary męskie, kolor czarny:
 – ,  – , spodnie dodatkowo
 –  (szaro-czerwone tylko  – )

NOWOŚĆ

RDE MASSB/

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

RDE POLST/

RDE POLST/

RDE MASSB/

• Dwuczęściowy kombinezon letni na
wyższe temperatury
• Wysoce odporny na przetarcie materiał wierzchni Dynatec (schoeller®)
• Wyjmowane protektory NP na
barkach, łokciach, plecach, kolanach
(z regulacją wysokości) oraz biodrach
• Elastyczny Dynatec w górnej części
pleców zapewnia optymalną swobodę
ruchów
• Siatkowe wstawki AirTex zapewniają
optymalną wentylację
• Podszewka funkcyjna Eyelet, niezwykle elastyczna i doskonale przepuszczająca powietrze
• W komplecie wiatroszczelna kurtka
wierzchnia Cover na chłodniejsze dni
• Odblaskowe wstawki na kurtce
i spodniach
• Technologia coldblack w kombinezonie koloru czarnego zapobiega jego
nagrzewaniu
• Przyjemnie miękki materiał na kołnierzu,
brzegu rękawów i w pasie spodni

• Lekki, miejski kombinezon tekstylny na wysokie, letnie
temperatury
• Materiał wierzchni: odporny na przetarcie dżins wzmocniony
Cordurą® oraz materiał siatkowy zapewniający optymalną
wentylację
• Dodatkowa warstwa materiału w miejscach szczególnie
narażonych na zniszczenie
• Lekkie, wyjmowane protektory NPL na barkach, łokciach,
biodrach oraz kolanach (z regulacją wysokości)
• Wyjmowany protektor plecowy NPL, kieszeń z siatką D
dla optymalnej cyrkulacji powietrza
• Lekki i elastyczny Dynatec w obszarze zagłębień podkolanowych zapewnia optymalną swobodę ruchów
• Zamki oraz zapięcia na guzik na końcach rękawów
• Długie zamki błyskawiczne po bokach nogawek (aż do
bioder), ułatwiające zakładanie
• -centymetrowy zamek łączący kurtkę ze spodniami
• Regular Fit, krój damski i męski
• Kolor: Denim/Mesh (materiał siatkowy w kolorze granatowym)
• Rozmiary damskie:  – 
• Rozmiary męskie:  – 

Krój męski, Denim/Mesh
Krój męski, kolor czarny
Dostępny również w rozmiarach
damskich.
22

Krój damski, szary/czerwony
Dostępny również
w rozmiarach męskich.

Krój damski, Denim/Mesh
23

RDE POLST/

RDE MASSB/

RDE POLST/

RDE MASSB/

Kombinezony 》 Tekstylne
NOWOŚĆ

Krój męski, Deep Sea/czarny

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

RDE POLST/

RDE MASSB/

NOWOŚĆ

• Wodoszczelne kieszenie: po dwie po
zewnętrznej stronie kurtki i spodni,
dwie po wewnętrznej stronie kurtki
• Wodoszczelne zamki błyskawiczne
do wentylacji w kurtce
• Odblaskowe nadruki na kurtce
i spodniach
• -centymetrowy zamek błyskawiczny
łączący kurtkę ze spodniami
• Dostępny w wariantach męskim
i damskim
• Kurtka damska z guzikiem do
mocowania kołnierza
• Kolory kurtki damskiej: czarny/liliowy,
pomarańczowy/pomarańczowy
• Kolory kurtki męskiej: czarny/żółty,
Deep Sea/czarny
• Kolor spodni: czarny
• Rozmiary damskie:  – ,  – 
(pomarańczowy tylko  – )
• Rozmiary męskie:  – ,  – 
(Deep Sea tylko  – )

Krój męski,
czarny/żółty
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Krój damski,
czarny/liliowy

Krój damski,
pomarańczowy/pomarańczowy

• Wodoszczelny kombinezon jednoczęściowy
• Odporny na przetarcia, -warstwowy laminat
• Lekkie protektory NPL na barkach, łokciach, biodrach
i kolanach (wyjmowane), protektory kolanowe z regulacją
wysokości
• Możliwość doposażenia w protektor plecowy NPL
wkładany w kieszeń na plecach
• Membrana BMW Climate (wiatro- i wodoszczelna,
oddychająca)
• Zintegrowana wiatro- i wodoszczelna kominiarka
• Długie zamki błyskawiczne z przodu i po zewnętrznych
stronach nóg, ułatwiające zakładanie
• Regulacja szerokości talii za pomocą bocznych ściągaczy;
regulacja końców rękawów oraz nogawek za pomocą
pasków rzepowych
• Wodoszczelne kieszenie na piersi (wewnątrz i na zewnątrz)
oraz na rękawie, a także dwie boczne kieszenie wpuszczane
(obie z możliwością sięgnięcia do noszonych pod nimi spodni)
• Odblaskowe paski na piersi, plecach i ramionach
• Zachodzący na siebie materiał na plecach, zapewniający
wygląd kombinezonu dwuczęściowego i zwiększający
komfort noszenia dzięki „zmiennej” długości pleców
• Kolor: czarny/antracytowy
• Rozmiary: uniseks XS – XL

Jednoczęściowy kombinezon CoverAll zakładany jest na
zwykłą odzież i oferuje wysoką elastyczność oraz funkcjonalność. Wodo- i wiatroszczelny, wyposażony w najlepsze
protektory i nadruki odblaskowe – kombinezon CoverAll to
niezwykle praktyczne rozwiązanie dla wszystkich, którzy
dojeżdżają do pracy.

RDE MASSB/

• Sportowy, wodoszczelny kombinezon
turystyczny na cały rok
• Odporny na przetarcia materiał
(poliamid/elastan) w postaci elastycznego, -warstwowego laminatu
• Membrana BMW Climate
(wiatro- i wodoszczelna, oddychająca)
• Dodatkowa warstwa wysoce odpornego na przetarcia materiału Cordura
w miejscach szczególnie narażonych
na zniszczenie
• Ulepszone, wyjmowane protektory
NP na plecach, barkach, łokciach,
biodrach oraz kolanach (z -stopniową
regulacją wysokości)
• Wypinana watowana podpinka ocieplająca, którą można nosić również
oddzielnie
• Zdejmowany ocieplacz karku
• Bezstopniowa regulacja szerokości
kołnierza, końców rękawów oraz pasa
spodni
• Udoskonalone końce rękawów
(mrozo- i wiatroodporne), umożliwiające szybką zmianę rękawic

Kombinezon CoverAll

RDE POLST/

Kombinezon TourShell

Podpinka ocieplająca
w komplecie ze wszystkimi kurtkami
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Kombinezony 》 Tekstylne

RDE POLST/

Unikalny mechanizm wentylacji Z-Liner, najwyższy poziom
ochrony i odblaskowe nadruki według międzynarodowych
standardów: Kombinezon GS Dry oferuje komfort i ochronę
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi zarówno podczas jazdy po drogach, jak i w terenie (enduro).
26

Bezpieczeństwo, funkcjonalność i komfort noszenia czynią z kombinezonu
Rallye absolutnie nieodzowne wyposażenie miłośników enduro, bowiem
moga oni na nim polegać zawsze –
także w czasie złej pogody.

Kombinezon Rallye
• Zaprojektowany specjalnie do jazdy terenowej
• Materiał wierzchni: Cordura zoptymalizowana przez
BMW Motorrad
• Protektory NP na barkach, łokciach, plecach, kolanach
(z regulacją wysokości) oraz biodrach
• Wypinana podpinka z membraną BMW Climate: wiatroi wodoszczelna, oddychająca
• Kurtka z odpinanymi rękawami
• Spodnie ze wstawkami ze streczu i naszywkami ze skóry
• Elastyczna, oddychająca, perforowana podszewka
• Silikonowa taśma na dolnym brzegu podpinki zapobiega
jej podciąganiu
• Rozmaite możliwości wentylacji oraz indywidualna
regulacja w pasie, na dolnym brzegu oraz rękawach
• Odblaskowy materiał
• Kieszeń na plecach na DrinkPack
• Wodoszczelne kieszenie kurtki
• -centymetrowy zamek błyskawiczny łączący kurtkę
ze spodniami
• Kolory i rozmiary: niebieski/szary ( – ,  – ,
spodnie  – ), szary/czerwony ( – )

RDE MASSB/

RDE MASSB/

• Przydatny do jazdy turystycznej kombinezon enduro dla
początkujących
• Protektory NP na barkach, łokciach, plecach, kolanach
(z regulacją wysokości) oraz biodrach
• Dodatkowa warstwa materiału w miejscach szczególnie
narażonych na zniszczenie
• Materiał wierzchni: Cordura  z powłoką oddychającą
• Membrana BMW Climate (wiatro- i wodoszczelna,
oddychająca)
• Dwie naszywane wodoszczelne kieszenie kurtki
• Skórzane obszycie po wewnętrznej stronie kolan
• Zamki błyskawiczne do wentylacji na piersi i plecach
• Tkanina dystansowa na plecach dla lepszej cyrkulacji powietrza
• Wstawki ze streczu zwiększające wygodę noszenia
• Odblaskowe nadruki i strefy odblaskowe na guziki
• -centymetrowy zamek łączący kurtkę ze spodniami
• Kolory wersji damskiej: czarny/antracytowy, szary/czerwony
• Kolory wersji męskiej: szary/czarny, czarny/antracytowy
• Rozmiary damskie:  –  i  –  (czarno-antracytowy)
• Rozmiary męskie:  –  i  –  (szaro-czarny)

NOWOŚĆ

RDE POLST/

Kombinezon GS Dry
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Kombinezony 》 Skóra

NOWOŚĆ

Kombinezon Start

RDE MASSB/

NOWOŚĆ

• Uniwersalny kombinezon turystyczny z hydrofobizowanego
nubuku pochodzenia bydlęcego
• Doskonały komfort klimatyczny dzięki naturalnej oddychalności skóry
• Wyjmowane protektory NP na kolanach (z -stopniową
regulacją wysokości), a także na plecach, barkach, łokciach
i biodrach
• Możliwość założenia dodatkowych protektorów na piszczele
• Regulacja szerokości talii oraz końców rękawów i nogawek
• Strefy rozciągliwe i optymalnie dopasowane kształty dla
większego komfortu
• Wodoszczelne szwy i wodoodporne zamki błyskawiczne
• Wodoszczelne wkładki membranowe na rozporku i zamku
błyskawicznym kurtki
• Odblaskowy nadruk na obu barkach
• Zamek błyskawiczny łączący kurtkę ze spodniami: dookólny
lub  cm
• Kolor: antracytowy
• Rozmiary damskie:  – ,  –  (krótki),  –  (długi)
• Rozmiary męskie:  – ,  –  (rozmiary pośrednie),
 –  (szczupły)

Krój damski, czarny/czerwony

Ten skórzany kombinezon to doskonała
propozycja dla wszystkich, którzy chcą
poczuć klimat sportów motocyklowych.
Czysta skóra bydlęca Nappa, wszyte na
stałe protektory, oraz duża liczba wstawek ze streczu gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa, aerodynamiczną
sylwetkę i wysoki komfort noszenia.
Idealny zarówno na szybkie wypady, jak
i na długie, wymagajace trasy.

RDE MASSB/

Kombinezon Atlantis

• Sortowy, dwuczęściowy kombinezon
skórzany
• % skóry bydlęcej Nappa (, mm)
• Wyjmowane protektory NP na
plecach i biodrach
• Wszyte na stałe protektory NP
na barkach, łokciach i kolanach
• Najwyższy komfort noszenia
dzięki wstawkom ze streczu
skóropodobnego
• Wstawki ze streczu aramidowego
na rękach i nogach
• Wszystkie szwy podwójne lub płaskie
• Specjalny krój damski, spodnie
z dodatkowymi wstawkami ze streczu skóropodobnego na biodrach
• Zintegrowany materiał tłumiący
uderzenia na obojczykach
• Możliwość doposażenia w ślizgi na
kolanach z twardego tworzywa
• Zamek błyskawiczny łączący kurtkę
ze spodniami
• Kolor kurtki damskiej: czarny/czerwony
• Kolory kurtki męskiej: czarny/niebieski,
czarny/szary
• Kolor spodni: czarny
• Rozmiary damskie:  – 
• Rozmiary męskie:  – 
(kurtka czarno-niebieska tylko
w rozmiarach  – )

Informacja o materiale:
Hydrofobizowana skóra
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Krój męski, czarny/niebieski

Krój męski, czarny/szary

RDE POLST/

RDE POLST/

Krój męski, kolor antracytowy
Dostępny również w rozmiarach damskich.

Podczas procesu hydrofobizacji obrabiane są wyłącznie
włókna skóry. Pory skóry pozostają otwarte, co pozwala zachować oddychalność tego materiału. Przyjazna dla środowiska,
ekologiczna obróbka w niemieckiej garbarni sprawia, że ten
sprawdzony materiał jest teraz jeszcze przyjaźniejszy dla skóry.
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Kombinezony 》 Skóra

Kombinezon Sport

Kombinezon DoubleR
• Przylegający, jednoczęściowy
kombinezon wyścigowy w stylistyce
BMW Motorrad Motorsport
• Wysoce odporna na przetarcie skóra
bydlęca o grubości ok. , mm
• Protektory kompozytowe na barkach,
łokciach, biodrach i kolanach
• Oddzielny protektor plecowy Shield
(str. )
• Otulone tworzywem sztucznym ślizgacze ze stali nierdzewnej na barkach
i łokciach
• Wymienialne ślizgacze z twardego
tworzywa sztucznego na kolanach
• Mocniej wygięte kształty, zapewniające
optymalną pozycję wyścigową
• Aerodynamiczny garb na plecach
• Najwyższy komfort noszenia dzięki
licznym wstawkom ze streczu skóropodobnego oraz tekstylnego
• Perforowane powierzchnie skórzane
na piersiach i plecach, zapewniające
pierwszorzędną wentylację
• Podszewka wypinana do prania
• Kolory: czarny/biały/niebieski/czerwony
• Rozmiary męskie:  – 
• Końce nogawek z dwoma zamkami
błyskawicznymi umożliwiają noszenie
zarówno na butach, jak i w butach

• Przedni zamek błyskawiczny do
wykorzystania również w celach
wentylacyjnych
• Tkanina dystansowa D na plecach,
zapewniająca dobrą cyrkulację
powietrza
• Wstawki ze streczu skóropodobnego
oraz materiału Keprotech (schoeller),
zapewniające optymalne dopasowanie
i swobodę ruchów
• Modelowane rękawy i kolana, zapewniające optymalną pozycję siedzącą
• Wszystkie szwy podwójne lub płaskie
• Czarna skóra z technologią TFL Cool
• Dookólny zamek błyskawiczny łączący
kurtkę ze spodniami
• Kolory i rozmiary: czarny/biały/
czerwony  – ,  – ,  – ,
czarny/szary  – ,  – 

Bielizna pod
kombinezon
DoubleR Skin

RDE MASSB/

RDE MASSB/

• Profesjonalny sportowy kombinezon
skórzany w stylu BMW Motorrad
Motorsport
• % skóry bydlęcej Nappa (, mm)
i % bardzo odpornej na ścieranie
skóry kangurzej (ok.  mm)
• Protektory NP/NP: wyjmowane na
plecach i biodrach, wszyte na stałe
na barkach, łokciach i kolanach
• Możliwość doposażenia w protektor
NP/NP kości ogonowej
• Zintegrowany materiał tłumiący uderzenia na obojczykach i piersi
• Mały garb na plecach z zamkiem błyskawicznym do łączenia z systemem
BMW Motorrad Neck Brace
• Zatapiane w tworzywie sztucznym
ślizgacze ze stali nierdzewnej na
ramionach i łokciach
• Wymienialne ślizgacze z twardego
tworzywa sztucznego na kolanach

NOWOŚĆ

Ten dopracowany kombinezon wyścigowy jest od teraz
oferowany w nowej stylistyce, a jego kształty są jeszcze
lepiej przystosowane do jazdy wyścigowej. W komplecie
otrzymujemy praktyczny worek na odzież z okienkiem
i uchwytami do przenoszenia oraz protektor plecowy Shield.

RDE POLST/

RDE POLST/

Informacje o produkcie –
patrz strona 
Krój męski, czarny/biały/czerwony
Krój męski, czarny/szary
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Kombinezony 》 Skóra
Kombinezon DoubleR Race AIR
Wszystkie zalety kombinezonu DoubleR plus inteligentna technologia:
Kombinezon DoubleR Race Air zapewnia więcej bezpieczeństwa przy
najwyższych prędkościach na torze wyścigowym. System API (Active
Protection Inflatable) potrzebuje jedynie  milisekund, aby utworzyć
wokół karku i barków nadmuchiwaną osłonę – to nowy krok milowy
w dziedzinie bezpieczeństwa. Na drogach publicznych system API
musi pozostawać nieaktywny.

Kombinezon DoubleR Race AIR*

czas reakcji

RDE POLST/

RDE POLST/

RDE MASSB/

• Otulone tworzywem sztucznym
ślizgacze ze stali nierdzewnej na
barkach i łokciach
• Wymienialne ślizgacze z twardego
tworzywa sztucznego na kolanach
• Mocniej wygięte kształty, zapewniające
optymalną pozycję wyścigową
• Aerodynamiczny garb na plecach
• Wysoki komfort noszenia dzięki licznym wstawkom ze streczu skóropodobnego oraz tekstylnego
• Perforowane powierzchnie skórzane
na piersiach i plecach, zapewniające
pierwszorzędną wentylację

RDE MASSB/

NOWOŚĆ

• Jednoczęściowy kombinezon
wyścigowy z systemem
API (Active Protection Inflatable)
• Wysoce odporna na przetarcie skóra
bydlęca o grubości ok. , mm
• Inteligentny system API, zapewniający
optymalne bezpieczeństwo na torze
wyścigowym
• System API wykrywa upadki
i w mgnieniu oka rozkłada wokół
karku, barków oraz obojczyków nadmuchiwaną poduszkę ochronną
• Czas aktywacji systemu API:
 milisekund
• Kolory: czarny/biały/niebieski/czerwony
• Rozmiary męskie:  – 
• Protektory kompozytowe na barkach,
łokciach, biodrach i kolanach
• Oddzielny protektor plecowy Shield

czas aktywacji

Milisekundy

* Nie jest dostępny we wszystkich krajach. Zapytaj swojego dealera BMW Motorrad.
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KURTKI
SPODNIE
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Kurtki 》 Tekstylne

Kurtka Boulder

Kutrka Urban
• Wodoszczelna kurtka w klasycznym
stylu
• Odporna na przetarcia mieszanka poliamidu i poliestru
• Protektory NP na barkach i łokciach
• Możliwość doposażenia w protektor
plecowy NP Air
• Wiatro- i wodoszczelna oraz oddychająca dzięki podszewce w formie
laminatu z membraną BMW Climate
• Zdejmowany, watowany kołnierz
ocieplający

• Brzegi rękawów z zamkiem błyskawicznym, kołnierz z magnesem do regulacji szerokości
• Dwie wysoce wodoodporne kieszenie zewnętrzne, jedna wodoszczelna
kieszeń wewnętrzna, każdorazowo
z zamkiem błyskawicznym
• Odblaskowy nadruk w kolorze
antracytowym na rękawie
• -centymetrowy zamek błyskawiczny
łączący kurtkę ze spodniami
• Kolor: czarny
• Rozmiary: uniseks S – XL

• Krótka, sportowa kurtka do użytku
miejskiego
• Wyjmowane protektory NPL na
barkach, łokciach i plecach
• Odporna na przetarcia mieszanka
poliamidu i bawełny z wodoodpornym
wykończeniem Wax Finish
• Wypinana podpinka z membraną
BMW Climate (wiatro- i wodoszczelna,
oddychająca)
• Regulacja szerokości kołnierza, końców rękawów oraz pasa

• Dwie kieszenie boczne, po jednej
kieszeni na piersi i rękawie oraz jedna
wodoszczelna kieszeń w podpince
• Materiał odblaskowy w obrębie ramion
• -centymetrowy zamek błyskawiczny
łączący kurtkę ze spodniami
• Krój normalny (Regular Fit)
• Kolor: antracytowy
• Rozmiary męskie:  – 

RDE MASSB/

RDE POLST/

RDE POLST/

RDE MASSB/

W lecie i okresach przejściowych, na co dzień i w czasie wolnym. I głównie w mieście. Zawsze kiedy potrzebna jest lekka,
funkcjonalna kurtka, model Boulder jest idealnym rozwiązaniem. A gdy pogoda się popsuje, odpowiednią ochronę przed
wiatrem i deszczem zapewnia wyjmowana podpinka.
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Kurtki 》 Tekstylne

• Lekka kurtka motocyklowa w kolorze neonowożółtym
• Komfortowe, wyjmowane protektory NPL na barkach,
łokciach i plecach
• Wysoce odporna na przetarcia i zapewniająca trwałość
kolorów mieszanka poliamidu i poliestru
• Wypinana, watowana podpinka ocieplająca z membraną
BMW Climate, wiatro- i wodoszczelna, oddychająca
• Duże, przepuszczające powietrze wstawki siatkowe
z odpornego na przetarcie materiału AirTex
• Trójwymiarowa podszewka na plecach, zapewniająca
optymalną cyrkulację powietrza
• Dwie kieszenie boczne na zamek błyskawiczny, jedna wodoszczelna kieszeń wewnętrzna, jedna kieszeń w podpince
• Odblaskowe nadruki na rękach i w obrębie barków
• -centymetrowy zamek błyskawiczny łączący kurtkę ze
spodniami
• Regular Fit, krój damski i męski
• Kolor: neonowożółty/szary
• Rozmiary damskie:  – 
• Rozmiary męskie:  – 

RDE POLST/

Krój męski
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Krój damski

Krój damski

Widzieć i być widzianym: Ta nowoczesna kurtka motocyklowa
łączy doskonałą widoczność ze swobodnym, miejskim stylem.
Nowe protektory NPL oraz mieszanka nowoczesnych materiałów zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa w ruchu
miejskim.

Przewiewność i przyjemny komfort noszenia w lecie, błogie
ciepło i ochrona przed deszczem w okresach przejściowych:
Ta lekka kurtka odznacza się dużą wszechstronnością zastosowania i jest zawsze dobrze widoczna w ruchu miejskim
dzięki neonowemu kolorowi sygnałowemu.

Neonowożółty kolor sygnałowy na rękawach, a także z przodu
i z tyłu, zwiększa poziom bezpieczeństwa biernego. Intensywność koloru sygnałowego ma charakter trwały.

Neonowożółta tkanina składa się przy tym z dwóch warstw
materiału: poliamid zapewnia wysokoą odporność na przetarcia, a poliester gwarantuje trwałość koloru.

RDE MASSB/

• Nowoczesna, sportowa kurtka krótka wykonana z funkcjonalnej mieszanki materiałów
• Wyjmowane protektory NPL na barkach, łokciach i plecach
• Neonowożółty materiał: mieszanka poliamidowo-poliestrowa,
odporna na przetarcie, zapewniajaca trwałość koloru
• Materiał podstawowy: mieszanka Cordury i bawełny, odporna
na przetarcie, wodoodporna
• Wypinana, watowana podpinka ocieplająca z membraną
BMW Climate, wiatro- i wodoszczelna, oddychająca
• Regulacja szerokości kołnierza, końców rękawów oraz pasa
• Dwie kieszenie boczne na zamek błyskawiczny, dwie kieszneie piersiowe, jedna wodoszczelna kieszeń wewnętrzna
• Odblaskowe nadruki na rękawach i karku
• -centymetrowy zamek błyskawiczny łączący kurtkę ze
spodniami
• Regular Fit, krój damski i męski
• Kolor: ciemnoszary/neonowożółty
• Rozmiary damskie:  – 
• Rozmiary męskie:  – 

RDE POLST/

Kurtka AirShell

RDE MASSB/

Kurtka NeonShell

Krój męski
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Kurtki 》 Tekstylne/Skórzane

NOWOŚĆ

Kurtka DoubleR

• Sportowa kurtka tekstylna w stylu
BMW Motorrad Motorsport
• % bardzo odpornego na przetarcie
nylonu
• Lekkie, wyjmowane protektory NPL
na barkach i łokciach
• Kieszeń z zapięciem rzepowym na
opcjonalny protektor plecowy NPL
• Podszewka z lekkiego materiału
siatkowego, a na plecach z dzianiny
dystansowej
• Zamek błyskawiczny do wentylacji
na piersi

• Podwójny przedni zamek błyskawiczny
jako element systemu Air Vent w połączeniu z wewnętrznym materiałem
siatkowym
• Dwie zamykane na zamek błyskawiczny kieszenie zewnętrzne oraz dwie
wewnętrzne
• -centymetrowy zamek błyskawiczny
łączący kurtkę ze spodniami
• Bezstopniowa regulacja szerokości
talii
• Wykonanie krótkie, z tyłu nieco
dłuższe, Regular Fit
• Kolor: czarny/biały
• Rozmiary męskie: S – XL

• Podwójny przedni zamek błyskawiczny
jako element systemu Air Vent w połączeniu z perforowaną skórą wewnątrz
• Dwie kieszenie piersiowe, a także
cztery zamykane na zamek błyskawiczny kieszenie zewnętrzne oraz
dwie wewnętrzne
• Bezstopniowa regulacja szerokości talii
• -centymetrowy zamek błyskawiczny
łączący kurtkę ze spodniami
• Wykonanie krótkie, z tyłu nieco
dłuższe, Regular Fit
• Kolor: czarny
• Rozmiary męskie:  – 

NOWOŚĆ

Z kurtką DoubleR miłośnicy motocyklowych wojaży zrobią
zawsze dobre wrażenie. Aplikacje z białej skóry z przodu
podkreślają wyrazistą, męską linię, a subtelne logo budzi
fascynację produktami BMW Motorrad.

RDE POLST/

RDE POLST/

RDE MASSB/

Kurtka Race pozwala przenieść fascynację sportami
wyścigowymi na zwykłe drogi. Wstawki ze streczu oraz
dobra wentylacja zapewniają wysoki komfort noszenia,
a białe powierzchnie, ściegi stębnowe i dynamiczny napis
„Race” podkreślają sportową stylistykę kurtki.

• Sportowa kurtka skórzana utrzymana w stylistyce wyścigowej
BMW Motorrad
• Odporna na przetarcie skóra bydlęca
nappa o grubości ok. , mm
• Lekkie protektory NPL na barkach i
łokciach
• Wyjmowany protektor plecowy NPL
w praktycznej kieszeni z zapięciem
rzepowym
• Wysoki komfort noszenia dzięki
wstawkom ze streczu skóropodobnego oraz tekstylnego

RDE MASSB/

Kurtka Race
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Kurtki 》 Skóra
Kurtka BlackLeather
• Męska kurtka skórzana o luźnym kroju i spranym wyglądzie
• Odporna na przetarcia i rozrywanie skóra bawola,
ok. ,–, mm
• Komfortowe, wyjmowane protektory NPL na barkach
i łokciach
• Możliwość doposażenia w protektor plecowy NPL
• Watowane wstawki na barkach, ramionach i bokach
• Bawełniana podszewka na piersi i plecach, taftowa
podszewka w rękawach
• Logo BMW na barkach, napis BMW z tyłu w pasie
• Krótka forma, proste zakończenie poniżej talii
• Dwie kieszenie boczne, jedna kieszeń piersiowa, dwie
kieszenie wewnętrzne
• Starannie wkończone, metalowe zamki błyskawiczne
• Regulacja szerokości talii na guziki
• -centymetrowy zamek błyskawiczny łączący kurtkę ze
spodniami
• Zamek błyskawiczny w podszewce, umożliwiający dalszą
indywidualizację kurtki
• Krój normalny (Regular Fit)
• Kolor: czarny
• Rozmiary męskie:  – 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Krój damski
Krój męski

Kurtka skórzana Club
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Nonszalancki styl. Niezawodna ochrona. Teraz już nie trzeba
wybierać między jednym a drugim. Luzacka kurtka skórzana
BlackLeather z odpornego na przetarcie i rozrywanie materiału wierzchniego i wyposażona standardowo w skuteczne
protektory barkowe i łokciowe ma bowiem wszystko, co
powinna mieć bezpieczna odzież motocyklowa. Dzięki temu
fani BMW Motorrad mogą się czuć w każdej sytuacji jak
w domu.

RDE MASSB/

• Skórzane pasy w kolorze niebieskim
(wersja męska) lub czerwonym (wersja
damska) na rękawach i podszewce na
tułowiu
• Cztery zamykane na zamek błyskawiczny kieszenie zewnętrzne oraz dwie
wewnętrzne (wersja męska) wzgl.
jedna wewnętrzna (wersja damska)
• -centymetrowy zamek błyskawiczny
łączący kurtkę ze spodniami
• Krótki, dopasowany do figury krój,
Regular Fit
• Kolor: czarny/biały
• Rozmiary damskie: XS – XL
• Rozmiary męskie: S – XL

RDE POLST/

RDE POLST/

RDE MASSB/

• Kurtka na motocykl i do zwykłego
noszenia o nieco nonszalanckim
wyglądzie
• Odporna na przetarcie, przyjemnie
miękka skóra bydlęca o grubości ok.
–, mm i lekko postarzonym
wyglądzie
• Wyjmowane protektory NPL na
barkach i łokciach
• Możliwość doposażenia w protektor
plecowy NPL
• Satynowa podszewka rękawów zapewnia łatwe zakładanie i zdejmowanie
• Indywidualny krój dla mężczyzn i kobiet
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Spodnie 》 Tekstylne
Spodnie Rider
• Tekstylne spodnie motocyklowe,
idealne na lato i okresy przejściowe
• Odporny na przetarcie materiał
wierzchni w postaci mieszanki
bawełny i poliamidu
• Wyjmowane protektory na kolanach
(NPL z -stopniową regulacją wysokości) oraz biodrach (NP)
• Dodatkowa warstwa materiału na
pośladkach
• Wypinana podpinka z membraną
BMW Climate (wiatro- i wodoszczelna,
oddychająca)
• Odblaskowe nadruki z napisem
„BMW Motorrad” po bokach nogawek.

NOWOŚĆ

• Zamki błyskawiczne do wentylacji
wzdłuż kieszeni cargo
•  kieszenie tylne,  zamykane na
zamek kieszenie boczne oraz
 wodoszczelne kieszenie cargo
• W komplecie pasek
• -centymetrowy zamek błyskawiczny
łączący kurtkę ze spodniami
• Regular Fit, oddzielne kroje damski
i męski
• Kolor: czarny
• Rozmiary damskie:  – 
• Rozmiary męskie:  – 

NOWOŚĆ

Spodnie Summer
• Funkcjonalne, letnie spodnie
motocyklowe
• Odporny na przetarcie materiał
o wysokiej zawartości bawełny
• Dodatkowa warstwa materiału na
kolanach i pośladkach
• Wyjmowane protektory SC na
kolanach (z regulacją wysokości)
i biodrach
• Nogawki odpinane na wysokości
kolan (zamek błyskawiczny)
• Dwie kieszenie wpuszczane, jedna
kieszeń tylna (wszystkie na zamek
błyskawiczny)

• Dwie boczne kieszenie cargo na
guziki
• Tekstylny pasek z napisem
„BMW Motorrad” na sprzączce
• Regulacja szerokości końców
nogawek
• -centymetrowy zamek błyskawiczny
łączący kurtkę ze spodniami
• Kolor: antracytowy lub Sahara
• Rozmiary: uniseks XS – XL

Deszcz czy słońce, krótkie wycieczki czy jazda po mieście –
spodnie Rider to komfortowe rozwiązanie na każdy dzień.
Znakomitą prezencję zapewniają takie detale jak sprzączka
paska z napisem „BMW Motorrad” czy rysunek silnika typu
bokser na tylnej kieszeni.

Kolor: antracytowy

Krój damski
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Krój męski

Kolor: Sahara
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Spodnie 》 Tekstylne

Spodnie City
• Letnie spodnie motocyklowe
• Odporna na przetarcia mieszanka
bawełny, Cordury i elastanu
• Wyjmowane protektory NP na
kolanach, z -stopniową regulacją
wysokości
• Cztery kieszenie na zamek
błyskawiczny

Spodnie FivePocket
• W komplecie pasek
• Regulowany obwód nogawki
(na dole)
• -centymetrowy zamek błyskawiczny
łączący kurtkę ze spodniami
• Kolor: Gun
• Rozmiary: uniseks XS – XL

• Spodnie mocyklowe o wyglądzie
swobodnych, -kieszeniowych
dżinsów
• Odporna na przetarcia mieszanka
materiałów z dużym udziałem
bawełny
• Bardzo komfortowe, wyjmowane
protektory NPL na kolanach
(z regulacją wysokości)
• Wyjmowane protektory bioder
• Wąski krój, nogawki o nadmiernej
długości do podwijania
• Nity oraz guzik z napisem
„BMW Motorrad”.
• Skórzana etykieta w pasie

• Metalowa etykieta na kieszeni tylnej
• Zapinane na guziki (Denim) lub guzik
i zamek błyskawiczny (Black)
• -centymetrowy zamek błyskawiczny
łączący kurtkę ze spodniami
• Kolory: Denim, Black
• Rozmiary męskie:  – 

Spodnie City Denim
• W komplecie pasek
• Regulowany obwód nogawki (na dole)
• -centymetrowy zamek błyskawiczny
łączący kurtkę ze spodniami
• Kolor: Indigo
• Rozmiary: uniseks XS – XL

RDE MASSB/

Kolor: Denim

Wyglądają jak dżinsy, są jednak pełnowartościowymi
spodniami motocyklowymi – model FivePocket znakomicie
się prezentuje również poza motocyklem. Nowe , cieńsze
protektory na kolanach łączą dobre parametry tłumienia
uderzeń z wysokim komfortem noszenia.

RDE POLST/

RDE POLST/

RDE MASSB/

• Swobodne spodnie motocyklowe
o wyglądzie niebieskich dżinsów
• Odporna na przetarcia mieszanka
bawełny i Cordury
• Wyjmowane protektory NP na
kolanach, z -stopniową regulacją
wysokości
• Z czasem nabierają typowego dla
dżinsów spranego wyglądu.

Kolor: Black
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Buty 》

Buty DoubleR
• Najwyższej klasy wysokie buty wyścigowe, wykonane w bezpiecznej technice skorupowej z karbonu i aramidu
• But wewnętrzny z opatentowanym
systemem ochrony stawów D-Axial
• But zewnętrzny z odpornej na rozerwanie i przetarcie skóry bydlęcej,
z tekstylną cholewą
• Wymienny slider boczny ze stali szlachetnej
• Specjalna antypoślizgowa podeszwa
wyścigowa
• Przepuszczająca powietrze, absorbująca pot wyściółka z miękkiej skóry

Buty Gravel
• Zamek błyskawiczny ułatwiający
zakładanie buta
• System szybkiego sznurowania
oraz rzepowa regulacja szerokości
cholewki zapewniają doskonałe
dopasowanie do nogi
• Możliwe połączenie rzepowe
z kombinezonem DoubleR wzgl.
DoubleR Race AIR
• Kolor: czarny/niebieski
• Rozmiary:  – 

• Wodoszczelne, skórzane buty
enduro, nadające się do noszenia
na codzień
• Materiał wierzchni: groszkowana
skóra bydlęca (, – , mm),
hydrofobizowana
• Podbite pianką ochraniacze piszczeli
i kostek
• Wzmocnienia w obrębie pięt i palców
• Funkcjonalnie ukształtowana osłona
pod dźwignię zmiany biegów z poliuretanu termoplastycznego (TPU),
obustronna

• Membrana GORE-TEX®: wiatroi wodoszczelna, a jednocześnie przepuszczająca powietrze (oddychająca)
• Wytrzymała, gumowa podeszwa
o znakomitej przyczepności
• Antybakteryjna wkładka o anatomicznym kształcie
• Surowa skóra na cholewce zapewnia
stabilniejszą pozycję na motocyklu
• Zapięcie na rzep dla bezstopniowej
regulacji szerokości cholewki
• Kolor: czarny
• Rozmiary:  – 

NOWOŚĆ

Buty Rallye GS Pro
• Wewnętrzne wzmocnienie chroniące
czubki palców
• Pochłaniacz wstrząsów na pięcie
• Membrana GORE-TEX®: wiatroi wodoszczelna, a jednocześnie przepuszczająca powietrze (oddychająca)
• Wkładka wyjmowana do prania
• Kolor: czarny
• Rozmiary:  – 

• Wysokiej klasy buty enduro
• Materiał wierzchni: skóra bydlęca
• Anatomiczne ochraniacze z tworzywa sztucznego
• Wyjmowany do prania but wewnętrzny z elastycznego
neoprenu, z dzianiną dystansową
• Cholewka zakończona miękkim, gładkim kołnierzem,
utrudniającym przedostawanie się brudu do wnętrza buta
• Cholewka z mechanizmem przegubowym
• Szerokość cholewki przystosowana do protez
ortopedycznych
• Prosty system zapięć z przodu
• Kolor: czarny/szary
• Rozmiary:  – 

RDE POLST/

RDE POLST/

RDE MASSB/

• Sportowe buty motocyklowe
z wymiennymi sliderami bocznymi
oraz piętowymi
• Materiał wierzchni: skóra bydlęca
(ok. , mm), skóra syntetyczna z tyłu
na cholewce
• Skrętnie sztywny ochraniacz stawu
(Torsion Control System, TCS)

RDE MASSB/

Buty SportDry
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Buty 》

Buty Urban
• Wytrzymałe buty z krótką cholewką,
wykonane w całości z hydrofobizowanej skóry bydlęcej
• Pięta i palce wzmocnione
• Elastyczna powierzchnia zewnętrzna
cholewki, zapewniająca jej komfortową
szerokość
• Podszewka funkcyjna, szybkoschnąca
i oddychająca

Buty sportowe RIDE
• Lekkie, sportowe buty motocyklowe
• Materiał wierzchni: woskowana
skóra zamszowa, perforowana skóra
welurowa
• Certyfikowane jako profesjonalne
obuwie motocyklowe
• Wzmocnienia na pięcie i nosku buta
• Ochrona kostek za pomocą nakładki
z tworzywa i podkładki żelowej

• Wygodna wyściółka, dopasowane
kształty i solidnie wykonana
• Podszewka funkcyjna D Air Mesh, zapewniająca przyjemną wentylację buta
• Antybakteryjna wkładka
• Kolor: ciemnoszary/beżowy
• Rozmiary:  – 

• Mocna, profilowana podeszwa
gumowa, amortyzująca wkładka
• Węższy krój wersji damskiej
• Odblaskowe paski nad piętą
• Kolor: czarny
• Rozmiary męskie:  – 
• Rozmiary damskie:  – 

NOWOŚĆ

RDE POLST/

W ogóle tego po nich nie widać: letnie, wysokie buty sportowe
Ride to certyfikowane obuwie ochronne dla motocyklistów.
Łączą bezpieczeństwo, niebanalny styl oraz najwyższy komfort
noszenia. Zarówno na motocyklu, jak i na własnych nogach.
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• Elastyczne strefy na pięcie i podbiciu,
zapewniajace lepszą ruchliwość
• Niewielka masa
• Odblaskowy materiał na piętach
• Kolor: czarny
• Rozmiary:  – 

RDE MASSB/

• Buty turystyczne dla początkujących,
na cały rok
• Materiał wierzchni: hydrofobizowana
skóra bydlęca i Cordura
• Okolice kostek i piszczela wzmocnione
kształtkami z tworzywa sztucznego
i pianką
• Pięta i palce wzmocnione
• Membrana GORE-TEX®: wiatroi wodoszczelna, a jednocześnie przepuszczająca powietrze (oddychająca)

RDE POLST/

RDE MASSB/

Buty Allround
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Buty 》

Buty AirFlow
• Materiał wierzchni: mieszanka skóry
i materiału tekstylnego
• Siatkowe wstawki z materiału AirTex
• Wzmocnienia w obrębie piszczeli
i kostek
• Wzmocnienia w obrębie palców i pięt
• Odblaskowy materiał na piętach

• Wyjmowana, anatomiczna wkładka
• Wysokość cholewki: ok.  cm
• Kolor: czarny
• Rozmiary:  – 

Buty Pro Touring
• Profesjonalne buty turystyczne na
cały rok
• Miękka, groszkowana skóra bydlęca
(ok. , mm), hydrofobizowana
• Duży ochraniacz piszczela, dodatkowo
usztywniony i podbity pianką
• Zabezpieczenie pięty przed starciem
• Zabezpieczenie w miejscu styku
z dźwignią zmiany biegów
• Membrana GORE-TEX®: wiatroi wodoszczelna, a jednocześnie przepuszczająca powietrze (oddychająca)

• Cholewka zakończona miękką
podszewką welurową
• Wkładka wyjmowana do prania,
o anatomicznych kształtach,
antybakteryjna
• Elastyczne strefy na pięcie i podbiciu
• Buty damskie: ekstra dopasowane
kształty i wyższy obcas
• Kolor: czarny
• Rozmiary męskie:  – 
• Rozmiary damskie:  – 

Buty damskie

• Krótka część przednia podeszwy
zapewnia stabilność podczas jazdy
• Elastyczne zakończenie cholewki
• Brak łopotania nawet przy większych
prędkościach
• Odblaskowy nadruk z napisem
BMW Motorrad
• Kolor: czarny
• Podwójne rozmiary: od / do /

Buty męskie

RDE POLST/

RDE POLST/

RDE MASSB/

• Odporny na zabrudzenia i działanie
wody pokrowiec przeciwdeszczowy
• Dostosowany specjalnie do butów
AirFlow
• Elastyczny materiał z powłoką poliuretanową (PU), zabezpieczone szwy
• Odporne na przetarcia wzmocnienia
po wewnętrznej stronie kostek, na
obcasach butów oraz w miejscu
styku z dźwignią zmiany biegów
• Zamek błyskawiczny i elastyczne
wstawki ułatwiają zakładanie

RDE MASSB/

Pokrowiec na but AirFlow
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Rękawice 》

Rękawice Two in One

Rękawice DoubleR
• Wytrzymałe i elastyczne rękawice
sportowe
• W % ze skóry kangurzej
• Optymalna ochrona dłoni oraz krawędzi ręki dzięki dodatkowym warstwom
z materiału SuperFabric w połączeniu
z absorbującym uderzenia żelem
• Nowa twarda osłona kostek wykonana
z tworzywa sztucznego z tytanowym
wkładem (zamiast dotychczas stosowanego Kevlaru) – jeszcze większa
stabilność i jeszcze lepsza ochrona

• Wierzchnia część dłoni poszyta
pochłaniającą uderzenia pianką
Suprotec® o różnej grubości
w zależności od funkcji/strefy
• Komfort noszenia dzięki wstawkom
ze streczu
• Kolory: niebieski/biały/czerwony
i czarny
• Rozmiary: -½ – -½

• Sportowe rękawice turystyczne wykonane w technologii
-komorowej
• Wyjątkowa wielofunkcyjność: dobór komór w zależności od
warunków pogodowych
• Materiał SuperFabric na kłębie, podkład z pianki tłumiącej
uderzenia
• Podwójna warstwa skóry na krawędziach dłoni
• Twardy ochraniacz kostek z tworzywa sztucznego z podkładem z pianki tłumiącej uderzenia
• Lekka pianka po wierzchniej stronie palców
• Krawędź do wycierania na lewym palcu wskazującym
• Skórzane końcówki trzech palców
• Oznaczenia kolorystyczne dla łatwego i szybkiego zakładania
i zdejmowania
• Kolor: czarny
• Rozmiary: -½ – -½

NOWOŚĆ

Rękawice ProSport

RDE MASSB/

• Brak wewnętrznej podszewki zapewnia dobre wyczucie i bezpośredni
chwyt kierownicy
• Łatka do przecierania z miękkiej skóry
welurowej na obu kciukach
• Kolor: czarny
• Rozmiary: -½ – -½

RDE POLST/

RDE POLST/

RDE MASSB/

• Sportowe, znakomicie oddychające
rękawice turystyczne
• Odporna na przetarcia skóra bydlęca
(ok. , mm)
• Podwójna warstwa skóry na kłębach
i krawędziach dłoni
• Trzyczęściowy ochraniacz kostek
wypełniony pianką tłumiącą uderzenia
• Wierzchnia strona palców poszyta
pianką przerywaną w miejscach
stawów, aby zapewnić większą
elastyczność

58

59

RDE POLST/

RDE MASSB/

RDE POLST/

RDE MASSB/

Rękawice 》

Rękawice AirFlow

Rękawice Rallye

• Dobrze wentylowane rękawice letnie
• Oddychająca mieszanka materiałów:
specjalnej gładkiej skóry Pittards oraz
materiału schoeller AirTex
• Dodatkowa warstwa materiału Cordura
w miejscach szczególnie narażonych
na zniszczenie, kłąb z podkładem
z materiału Keprotec
• Lekka pianka po wierzchniej stronie
palców
• Perforacje między palcami poprawiające wentylację

• Elastyczny grzbiet dłoni dzięki mieszance tekstylnej
• Wentylacja między palcami
• Krótki mankiet z neoprenu z zapięciem na rzep
• Kolory: czarny/antracytowy
i czarny/szary/czerwony
• Rozmiary: -½ – -½

• Obciągnięty skórą twardy ochraniacz
kostek z otworami wentylacyjnymi,
podbity pianką
• Wygięty kształt i doskonałe dopasowanie
• Brak wewnętrznej podszewki zapewnia dobre wyczucie i bezpośredni
chwyt kierownicy
• Kciuk pokryty zamszem do wycierania
wizjera kasku
• Kolory: czarny, szary
• Rozmiary: -½ – -½

Rękawice Atlantis

Rękawice GS Dry
• Doskonałe przyleganie bez marszczenia oraz łatwe zakładanie i zdejmowanie dzięki -warstwowemu
laminatowi
• Kolory: czarny/antracytowy
i czarny/czerwony/antracytowy
• Rozmiary męskie: -½ – -½
• Rozmiary damskie:  – 

NOWOŚĆ

• Turystyczne rękawice skórzane na
okresy przejściowe
• Grzbiet dłoni z bydlęcej skóry welurowej, wnętrze dłoni z koziej skóry nappa (obie skóry hydrofobizowane)
• Podwójna warstwa skóry w newralgicznych miejscach, kwawędzie dłoni
z podkładem z materiału Keprotec
• Absorbująca uderzenia pianka
Memory Foam na palcach i kostkach
• Membrana GORE-TEX®: wiatroi wodoszczelna, a jednocześnie przepuszczająca powietrze (oddychająca)

• Wąski mankiet do noszenia na lub
pod rękawem kurtki
• Końcówki kciuka i palca wskazującego nadają się do obsługi ekranów
dotykowych
• Gumowa krawędź do wycierania
na lewym palcu wskazującym
• Wysoki komfort noszenia i brak
miejsc ucisku palców dzięki
specjalnym szwom
• Kolor: antracytowy
• Rozmiary: -½ – -½

RDE POLST/

RDE POLST/

RDE MASSB/

• Rękawice enduro wykonane z mieszanki skóry i materiału tekstylnego
• Bardzo odporny na przetarcie materiał
SuperFabric na kłębie, z podkładem
z adaptacyjnej pianki Memory Foam
• Miękki ochraniacz kostek
• Membrana GORE-TEX® X-TRAFIT:
wiatro- i wodoszczelna, a jednocześnie przepuszczająca powietrze
(oddychająca)

RDE MASSB/

• Letnie rękawice bez podszewki do
jazdy terenowej
• Bardzo wytrzymała skóra kangurza
po wewnętrznej stronie dłoni
• Ochraniacze i pianka na grzbiecie
dłoni
• Materiał SuperFabric w miejscach
narażonych na większe obciążenia
mechaniczne
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Rękawice 》

Rękawice Allround
• Lekkie rękawice turystyczne
• Mieszanka skóry koziej, nylonu i streczu
• Pochłaniająca uderzenia pianka Temper na kostkach
• Podwójna warstwa skóry
• Membrana BMW Climate: wiatro- i wodoszczelna,
oddychająca
• Lekka, funkcjonalna podszewka
• Doskonałe przyleganie bez marszczenia, łatwe zakładanie
i zdejmowanie
• Gumowa krawędź do wycierania
• Odblaskowe paski
• Kolor: czarny
• Rozmiary: -½ – -½

Rękawice ProSummer
• Lekkie rękawice turystyczne
• Mieszanka skóry koziej, nylonu
i streczu
• Pochłaniająca uderzenia pianka
Temper na kostkach
• Podwójna warstwa skóry
• Membrana GORE-TEX® X-TRAFIT:
wiatro- i wodoszczelna, a jednocześnie przepuszczająca powietrze
(oddychająca)
• Lekka, funkcjonalna podszewka

Rękawice ProWinter
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• Mocno wygięte palce
• Gumowa krawędź do wycierania oraz
zamszowa powierzchnia do wycierania
na lewym kciuku
• Podwójny mankiet z materiału typu
softshell
• Mechata podszewka
• Odblaskowe paski
• Kolor: czarny
• Rozmiary: -½ – -½

• Krótkie rękawice skórzane na ciepłe temperatury
• Grzbiet i wewnętrzna część dłoni z miękkiej skóry koziej
• Dodatkowa warstwa skóry welurowej na krawędziach
i po wewnętrznej stronie dłoni
• Brak wewnętrznej podszewki zapewnia dobre wyczucie
i bezpośredni chwyt kierownicy
• Perforacja między palcami
• Regulacja szerokości na nadgarstku
• Końcówka palca wskazującego ze skóry welurowej
• Kolor: czarny
• Rozmiary: -½ – -½

RDE MASSB/

Rękawice Urban

Jedwabne rękawice
wewnętrzne
• Jako uzupełnienie do rękawic motocyklowych na okres przejściowy
• Wykonane z czystego jedwabiu
• Kolor: czarny
• Rozmiary:  – 

RDE POLST/

RDE POLST/

RDE MASSB/

• Znakomicie izolujące rękawice
zimowe, wykonane z mieszanki
skóry i materiału tekstylnego
• Pianka ochronna na kostkach
• Membrana GORE-TEX®: wiatroi wodoszczelna, a jednocześnie przepuszczająca powietrze (oddychająca)
• Ocieplenie Thinsulate z dodatkową
osłoną aluminiową
• Końcówki palców w skórze Pittards
Gripster dla zapewnienia lepszej
chwytności

• Doskonałe przyleganie bez marszczenia, łatwe zakładanie i zdejmowanie
• Gumowa krawędź do wycierania
• Odblaskowe paski
• Specjalny krój damski
• Kolor: czarny
• Rozmiary męskie: -½ – -½
• Rozmiary damskie:  – 
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Odzież funkcyjna 》 Kamizelki

Kamizelka HighViz
• Jaskrawożółta kamizelka ostrzegawcza, wykonana z przepuszczającego
powietrze poliestru
• Duża aplikacja odblaskowa na piersi
i plecach, a także po bokach
• Optymalna widzialność przy każdej
pogodzie
• Po obu stronach elastyczne wstawki
z poliamidu i elastanu

Kamizelka HeatUp
• Przylegająca, ściśle dopasowania –
brak efektu łopotania
• Pasuje do wszystkich kurtek
BMW Motorrad
• Zgodna z EN 
• Rozmiary: uniseks XS – XL

• Ogrzewana kamizelka z poliestru, ściśle przylegająca
do ciała
• Oddychająca, odprowadzająca wilgoć na zewnątrz
i wiatroodporna
• Pięć elementów grzejnych na piersi, plecach i w okolicy
nerek
• Trzy stopnie grzania, maks.  W przy napięciu  V
• Podłączana do gniazdka elektrycznego motocykla
• Lekka podszewka z polaru dla optymalnej izolacji
• Podniesiony, ocieplający kołnierz w obrębie karku
• Jedna kieszeń wewnętrzna
• Kolor: czarny
• Rozmiary: uniseks XS – XL

Ta kamizelka funkcyjna oferuje niezwykle skuteczną, rewolucyjną technologię
chłodzenia, wykorzystującą efekt parowania dyfuzyjnego. Gdy kamizelka zostanie zwilżona wodą, system HyperKewl
pochłania tę wilgoć i magazynuje ją
przez nawet osiem godzin, co pozwala
obniżyć temperaturę przy ciele o -°C
w stosunku do temperatuury otoczenia.
Odzież pozostaje przy tym całkowicie
sucha.

Lekka, sportowa kamizelka ogrzewana pasuje pod
wszystkie kurtki motocyklowe BMW Motorrad i zapewnia przyjemne ciepło w chłodne dni. Rozmieszczenie
elementów grzejnych przystosowane jest specjalnie do
wymagań związanych z jazdą motocyklem. Opcjonalny
kontroler umożliwia regulację mocy grzania. Kontroler
nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Można
go nabyć oddzielnie.

RDE POLST/

RDE POLST/

RDE MASSB/

• Kamizelka chłodząca, z przodu i na plecach materiał funkcyjny HyperKewl
• Ciągły efekt chłodzenia dzięki tzw. zimnemu odparowywaniu
• Materiał zewnętrzny: funkcyjne włókna nylonowe i poliestrowe
• Części boczne o dużej zawartości streczu
• Przedni zamek błyskawiczny
• Kolor: czarny
• Rozmiary: uniseks XS – XL

RDE MASSB/

Kamizelka CoolDown
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Odzież funkcyjna 》 Kombinezony/kurtki

Kurtka polarowa Ride
• Funkcjonalna kurtka polarowa o konstrukcji Doubleface
• Miękki mikropolar na zewnątrz: optymalne ocieplenie
• Bardzo funkcjonalne wlłókna poliestrowe wewnątrz:
oddychalność, regulacja temperatury, odprowadzanie
wilgoci na zewnątrz, szybkie schnięcie
• Materiał z wiatroszczelną membraną Windbreaker na piersi
• Dobrze dopasowane kształty pod wierchnią odzieżą
motocyklową
• Dwie boczne kieszenie na zamek błyskawiczny z podszewką
siatkową
• Kolor wersji damskiej: jasnoszary
• Kolor wersji męskiej: ciemnoszary
• Rozmiary damskie: XS – XL
• Rozmiary męskie: S – XL

Kombinezon PCM
• Dwuczęściowa bielizna motocyklowa na zimę i okresy
przejściowe
• Nowe, ulepszone rozmieszczenie różnych struktur i materiałów – mniejszy efekt pogrubiania pod kombinezonem
• Materiał wierzchni: strecz Power, gładki na zewnątrz,
mechaty wewnątrz
• Regulujący ciepło materiał schoeller-PCM (Phase Change
Material) na piersiach, udach i kolanach
• Ochrona przed zimnem dzięki wiatroszczelnemu materiałowi
Windbreaker na ramionach i w okolicy nerek
• Stójka z flauszowego streczu Thermo Power
• Kurtka z dwiema bocznymi kieszeniami na zamek
błyskawiczny
• Spodnie z komfortowym, gumowym paskiem
• Kolor: czarny
• Rozmiary: uniseks XS – XL

Krój męski

Krój damski

NOWOŚĆ

Kurtka Windbreaker Ride

RDE POLST/
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• Kurtka funkcyjna z wypinanymi rękawami
• Z przodu i z tyłu materiał schoeller-PCM (Phase Change
Material), który aktywnie i komfortowo wyrównuje różnice
temperatur
• Rękawy i boki wykonane w % z materiału typu softshell,
rękawy cienko watowane
• Dwie boczne kieszenie na zamek błyskawiczny z podszewką
siatkową
• Kolor: czarny
• Rozmiary: uniseks XS – XL

RDE POLST/

RDE MASSB/

Kurtka PCM

• Wąsko skrojona kurtka
• % materiału typu softshell
• -warstwowy laminat z bardzo funkcjonalną membraną poliuretanową
• Wiatroszczelna, wodoodporna i oddychająca
• Wydłużona część tylna
• Cienka, lekka, składana do małych rozmiarów
•  kieszenie zewnętrzne z podszewką siatkową, zapinane na
zamek błyskawiczny
• Otwór na słuchawki (w prawej kieszeni piersiowej)
• Nadaje się również do innych form spędzania wolnego czasu
• Kolor: czarny
• Rozmiary uniseks: XS – XL (XS i S o kroju taliowanym)
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Odzież funkcyjna 》 Kombinezony przeciwdeszczowe

Kombinezon p/deszczowy ProRain

Kombinezon Klimakomfort

NOWOŚĆ

RDE MASSB/

Kombinezon p/deszczowy RainLock

RDE POLST/

NOWOŚĆ
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• Wodo- i wiatroszczelny kombinezon
-częściowy
• % nylonu z wodoszczelną
powłoką poliuretanową (PU)
• Antypoślizgowy materiał na pośladkach, odporny na wysokie temperatury materiał po wewnętrznej stronie
dolnej części nogawek
• Odpinany kaptur chowany w kołnierzu
kurtki
• Wodoszczelna kieszeń wewnętrzna,
 kieszenie zewnętrzne z odpływem
wody
• Długie zamki błyskawiczne na nogawkach, ułatwiające zakładanie

• Przedni zamek błyskawiczny z wodoszczelnym zamknięciem Labyrinth
• Odblaskowe nadruki na nogawkach,
rękawach, plecach i piersiach
• Niewielka masa, niewielki rozmiar po
spakowaniu
• Kolor kurtki: niebieski
• Kolor spodni: antracytowy
• Rozmiary: uniseks XS – XL

RDE MASSB/

NOWOŚĆ

• Dwuczęściowy kombinezon przeciwdeszczowy
o klasycznym kroju
• Elastyczny, oddychający, -warstwowy laminat,
% nylonu
• Wiatro- i wodoszczelny oraz oddychający dzięki membranie
BMW Climate
• Szwy zgrzewane
• Odporny na wysokie temperatury materiał Nomex po
wewnętrznej stronie dolnej części nogawek
• Przedni zamek błyskawiczny z wodoszczelnym zamknięciem Labyrinth
• Wysoki, regulowany kołnierz z kominiarką
• Zamek nogawki aż do pasa spodni
• Kurtka:  wodoodporne kieszenie zewnętrzne,  wodoszczelna kieszeń wewnętrzna
• Paski rzepowe do regulacji szerokości końców rękawów i
nogawek oraz kołnierza
• Ściągany sznurek na dolnym brzegu i w talii kurtki
• Odblaskowe nadruki w kolorze antracytowym
• Możliwość schowania w poręcznym, dostarczanym
w komplecie worku
• Kolor: czarny
• Rozmiary: S – XL

RDE POLST/

• Wodo- i wiatroszczelny kombinezon jednoczęściowy
• % nylonu z wodoszczelną powłoką poliuretanową (PU)
• Antypoślizgowy materiał na pośladkach, odporny na wysokie
temperatury materiał po wewnętrznej stronie nogawek
• Optymalne zwieńczenie kołnierza w kierunku kasku, zintegrowana kominiarka
• Duża wewnętrzna kieszeń piersiowa
• Długie zamki błyskawiczne z przodu oraz po wewnętrznej
stronie nogawek ułatwiają zakładanie kombinezonu
• Przód z wodoszczelnym zamknięciem Labyrinth
• Duże nadruki odblaskowe
• Niewielka masa, możliwość schowania w małej torbie
z paskiem i klamrą zatrzaskową
• Kolor: żółty/ciemnoszary
• Rozmiary: uniseks XS – XL
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Odzież funkcyjna 》 Różne

Podkolanówki HydroSock
• Wodoszczelne podkolanówki funkcyjne
• Ergonomicznie przystosowane do
jazdy enduro/terenowej
• -warstwowy laminat z funkcjonalnego
włókna bambusowego, poliestru,
spandeksu oraz wiatro- i wodoszczelnej membrany BMW Climate

Pas nerkowy
• Praktyczny, funkcjonalny pas nerkowy
dla początkujących
• Tkanina dystansowa z warstwą
WINDSTOPPER, wiatroszczelna
i oddychająca
• Mocne boczne wstawki ze streczu,
zapewniające dobre dopasowanie

• Zapięcie na rzepy, umożliwiające
indywidualną regulację
• Napis BMW Motorrad z tyłu pasa
• Kolor: czarny
• Rozmiary: S – XL

• Ciepłe, neutralizujące nieprzyjemne
zapachy i regulujące wilgotność stopy
• Wzmocniona podeszwa
• Kolor: ciemnoszary
• Rozmiary: / – /

Podkolanówki Summer
NOWOŚĆ
• Lekkie skarpety motocyklowe na
cieplejsze dni
• Funkcjonalny, hamujący nieprzyjemne
zapachy i łatwy w pielęgnacji materiał
• Anatomicznie dopasowane strefy
wyściełane
• Kanały wentylacyjne na spodach stóp
• Dobre dopasowanie: asymetryczny
kształt, elastyczna dzianina o strukturze żeberkowej

• dopasowane strefy wyściełane
• Zalecany zakres temperatur: od °C
• Sięgają do połowy łydek, wykonane
z oddychającego materiału Dry Tex®
• Kolory: jasnoszary/szary/żółty
• Rozmiary:  – ,  – ,  – ,
 – 

Pas nerkowy Pro

NOWOŚĆ

Podkolanówki Thermo

RDE POLST/

• Podkolanówki motocyklowe na
zimne dni
• Funkcjonalny, hamujący nieprzyjemne
zapachy i łatwy w pielęgnacji materiał
• Kanały wentylacyjne na spodach stóp
• Dobre dopasowanie: asymetryczny
kształt, elastyczna dzianina o strukturze
żeberkowej, anatomicznie
72
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• Mocne boczne wstawki ze streczu,
zapewniające optymalne dopasowanie
• Kolor: czarny
• Rozmiary: S – XL

• dopasowane strefy wyściełane
• Zalecany zakres temperatur: od – do
+°C
• Sięgają do kolan i mają zdolność wyrównywania temperatury
• Kolory: antracytowy/ciemnoszary/żółty
• Rozmiary:  – ,  – ,  – ,
 – 

RDE POLST/

RDE MASSB/

• Pas z elementem polarowym do
wpinania w obrębie nerek
• Wyjmowany ochraniacz kości
ogonowej (PN-EN , poziom )
• Tkanina dystansowa w obrębie nerek,
materiał zewnętrzny: Cordura
• Wiatroszczelny i oddychający
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Odzież funkcyjna 》 Koszulki/bielizna

RDE MASSB/

DoubleR Skin
• Jednoczęściowa bielizna zakładana
pod kombinezon skórzany
• Funkcjonalna mieszanka materiałów:
poliamiidu, poliestru i elastanu
• Wysoka oddychalność i zdolność
wyrównywania temperatury
• Właściwości antybakteryjne i zdolność hamowania zapachów
• Elastyczna, łatwa w pielęgnacji
i szybkoschnąca

Koszulka z długim rękawem Ride
• Koszulka funkcyjna z długim rękawem, wykonana w %
z odzyskanego poliestru
• Oddychalność, odprowadzanie wilgoci na zewnątrz i zdolność hamowania zapachów dzięki Polygiene
• Siatkowe wstawki po bokach, zapewniające zwiększoną
przepuszczalność powietrza
• Przyjemność noszenia dzięki efektowi Cotton Touch
• Krój damski lekko taliowany, krój męski prosty
• Kolory koszulki damskiej: koralowy/ciemnoczerwony
• Kolor koszulki męskiej: granatowy
• Rozmiary damskie: XS – XL
• Rozmiary męskie: S – XL

• Anatomicznie dopasowana dzianina
bez szwów – najwyższy komfort
noszenia
• Szlufki na stopy i kciuki, zapewniające
optymalne ułożenie na ciele
• Kolor: czarny
• Rozmiary: S – XL

NOWOŚĆ

Krój męski

Krój damski

Koszulka z krótkim rękawem Ride

Krój damski
Krój męski
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• Zestaw bielizny na chłodniejsze dni
• Włókna bambusowe: % materiału
Tencel, % poliamidu, % poliestru,
% elastanu
• Oddychająca, łatwa w pielęgnacji,
szybkoschnąca
• Trwale antybakteryjna i zapobiegająca powstawaniu przykrych zapachów
domieszka srebra
• Lepiej zaizolowane wrażliwe miejsca
• Optymalne ocieplenie i uczucie
miękkości podczas noszenia

• Bezszwowe wykończenie i przylegające, zaprojektowane z myslą o jeździe motocyklem kształty
• Koszulka z krótkim zamkiem błyskawicznym
• Zalecany zakres temperatur: od -°C
• Koszulka i kalesony dostępne osobno
• Kolor wersji damskiej: ciemnoszary/
fioletowy
• Kolor wersji męskiej: ciemnoszary/
naftowy
• Rozmiary damskie: XS – XL
• Rozmiary męskie: S – XL

RDE MASSB/

Bielizna funkcyjna Thermo

NOWOŚĆ

Krój męski

RDE POLST/

RDE POLST/

RDE MASSB/

• Koszulka funkcyjna z krótkim rękawem, wykonana w %
z odzyskanego poliestru
• Oddychalność, odprowadzanie wilgoci na zewnątrz
i zdolność hamowania zapachów dzięki Polygiene
• Siatkowe wstawki po bokach, zapewniające zwiększoną
przepuszczalność powietrza
• Przyjemność noszenia dzięki efektowi Cotton Touch
• Krój damski lekko taliowany, krój męski prosty
• Kolory koszulki damskiej: koralowy/ciemnoczerwony, duży
nadruk na plecach
• Kolor koszulki męskiej: granatowy
• Rozmiary damskie: XS – XL
• Rozmiary męskie: S – XL

Krój damski
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Odzież funkcyjna 》 Koszulki/bielizna
Top, żółty

Koszulka
z krótkim
rękawem,
szara

Koszulka
z długim
rękawem,
szara

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
Krój damski

Krój damski

Krój męski

NOWOŚĆ

Krój damski

Krój męski

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

Spodnie 3/4

Bielizna funkcyjna Summer

RDE POLST/

Krój damski

Krój męski
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Krój męski
Dostępne również
w wersji damskiej

RDE MASSB/

NOWOŚĆ
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Szorty

• Zestaw bielizny na lato i okresy przejściowe
• % recyklingowanego poliamidu, % poliestru
• Oddychający, łatwy w pielęgnacji, szybkoschnący
• Trwale antybakteryjna i zapobiegająca powstawaniu
przykrych zapachów domieszka srebra
• Bezszwowe wykończenie i przylegające, zaprojektowane
z myslą o jeździe motocyklem kształty
• Przyjemność noszenia dzięki efektowi chłodu i miękkości
• Przy projektowaniu uwzględniono specyficzne potrzeby
motoocyklistów (wzmocnienia na protektorach, struktury
wyrównujące temperaturę)
• Wysokiej klasy żakardowe motywy na koszulkach
• Zalecany zakres temperatur: Szorty, koszulka krótka i top
od °C Koszulka długa, spodnie /: –°
• Wszystkie elementy dostępne osobno, z możliwością
dowolnego łączenia
• Kolory w wersji damskiej: jasnoszary/jasnoturkusowy,
żółty/jasnoturkusowy (top)
• Kolory w wersji męskiej: jasnoszary/żółty
• Rozmiary damskie: XS – XL
• Rozmiary męskie: S – XL
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Odzież funkcyjna 》 Różne

Kominiarka
Windbreaker Ride

Czapka Ride
• Czapka pod kask, wykonana w % z poliamidu
i w % z elastanu
• Chroni wyściółkę kasku przed zapoceniem
• Elastyczna, oddychająca i odprowadzająca wilgoć
na zewnątrz
• Bardzo łatwy w pielęgnacji i praniu
• Kolor: czarny z szarym nadrukiem
• Rozmiary: M, L

• Kominiarka na niskie temperatury
• Znakomta ochrona szyi i górnej części piersi przed wiatrem
• Wysokiej klasy polar poliestrowy z membraną Windbreaker
(-warstwowy laminat)
• Strecz Power w górnej części głowy
• Oddychalność i regulacja temperatury
• Kolor: czarny z szarym nadrukiem
• Rozmiary: S – L

Ocieplacz karku Ride
Kominiarka
Silk Ride
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Kominiarka
Summer Ride

Chusta Easy Tube
BMW Motorrad

• Kominiarka z lekką ochroną przed wiatrem na lato i okresy
przejściowe
• Antybakteryjny system ultra fresh
• Bezszwowe wykonanie i bardzo elastyczny materiał:
% poliestru ultra fresh
• Oddychalność i regulacja temperatury
• Kolor: czarny
• Rozmiary: M, L

• Funkcjonalna, dwukolorowa chusta wielofunkcyjna
• Wszechstronne zastosowania: jako szalik, osłona twarzy,
czapka itd.
• Elastyczny materiał, złożony w % z poliamidu
i w % z elastanu
• Wysoki komfort noszenia dzięki bezszwowemu wykonaniu
• Kolory: czarny z szarym nadrukiem, czerwony z ciemnoczerwonym nadrukiem
• Rozmiar: uniwersalny

RDE POLST/

RDE POLST/

RDE MASSB/

• Lekka kominiarka na lato
• Wykonana w % z wysokogatunkowego jedwabiu, cienka,
elastyczna i miękka
• Wysoki komfort noszenia dzięki bezszwowemu wykonaniu
• Oddychalność i regulacja temperatury
• Kolor: czarny
• Rozmiary: M, L

RDE MASSB/

• Funkcjonalny ocieplacz na szyję – doskonały na
okresy przejściowe i sezon zimowy
• Mikropolar poliestrowy z membraną Windbreaker
na szyi i w obrębie piersi
• Elastyczny materiał, złożony w % z poliamidu
i w % z elastanu
• Przyszywana, przyjemna w dotyku cienka chusta
wielofunkczjna (buff)
• Optymalne przejście między kaskiem a kołnierzem kurtki
• Bardzo łatwy w pielęgnacji i praniu
• Kolor: czarny z szarym nadrukiem
• Rozmiary: S – L
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Odzież funkcyjna 》 Wyposażenie ochronne

Protektor plecowy Shield

System Neck Brace Function

• Wysokiej klasy protektor o bardzo dobrych parametrach
tłumienia uderzeń
• Wewnętrzny rdzeń aluminiowy o strukturze pajęczyny,
płyty zewnętrzne z polipropylenu
• Duża powierzchnia pokrycia kręgosłupa, łopatek oraz
okolicy nerek
• Certyfikat CE według normy DIN  (poziom )
• Bardzo dobra przepuszczalność i cyrkulacja powietrza
• Zdejmowane paski naramienne oraz pas nerkowy
z regulacją długości
• Niewielka masa własna: ok.  g
• Kolor: czarny
• Rozmiary: -, -, -

• System ochrony karku, efektywnie redukuje urazy kręgów
szyjnych
• Zarówno do sportów wyścigowych, jazdy po drogach
i w terenie, jak i do codziennego ruchu miejskiego
• Wykonany w całości z tworzywa sztucznego wzmocnionego
włóknem szklanym
• Możliwość uzywania w połączeniu ze wszystkimi popularnymi kaskami i elementami odzieży motocyklowej
• Pianka obleczona wymienną, komfortową powłoką tekstylną
• Możliwość regulacji rozmiaru
• Utrzymana pełna swoboda ruchów
• Prosta obsługa dzięki zapięciom szybkomocującym
• Kolor: antracytowy
• Rozmiary: S (dzieci), M (dorośli)

Kamizelka z protektorami
• Kamizelka z wyjmowanymi protektorami piersiowym
i plecowym
• Protektory plecowe NP, certyfikowane wg DIN 
(poziom )
• Elastyczna kamizelka z poliestru i lycry
• Dobre pokrycie kręgosłupa, barków, nerek i klatki piersiowej
• Bardzo dobra przepuszczalność i cyrkulacja powietrza
• Kolor: czarny z niebiesko-białym nadrukiem
• Rozmiary: S – XL

System Neck Brace Street

RDE POLST/
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• Protektory plecowe NP o bardzo dobrych parametrach
tłumienia uderzeń (poziom )
• Dobre pokrycie kręgosłupa, łopatek i okolic nerek
• Certyfikat CE wg DIN  (poziom )
• Bardzo dobra przepuszczalność i cyrkulacja powietrza
• Paski naramienne i pas nerkowy z bezstopniową regulacją
długości
• Kolor: czarny z niebiesko-białym nadrukiem
• Rozmiary: S – XL
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Ochraniacz pleców

• System ochrony karku, efektywnie redukuje urazy kręgów
szyjnych
• Zarówno do sportów wyścigowych, jak i do ruchu miejskiego
• Części górna i dolna z tworzywa sztucznego wzmocnionego
włóknem szklanym
• Dwa indywidualnie regulowane podparcia łopatkowe
• Składany dla ułatwienia transportu
• Wycięcie na zamek błyskawiczny kurtki
• Możliwość regulacji rozmiaru
• Pełna swoboda ruchów
• Prosta obsługa dzięki zapięciom szybkomocującym
• Kolor: czarny
• Rozmiary: S/M, L/XL, XL
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Torby 》
Torba walcowa
• Wodoszczelna torba walcowa
• Pojemność: ok.  l
• Materiał wierzchni: wytrzymały brezent, dno o wyglądzie
materiału tekstylnego
• Wyjmowana, trójwymiarowa płyta denna z tworzywa EVA
• Duży otwór dostępowy, ułatwiający pakowanie
• Zdejmowany pasek na ramię, uchwyt do przenoszenia
• W komplecie regulowane paski mocujące z klamrami
zatrzaskowymi, ułatwiające zamocowanie na motocyklu
• Powierzchnie odblaskowe po bokach i z przodu, odblaskowy
nadruk „BMW Motorrad”
• Kolor: granatowy

Plecak Function
• Regulowane pasy naramienne
(wyściełane), pas biodrowy
(zdejmowany) oraz pasek pierciowy
• Uchwyt do przenoszenia jak
w torbach podróżnych
• Paski do mocowania dodatkowego
bagażu na zewnątrz plecaka
• Możliwość zamocowania jako torba
walcowa na motocyklu
• Kolor: szary/biały/czerwony/czarny

NOWOŚĆ

Torba Softbag, mała
NOWOŚĆ

RDE POLST/

NOWOŚĆ
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• Proste użytkowanie: lekkobieżne
kółka, uchwyty teleskopowy i do
przenoszenia, niewielka masa własna
• Cztery paski kompresyjne na
obwodzie
• W komplecie osobny worek na buty
• Kolor: biały/czarny

• Torba tylna z elastycznego materiału
• Pojemność: ok.  l z możliwością powiększenia do  l
• Wodoszczelna komora główna,  wodoodporne kieszenie
zewnętrzne
• Odporna na przedarcie tkanina poliestrowa o wyglądzie
materiału tekstylnego
• Nadające kształt tworzywo EVA na dnie oraz z tyłu
• Zdejmowany pasek na ramię, uchwyt do przenoszenia
• Proste mocowanie na motocyklu dzięki wszechstronnej
koncepcji mocowania
• W komplecie ucha do mocowania oraz regulowane paski
mocujące z klamrami zatrzaskowymi
• Duże powierzchnie odblaskowe po bokach i z przodu

Torba Softbag, duża
• Torba tylna z elastycznego materiału
• Pojemność: ok.  l z możliwością powiększenia do  l
• Wodoszczelna komora główna,  wodoodporne kieszenie
zewnętrzne
• Odporna na przedarcie tkanina poliestrowa o wyglądzie
materiału tekstylnego
• Nadające kształt tworzywo EVA na dnie oraz z tyłu
• Zdejmowany pasek na ramię, uchwyt do przenoszenia
• Proste mocowanie na motocyklu dzięki wszechstronnej
koncepcji mocowania
• W komplecie ucha do mocowania oraz regulowane paski
mocujące z klamrami zatrzaskowymi
• Duże powierzchnie odblaskowe po bokach i z przodu
• Kolor: ciemnoszary
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Walizka Giant Bag
• Stabilna walizka, zaprojektowana
specjalnie dla motocyklistów
• Pojemność ok.  l, wystarczająca na
całe wyposażenie kierowcy
• Wytrzymały materiał wierzchni,
wzmocnione część tylna oraz dno
walizki
• Zamykana komora główna, wnętrze
podzieone na dwie części
• Wyściełany schowek na kask z możliwością złożenia przegrody
• Zewnętrzna kieszeń na zamek błyskawiczny,  duże schowki w pokrywie

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
RDE POLST/

• Wysokiej klasy plecak motocyklowy
na wycieczki
• Pojemność: ok.  l z możliwością
powiększenia do  l
• Materiał wierzchni: wytrzymały
brezent oraz nylon
• Wodoszczelna komora główna
z przegrodą na laptopa (do ")
• Możliwość zmieszczenia kasku
• Cztery kieszenie zewnętrzne,
siatkowa kieszeń wewnętrzna
• Główna komora podzielna, dolna
część dostępna oddzielnie
• Ergonomicznie ukształtowana część
plecowa
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Akcesoria 》
DrinkPack Hydra
• Elastyczny system picia w czasie jazdy
• Wykonany z przezroczystego, odpornego na pleśnie i neutralnego zapachowo poliuretanu
• Pojemnik z dużym otworem ułatwiającym napełnianie i czyszczenie
• Bezpieczne połączenie plug&play
wężyka z pojemnikiem – przepływ
cieczy możliwy jest dopiego po podłączeniu wężyka, co pozwala uniknąć
niechcianego przemoczenia kurtki
podczas montażu.

Torba Messenger
• Praktyczna torba na ramię
• Pojemność: ok.  l
• Materiał wierzchni: poliester (PE), poliuretan (PU),
polichlorek winylu (PCW)
• Wysoki stopień wodoodporności
• Duża przegroda główna z zamkiem błyskawicznym
• Wyściełana przegroda na laptopa i dokumenty
• Z przodu i z tyłu po jednej kieszeni zewnętrznej na zamek
błyskawiczny
•  kieszeń na zamek i  mniejsze schowki w pokrywie
• Wyściełana część plecowa
• Wyściełany pasek na ramię o regulowanej długości
• Regulowany, zdejmowany pasek biodrowy
• Kolor: czarny/antracytowy

Torebka biodrowa Hip
• Pojemność: ok.  l
• Na zewnątrz kieszenie statkowe oraz
jedna kieszeń na zamek błyskawiczny
• W komplecie pokrowiec przeciwdeszczowy w kolorze sygnałowym
oraz odpinany pasek na ramię

• Bezpieczne zamknięcie suwakowe,
szczelne nawet przy dużym obciążeniu
• Ustnik kątowy z funkcją push-pull
ułatwiającą otwieranie (również za
pomocą zębów)
• Miękka, silikonowa końcówka ustnika
Easy Flow, umożliwiająca (przy otwartym ustniku) aktywację przepływu
cieczy przez lekkie przygryzienie
• Pojemność:  l

Okulary przeciwsłoneczne
BMW Motorrad

Kolor: Tabac

Produkty pielęgnacyjne

Okulary funkcyjne TriVision

RDE POLST/

• Okulary funkcyjne o sportowych, dopasowanych kształtach
• Wymienne szkła na każdą pogodę (przyciemniane,
pomarańczowe i zwykłe)
• % ochrony UV-A, UV-B i UV-C w przypadku szkieł
przyciemnianych
• Możliwość bezproblemowego noszenia pod kaskiem
• Dostarczane wraz z woreczkiem i twardym etui
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• Preparat funkcyjny BMW: chroni
odzież funkcyjną i utrzymuje
właściwości oddychające oraz
wodo- i wiatroszczelność materiału
• Środek impregnacyjny BMW do tekstyliów i skóry: ma działanie ochronne
i zwiększa wodo- oraz olejoodporność materiału
• Środek do czyszczenia motocykli
BMW: łatwo i delikatnie czyści
wszystkie części motocykla i jest
przyjazny dla środowiska
• Spray do łańcucha BMW: dobrze
przywiera i rozprowadza się, odporny
na działanie deszczu i wysokich
temperatur

• Środek do czyszczenia wizjera
i kasku: dokładnie i delikatnie usuwa
brud i pozostałości owadów
• Środek BMW przeciwdziałający zaparowywaniu w aerozolu: uniemożliwia
zaparowywanie i naprawia najdrobniejsze zadrapania
• Środek do czyszczenia wyściółki kasku BMW: usuwa zabrudzenia, dezodoruje i odświeża wyściółkę kasku

RDE MASSB/
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Kolor: Gun

RDE POLST/

• Świetny wygląd dzięki lekko lustrzanym szkłom
• Przylegające, dostosowane do jazdy motocyklem
i noszenia pod kaskiem
• Ciemne, odporne na zarysowania szkła dla optymalnej
ochrony przed światłem, nawet przy silnym nasłonecznieniu
• Bardzo mała masa
• Metalowa oprawka
• % ochrony UV-A, UV-B i UV-C
• W komplecie etui oraz woreczek na okulary
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Słowniczek 》
3-Perform
Wysoce odporny na ścieranie, wiatro- i wodoszczelny, wydajnie oddychający, elastyczny laminat 3-warstwowy, tworzący
membranę BMW Climate.
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.

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.
Dynafil
Bardzo odporna na rozrywanie przędza poliamidowa – jeszcze
odporniejsza niż Cordura 500/700. Wyróżnia się też dużą odpornoscią na wysokie temperatury.
Dynatec
Tkanina z przędzy Dynafil. Bardzo wytrzymała na rozrywanie
i ekstremalnie odporna na czynniki mechaniczne. Temperatura
topnienia wynosi 290ºC.
GORE-TEX®

Barwniki azowe
Do farbowania materiałów wierzchnich nie mogą być stosowane barwniki azowe, ponieważ mogą one być rozkładane na
rakotwórcze aminy.
Bezpieczeństwo, czynne i bierne
Bezpieczeństwo czynne zapobiega wypadkowi, np. poprzez
dobrą widoczność dzięki materiałowi odblaskowemu. Bezpieczestwo bierne jest kluczowe w trakcie wypadku, np. wytrzymałe materiały wierzchnie czy tłumiące uderzenia ochraniacze.
c_change
Materiał stosowany w bionicznej membranie c_change w postaci 3-warstwowego laminatu. „Inteligentna”, adaptacyjna
membrana c_change dostosowuje wielkość porów do panującej temperatury zewnętrznej i w ten sposób reguluje oddychalność odzieży zależnie od potrzeby – „oddycha” w ciepłe
dni oraz izoluje w zimne dni.
coldblack
Odbijanie światła słonecznego i ochrona przed promieniowaniem UV. Ciemne materiały wykończone w tej technologii odbijają promienie słoneczne, a odzież pozostaje dłużej chłodna.
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RDE MASSB/

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

88

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.
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 intensywnosci jego używania).
Kask Enduro
Kask motocyklowy z częścią szczękową i szybą, ale bez wizjera.
Kask integralny
Kask motocyklowy, który całkowicie otacza głowę.
Kask otwarty typu Jet
Kask motocyklowy bez części szczękowej i wizjera.

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, ramiona, kolana, kłęby
dłoni itp.) jako wzmocnienie między warstwami materiału
wierzchniego.
Keproshield
Tkanina ochronna złożona z włókien Kevlaru, Dynatecu oraz
bawełny, połączona z bioniczną membraną c_change jako
3-warstwowym laminatem i wyposażona w technologię
coldblack.
Keratan
Specjalne wyposażenie Keratan umożliwia uzyskanie maksymalnej wytrzymałości na ścieranie przy jednocześnie dużej
elastyczności. To zasługa unikalnego połączenia materiałów:
wytrzymałej, wysokogatunkowej skóry o nakłuwanej strukturze
w kształcie diamentu oraz syntetycznej powłoki powierzchniowej.
Krój motocyklowy
Krój ten odpowiada potrzebom kierowcy siedzącego na motocyklu: przesunięte do przodu otwory rękawów, wygięty krój
rękawów i nogawek oraz niezliczone rozwiązania szczegółowe.
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.
Mankiet Stormcuff
Wszyty w rękawy, blokuje dostęp wody, uniemożliwiając również jej powolne przesiąkanie.
Marszczenie rozciągliwe
Pofalowany (zmarszczony) materiał wierzchni naszywany jest
na materiał rozciągliwy (strecz). Umożliwia to rozciąganie
materiału wierzchniego przy zachowaniu bezpieczeństwa
związanego z jego wysoką odpornością na przetarcie.

