


 "Elite -  standard rövidmez”
Ez a standard mez�pusaink közül a legvékonyabb, legjobban szellőző  

alapanyagú rövidmez. A vékony domború kockás faktúrájú van és 

fényes felületű tex�l. Főképp országú� használatra ajánljuk. 

Szilikonozo� gumiszalaggal varródik derékban, hogy meggátolja a 

ruha elcsúszását viselőjén.

 Alapanyaga: 100% Polyester ;  súlya: 190gr/m2

 "Mediterrán -  standard rövidmez”
Tökéletes választás tavasztól egészen őszig versenyzőknek és 

hobbikerékpárosoknak egyaránt. Gyorsan száradó alapanyag�pus, 

mely vékonysága ellenére ellenálló és tartós, ezért országútra és 

mountainbike-os felhasználóknak egyaránt megfelelő. Az alapanyag 

selyemfénnyel rendelkezik, és faktúrájának köszönhetően minden 

mintázat remekül érvényesül a felületén. A mez szilikonozo� 

gumiszalaggal varródnak derékban, hogy meggátolja a ruha 

elcsúszását viselőjén.

 Alapanyaga:  100% Polyester ;  súlya 190gr/m2

Rövidmezek - standard szabással

Az alapár tartalmazza:

YKK cipzárral varrva

20db fele� rendelés esetén:

             2 különböző anyag választható

Igényelhető extrák 

rejte� cipzár (minta megszakítás nélkül fut)   

cipzáras kis zseb a középső zsebre                     

4cm vagy 6cm széles nyomtato� gumipasszé 

2cm-es fényvisszaverő csík a zseb alján           



 "PRO”

Rendkívül rugalmas, testre feszülő PRO mezünket első sorban 

versenyzőknek ajánljuk. Rendkívül kényelmes viselet, még a 

legnagyobb hőségben is megmarad a kerékpáros komfortérzete. 

Rosszul tolerálja a közvetlen behatásokat, ezért nem alkalmas például 

há�zsák viseléséhez. Szilikonozo� gumiszalaggal varródik derékban, 

hogy meggátolja a ruha elcsúszását viselőjén.

Alapanyaga:  82% Polyester   18% Lycra;  súlya 190gr/m2

 "COMBO”

Ez a kombinált félsztrecss mez �pus a legkedveltebb és legtöbb esetben választo� versenymez. Egyesí� a klasszikus és teljesen feszülős 

„PRO” mezek jó tulajdonságait,mert amelle�, hogy teljesen alakkövető marad a mez, nem veszí� el tartását- hosszan� irányba 

rugalmatlanabb- illetve az elő/hátelem anyagának tetszőleges variálásával különböző időjárási körülményekhez igazodó ruházatokat 

kapunk. Az elő/hátelem anyagának bármelyik Standard mezanyagunk választható. Szellőzőképességét elasz�kus oldalelemekkel fokoztuk. 

Az ujjak végződhetnek elvarrva, vagy rugalmas szilikonos passzéval-4, vagy 6 cm széles-, mely felfekszik és megtapad a felkaron. Főképp 

nyárra ajánlo� viselet, elsősorban országú� kerékpárosoknak. Szilikonozo� gumiszalaggal varródik derékban, hogy meggátolja a ruha 

elcsúszását viselőjén. 

Alapanyaga:  100% Polyester ;  súlya 190gr/m2

Szteccs anyag

Standard mezanyag:
 - Mediterrán
 - Elite
 - Rudy

elasz�kus gumipasszé 4cm

elasz�kus gumipasszé (4/6cm)

Sztreccs testhezálló rövidmezek

PRO - Alapár tartalmazza:

YKK cipzárral varrva

gallérral/gallér nélkül

COMBO - Alapár tartalmazza:

YKK cipzárral varrva

elő/hátelem ugyanazon standard mezanyagból

gallérral/gallér nélkül

Igényelhető extrák :

rejte� cipzár (minta megszakítás nélkül fut) 

4cm vagy 6cm széles nyomtato� gumipasszé

2cm-es fényvisszaverő csík a zseb alján



 "PRO - CHANNEL”
 A „PRO-Channel” az egyik kifejeze�en verseny 

felhasználásra és azon belül is leginkább az országú� 

profiknak készült aerodinamikus, a world tour csapatok 

időfutam mezeinek mintájára készült sztrecs mezünk, 

mely a bielasz�kus PRO és a ’Channel’ alakkövető aero-

dinamikus szellőző csatornákkal sző� alapanyagból 

készül. Ezek megfelelő irányban való beillesztésével 

tesszük gyorsabbá a ruházatot! Köszönhetően a Channel 

alapanyagnak a kar nem igényel semmilyen nemü 

passzét, vagy gumis végződést. A mez viselésekor mellő-

zendő bármilyen há�zsák, vagy táska használata!A 

versenymezek különlegessége, hogy elől 4cm széles 

puha tapadós gumiszalaggal varródik derékban, ami 

prak�kus és kényelmesebbé teszi a szűk szabású ruhát. 

Alapanyaga: 82% Polyester, 18% Lycra;  súlya: 190gr/m2

 "ASTANA - CHANNEL ”
 Az „ASTANA-Channel” kifejeze�en versenyzéshez, azon belül is 

leginkább az országú� profiknak készült ’kánikula-mez’, melynek 

elő/hátoldali elemeit egy extrém vékonyságú-a 2016-os év ASTANA 

PRO Tour csapat mezeivel azonos - alapanyagból készül. A váll elemei 

a ’Channel’, alakkövető aerodinamikus szellőző csatornákkal sző� 

alapanyagból készülnek - az anyag�pus különlegessége, hogy 

aerodinamikailag tesztelt, emelle� szövésének köszönhetően nem 

igényel semmilyen nemü passzét, vagy gumírozást a karelemek 

végein. Szigorúan mellőzendő bármilyen há�zsák, vagy táska hasz-

nálata! A versenymezek különlegessége, hogy elől 4cm széles puha 

tapadós gumiszalaggal varródik derékban, ami prak�kus és 

kényelmesebbé teszi a szűk szabású ruhát.

Alapanyaga: 82% Polyester,   18% Lycra,   súlya: 190gr/m2

 "Kalahari-CHANNEL”
A „Kalahari” kifejeze�en verseny felhasználásra és azon belül is 

leginkább az országú� profiknak készült ’kánikula-mez’, mely 

teljes egészében hálós, rugalmas alapanyagból készül, mely telje-

sen alakkövető, kényelmes és hozzásegít az extrém forróság 

elviseléséhez. A váll elemei a ’Channel’, alakkövető aero-

dinamikus szellőző csatornákkal sző� alapanyagból készülnek - az 

anyag�pus különlegessége, hogy aerodinamikailag tesztelt, 

emelle� szövésének köszönhetően nem igényel semmilyen 

nemü passzét, vagy gumírozást a karelemek végein. Szigorúan 

mellőzendő bármilyen há�zsák, vagy táska használata  A .

versenymezek különlegessége, hogy elől 4cm széles puha 

tapadós gumiszalaggal varródik derékban, ami prak�kus és 

kényelmesebbé teszi a szűk szabású ruhát.

Alapanyaga:

  82% Polyester, 18% Lycra;  súlya: 190gr/m2

 80% Polyester, 20% Lycra;  súlya: 170gr/m2

TOP technikai versenymezek
Channel karral



 "Nubia 5 - kánikula sztreccsmez”
 A „Nubia 5” kifejeze�en nyári kánikulára fejleszte� , összesen 5! elemből összeállíto�, gallér nélküli sztreccs mez. A ruházat ké�éle nagyon 

könnyű, szellős hálós alapanyagból:a ’nubia’ sztreccs hálóból, míg a váll panelek a ’kalahári’ hálóból varródnak. A mezre ’PRO’ anyagú zseb 

kerül, melynek felső éle rugalmas fényvisszaverő csíkkal van eldoglozva. A ruházat szabásmintája egyedi, kompakt, azaz a lehető legkesebb 

varrásal készül-köszönhetően az összeolvaszto� elempároknak - nincsenek külön oldalelemei, illetve a váll,-karelemek is egy darabból 

állnak. Gallér helye� a ’kalahári’ mezeinknél bevezete� módon varródik el a nyaknyílás, rollnipán�al eldoglozva. A karok végei a korszerű 

4cm széles szilikonos gumiszalagban végződnek - ezek az ado� dizájnra nyomtathatóak. A versenymezek különlegessége, hogy elől 4cm 

széles puha tapadós gumiszalaggal varródik derékban, ami prak�kus és kényelmesebbé teszi a szűk szabású ruhát. 

Alapanyaga:     82% Polyester, 18% Lycra;  súlya: 170gr/m2

  82% Polyamid, 18% Lycra;  súlya: 190gr/m2

váll-kar eleme
dizájnra nyomtatható 
’kalahári’ hálós anyag

nubia hálós anyag

rugalmas fényvisszaverő 
csík szegélyezi  a zsebet

PRO zseb

Nubia 5 -  hálós anyagú mez

Alapár tartalmazza:

YKK cipzárral varrva

vállelemek a hálós  ’Kalahári’ alapanyag

gallér nélküli �pus



 "Zefir - könnyű szélmellény”
A 'Ze�r' szélmellényünk az egyik legkönnyebb, legkisebbre összecsomagolható kerékpáros kiegészítő 

felsőruházatunk. A szélmellény  eleje, válla és magasíto� nyaka egyaránt szélálló igen sűrűre kötö�, ám  

rendkívül könnyű kelméből készül. A nyakelemet belülről egy bolyhos meleg tex�l borítja komfortosabbá 

téve a mellényt. A �pus testhezállóságát  oldala és a háteleme rugalmassága biztosítja, ezek könnyű 

elasz�kus anyagokból készülnek. A hálós hátelem a megfelelő szellőzésről gondoskodik intenzív mozgás 

esetén. A mellény háta háló helye� választható a rugalmas anyagból - ez esetben kerülhet 2 fakkos zseb a 

hátelemre – ezt a �pust hűvösebb időre ajánljuk .A 'Ze�r' szélemellényt ak�v sportoláshoz és 

versenyzéshez ajánljuk tavasztól őszig. Szilikonozo� gumiszalaggal varródik derékban , hogy meggátolja a 

ruha elcsúszását viselőjén.

Alapanyagai:   100% Polyester        súlya 80gr/m2

  87% Polyester  13%Lycra    súlya 190gr/m2

 "Pampero - technikai anyagú téli mellény”
Téli mellényünk, mely késő őszi, kora téli hideg időre való meleg és részben szél/vízálló viselet. 

Az eleje, a válelem és magasíto� nyak egyaránt a bolyhos Windstopper, vagy a ’Blizzard’ vízálló 

3 rétegű technikai tex�lből készülnek, fokozo� védelmet nyújtva a hideg és eső ellen. A 

mellény testhezálló szabását a „2 way stretch” rugalmas thermo oldal és hátelemek 

biztosítják. A hátelemre 2 fakkos zseb kerül 2cm-es fényvisszaverő csíkkal a zseb alján. 

Szilikonozo� gumiszalaggal varródik derékban, hogy meggátolja a ruha elcsúszását viselőjén.

 Alapanyagai: 85% Polyester  15% Lycra   súlya: 250g/m2

   100% Polyester+TPolyuretan  súlya: 320g/m2

227gr /’M’

teli, rugalmas
 hátelem

zsebek, fényvisszaverő
 csíkkal kiegészítve

hálós hátelem

95gr /’M’

Wind breaker 
extremely light fabric

Alapár tartalmazza:

Windstopper / vagy Vízálló kivitelben

thermo „2way-stretch” oldalpanelek

2cm-es fényvisszaverő csíkkal a zseb alján

Mellények
Alapár tartalmazza:

YKK cipzárral varrva

hátanyaga hálós, dizájnra nyomtato� 

Igényelhető extra:

teli rugalmas hátelem, zsebbel



 „Nemo - High tech esőviselet”

A „Nemo” egy teljesen vízálló alapanyagú feszes testhezálló szabású ruhadarab kifejeze�en a hideg 
esős versenyekre kifejlesztve. A „Nemo” ruha ellentétben a korábban ilyen célra használt 
esődzsekikkel nem csak a külső alacsony hőmérsékletű vizet tartja távol a tes�ől, hanem 
tulajdonképpen hőcsapdaként működik, segít a testhőmérséklet megtartásában akár hosszú órákon 
keresztül, mindeközben az aerodimanikai kívánalmaknak is maximálisan eleget tesz. A szabása úgy le� 
alakítva, hogy a lehető legjobban fedje és védje a jeges víztől derekat és nyakat, ennek megfelelően 
csak a mez elülső felén van a derék begumizva, hátul szinte az egész feneket fedi a hosszúra hagyo� 
derékelem. A karok prak�kus okokból könyéknél vannak megvágva, így a karok tetszés szerint 
öltöztethetőek az aktuális hőmérsékletnek megfelelően.
A „Nemo” ruhánkat az osztrák BMC AMPLATZ országú� és a magyar WABERER’S-AREUS 
mountainbike UCI Con�nentális csapatok közreműködésével fejleszte�ük!

 Material: 79% Polyester  16% Lycra  5% Polyuretan; weight: 315 g/m2

 "Zafir - technikai anyagú szélmellény”
A „Zafir” technikai esőmellény eleje, válla és magasíto� nyaka 

egyaránt a membránnal elláto� 3 rétegű technikai alapanyagból 

készül, mely szél és vízálló egyaránt. A nyakelem belső oldalát ez 

esetben is egy bolyhos meleg tex�l borítja komfortosabbá téve a 

mellényt. A �pus testhezállóságát  az oldalelemek rugalmassága 

biztosítja, ezek egy sűrű elasz�kus anyagból készülnek.A hálós 

hátelem a megfelelő szellőzésről gondoskodik intenzív mozgás 

esetén. A mellény háta háló helye� választható a rugalmas 

anyagból - 2 fakkos zsebbel a hátelemen – ezt a �pust hűvösebb 

időre ajánljuk. A mellényt ak�v sportoláshoz és versenyzéshez 

ajánljuk tavasztól őszig. Szilikonozo� gumiszalaggal varródik 

derékban , hogy meggátolja a ruha elcsúszását viselőjén.

Alapanyagai:

 3-rétegű technikai alapanyag

  /100% Polyester

  /100%Polyester membrane hydrofolic

  /100% Polyester   weight: 120 g/M2

 87% Polyester  13%Lycra,   weight: 250 g/M2

315gr /’M’

Alapár tartalmazza:

YKK cipzárral varrva

széles-teljes hátoldal hálós anyagból

Igényelhető extra:

teli rugalmas hátelem

2 fakkos zsebbel

120gr /’M’

Top versenyruházatok esõs idõre



 "Esőkabát”

Teljes egészében vízálló és átlátszó ruhaelem, mely rendkívül kicsire összehajtható. Az esődzsekink akár 

nagy intenzítású kerékpározáshoz, versenyzéshez is alkalmas; a dereka hosszú, hogy védjen a menet 

közben felcsapódó hideg víztől, eleje pedig rövid szabású, hogy ne gyűrődhessen, ne fogjon nagy szelet a 

kerékpáron ülve. A lapockánál hálós szellőző elemmel varródik. Az esődzsekik szellőző nyílással 

varródnak a lapocka magasságában. Szilikonozo� gumiszalaggal varródik derékban , hogy meggátolja a 

ruha elcsúszását viselőjén. Igen könnyű, ám mégis tartós anyagának köszönhetően - az L-es méret 

mindössze 120gr! Kézi mosása javasolt, centrifugázni �los!

 

Alapanyaga:  90% Polyamid,10% Polyuretan súlya50gr/m2

Alapanyaga:  100% Polyes   súlya 120gr/m2

 "Lightweight Szélkabát”-átlátszó

A széldzsekink az egyik legkönyebb vízhatlan alap-

anyagból készül, melyet technikai tex�lekkel 

foglalkozó cégek fejleszte�ek-mindössze  34gr/m2 

az alapanyag súlya. Ellentétben az esődzsekinkkel 

ennek a �pusnak  nem a háteleme, hanem oldal és 

kari elemei kaptak keskeny hálós szerkezetű 

betéteket, ezek gondoskodnak a ruházat kellő 

szellőzéséről, hogy viselője nem fülledhessen a 

ruha alá. Ezen elemek mia� kapta a ruha a szél nem 

pedig az esődzseki besorolást. Rendkívül kicsi mind 

méretét, mind súlyát tekintve - L-es méret alig 105 

gr! A ruházat színesre nyomtato� meleg bolyhos 

felületű nyaki elemmel készül a nagyobb komfort 

érdekében! Mint minden felsőruházatunk, ez is 

szilikonozo� gumiszalaggal varródik derékban , 

hogy meggátolja a ruha elcsúszását viselőjén.  Kézi 

mosást igényel!

Alapanyaga:

         Polyamid ,Polyuretan súlya34gr/m2

Alapanyaga:

  100% Polyes   súlya 120gr/m2

 "Zerowind  - szélkabát”

A 'Zerowind' szélkabátunk az egyik legkönnyebb, legkisebbre összecsomagolható 

hosszú felsőruházatunk, amit teljes egészében az ado� dizájnra nyomtatunk. Az 

alapanyag mindössze egy rétegből áll, szélálló tulajdonságát a sűrű szövésnek köszön-

he�, ám vízálló réteggel nem rendelkezik, csupán enyhe vízlepergető képessége van 

felületének. A kabát oldalelemei, valamint az ujjak alja egyaránt a legkönnyebb sztreccs 

anyagból készül, hogy kellően testhezálló lehessen a viselet. A nyak magas és puha 

szőrös belső felüle�el varródik a nagyobb komfort érdekében. Egyaránt hasznos 

kiegészítő lehet verseny, vagy edzéskörülmények közö� is, de csapatok utcai 

ruházatának kiegészítőjeként is alkalmazható. Kicsiny összehúzható nyaku tartó szütyő 

jár minden dzsekihez. Szilikonozo� gumiszalaggal varródik derékban , hogy 

meggátolja a ruha elcsúszását viselőjén.

Alapanyagai:   100% Polyester        súlya 50gr/m2

  87% Polyester  13%Lycra    súlya 190gr/m2

170gr /’L’

Esõkabát , Szélkabátok

120gr /’L’

105gr /’L’

Wind breaker 
extremely light fabric



 „Cyclocross sztreccs hosszúmez” 

A ’Cyclocross’ testhezálló sztreccs hosszúmez, a legsűrűbb nem 

bolyhos rugalmas alapanyagunkból készül. Az alapanyag enyhén 

szélálló is, ezért hűvös, vagy hideg környezetben végze� intenzív 

mozgáshoz ajánlo� felsőruháza� viselet. Szilikonozo� gumiszalaggal 

varródik derékban , hogy meggátolja a ruha elcsúszását viselőjén. A 

versenymezekhez hasonlóan elől 4cm széles puha tapadós 

gumiszalaggal  is  varródhat derékban,  ami prak�kus és 

kényelmesebbé teszi a szűk szabású ruhát.

Alapanyaga: 80% Polyester   20%Lycra, súlya:220gr/M2

 "Tarn - bolyhos hosszúmez ” 

Átmene� időre való hosszú felsőruházat, körkötö� bolyhosíto� 

mezanyagból készül -nem windstopper-, varro� csuklóra feszülő 

mandzse�ákkal. Körülbelül 12°C-18°C közö� hőmérsékletre ajánlo� 

viselet. Ez a �pus kevésbé rugalmas/alakkövető ,mint a „Fjord” névre 

hallgató �pus. Szilikonozo� gumiszalaggal varródik derékban , hogy 

meggátolja a ruha elcsúszását viselőjén.

  Alapanyaga: 100% Polyester, súlya:210gr/M2

 "Fjord - thermo hosszúmez”

Átmene� időre való meleg thermo felsőruházat. A “2way stretch”  

rugalmas bolyhos-nem windstopper- anyagból készül, mely teljesen 

alakkövető és így rendkívül kényelmes viselet. Köszönhetően a teljesen 

síma felületének ez az egyik legszebben nyomtatható anyag�pusunk. 

Csuklóra feszülő mandzse�ákkal készítjük. Körülbelül 8°C-15°C közö� 

hőmérsékletre ajánlo� viselet. Szilikonozo� gumiszalaggal varródik 

derékban , hogy meggátolja a ruha elcsúszását viselőjén.

 Alapanyaga: 85% Polyester   15%Lycra, súlya:250gr/M2

Hosszúmezek
Alapár tartalmazza:

YKK cipzárral varrva

csuklóra illeszkedő színes passzéval

Igényelhető extrák:

rejte� cipzár (minta megszakítás nélkül fut)

cipzáras kis zseb a középső zsebre

2cm-es fényvisszaverő csík a zseb alján

Alapár tartalmazza:

YKK cipzárral varrva

Igényelhető extrák:

rejte� cipzár

     (minta megszakítás nélkül fut)

2cm-es fényvisszaverő csík a zseb alján

4cm szilikonos gumiszalag derékban

Alapár tartalmazza:

YKK cipzárral varrva

csuklóra illeszkedő színes passzéval

Igényelhető extrák:

rejte� cipzár (minta megszakítás nélkül fut) 

cipzáras kis zseb a középső zsebre

2cm-es fényvisszaverő csík a zseb alján



 „Breeze”

A „Breeze” egy speciális átmene� thermo felsőrész és egy szélmellény tulajdonságait ötvözi. A felsőrész elő-oldalelemei , illetve a magasíto� 
gallérja egyaránt a legrugalmasabb szélálló technikai 3 rétegű alapanyagunkból készülnek - Leguan téli nadrággal megegyező tex�l. A mez 
további elemei , mint a hátoldal, a karok a ’2-way sztreccs’ thermo anyagból varródnak-ezek a panelek gondoskodnak a felsőruházat kellő 
szellőzéséről. Az felhasznált alapanyagok mindegyike ’2-way sztreccs’,  így a kész ruhadarab is kényelmes és alakkövető. Kiegészítő extraként 
fényvisszavreő csíkkal látjuk el a késő őszi felsőruházatot a jobb láthatóság kedvéért.  Szilikonozo� gumiszalaggal varródik derékban, hogy 
meggátolja a ruha elcsúszását viselőjén.
 Materials:    79% Polyester  13% Lycra  8% Polyuretan;   weight: 325 g/m2
            48%Polyamid  40% Polyester  12% Lycra;   weight:240g/m2

Alapár tartalmazza:

YKK cipzárral varrva

2cm-es fényvisszaverő csík a zseb alján

Igényelhető extra:

cipzáras extra zseb a középső zsebre

290gr /’L’ "Black mirror - jacket”

A ’Balck mirror’ könnyű, rugalmas alapanyagú kabátunk 

egyaránt alkalmas utcai és sportviseletnek. Egyik 

legkomolyabb 3 rétegű , membrános technikai 

alapanyagunk - Hail kabát anyagával megegyező, ám 

annak a legkönnyebb verziója-nem bolyhos a belső fala. 

A ruházat súlyát tekintve - L-es méret hozzávetőlegesen 

290 gr!  A kabát háta alul nincs begumizva, hogy a 

kerékpároson ne csússzon fel, helye�e egy vékony 

fényvisszaverő szalaggal van ’berollnizva’ a hátelem alja - 

így egszerre testhezálló és láthatósági. A gallérja a 

megszoko� bolyhos belsővel készül a komfort és a jobb 

hőérzet érdekében. Mint minden kabátunk, cippzár elől 

cippzártakaró csíkot kap. Hátoldali cippes belső zsebbel 

készül! A kabát alapanyag a fekete, nem dizájnra 

nyomtatható! Öblítő mellőzése javasolt!

Alapanyaga:   85% Polyester 10% Lycra  5% Polyuretan 

súlya: 260g/M2

cippes 
belső zseb

 fényvisszaverő rollni

Átmeneti felsõruházatok



 "Blizzard - technikai anyagú vízálló kabát”
A Blizzard vízálló kabát alapanyaga egyaránt víz és szélálló a rétegei közö� 

található membránjának köszönhetően. A vízálló vastag kabátanyag rugalmas,  

így a kabát szűkebb és  testhezálló szabású, mint a ’Böen’ �pusunk. A kabát 

előelemei, karok és a hátelem felsőrésze egyaránt a vízálló technikai 

alapanyagból, míg az oldalak „2way-stretch” egyszerűbb, szellőző thermo 

anyagból készülnek. A blizzard kényelmes és meleg téli viselet 2°C ala�  

hőmérsékletre.  A technikai téli öltözeteink rendkívül jó hatásfokkal tartják meg a 

test hőmérsékletét, illetve a test nedvességét kiveze�k, így nem nedvesednek át. 

A kabát tartozéka a 2cm-es felvarrható fényvisszaverő csík a jobb láthatóságért a 

zsebek aljára felvarrva. A jobb szellőzésért igényelhető a kabát lapockától lefelé 

thermo „2-way stretch” thermo anyagból. Szilikonozo� gumiszalaggal varródik 

derékban, hogy meggátolja a ruha elcsúszását viselőjén. A kabát igen meleg 

viselet, így 5°C ala� hőmérsékletre ajánjuk vékony aláöltöze�el.

 

Alapanyaga: 85% Polyester   10% Lycra   5% Polyuretan  súlya: 310g/M2

   85% polyester  15% Lycra, súlya:250gr/M2

 "HAIL”
A Hail vízálló kabát a legmasszívabb téli fagyokra ajánlo� ’ak�v’ 

sportruházatunk - teljesen víz és szélálló. A kabát alapanyaga 

fekete!-a mintán látható csíkban lehet dizájnra nyomtatni a 

mellkason és hátoldalon. A többrétegű meleg technikai alapanyag 

gumimembránja gondoskodik a nedvesség kívül tartásáról. 

Hőmérséklet tekintetében, 0°C ala� időjárás melle� váltja be a 

hozzá fűzö� reményeket. A technikai téli öltözeteink rendkívül jó 

hatásfokkal tartják meg a test hőmérsékletét és párologtatják ki a 

nedvességet. A kabát fekete színben elérhető,mert alapanyaga 

nem nyomtatható. A kabát tartozékai a 2cm-es felvarrható 

fényvisszaverő szalagcsík a zsebeken, igény szerint a karokon és 

mellkason. Szilikonozo� gumiszalaggal varródik derékban, hogy 

meggátolja a ruha elcsúszását viselőjén. Aláöltözet használata 

javasolt. 

Alapanyaga:   85% Polyester 10% Lycra  5% Polyuretan 

súlya: 310g/M2

 "Böen - technikai anyagú windstopper kabát”
A  Windstopper kabát elsősorban a száraz téli időjáráshoz ajánljuk, de a kabát 

szélálló anyaga vízlepergető bevona�al rendelkezik, így kisebb eső, vagy futó 

zápor esetén is száraz marad viselője. A Windstopper anyagunk rugalmatlan , 

ezért az oldalak és karelemek alja a rugalmas „2way stretch” thermo betétekkel 

készülnek, hogy kellően testhezálló legyen a kabát. A thermo elemek a kabát 

szellőzéséhez is hozzájárulnak. Alapesetben a Böen kabátunk thermo hátelemmel 

varródik, de igény és felhasználási terület szerint készülhet teljes-windstopper 

hátelemmel. A hosszúmezekhez hasonlóan felvarro� mandzse�ákkal készül, de 

ezek melegebbek és vastagabbak,mint átmene� társaiké. Szilikonozo� 

gumiszalaggal varródik derékban, hogy meggátolja a ruha elcsúszását viselőjén. A 

2cm-es fényvisszaverő csík a zseb aljára kerül fel a jobb láthatóságért. A kabát igen 

meleg viselet, így 5°C ala� hőmérsékletre ajánjuk vékony aláöltöze�el.

 

Alapanyagai:100% Polyester + TPolyuretan súlya:320gr/m2

   85% Polyester  15%Lycra, súlya:250gr/m2

Alapár tartalmazza:

YKK cipzárral varrva

2cm-es fényvisszaverő csík a zseb alján

thermo hátelemmel

Igényelhető extrák:

teljes technikai hátelemmel

cipzáras extra zseb a középső zsebre

Téli felsõruházat - Technikai anyagú Kabátok

Alapár tartalmazza:

YKK cipzárral varrva

csuklóra illeszkedő mandzse�ával

2cm-es fényvisszaverő csík

       zseben /karokon

Igényelhető extra:

cipzáras extra zseb a középső zsebre

Alapár tartalmazza:

YKK cipzárral varrva

thermo hátelemmel

csuklóra illeszkedő színes mandzse�ával

2cm-es fényvisszaverő csík a zseb alján

Igényelhető extrák:

cipzáras extra zseb a középső zsebre

Thermo anyag

Windstopper anyag



 "Race-fit kantáros rövidnadrág”

A „Race Fit” kantáros rövidnadrág , a versenyzők igényei szerint le� kialakítva, a szabása feszes, testhezálló. A nyomtatható 'szponzor 

felületei', a comb panelek nagyok, hogy a kívánt dizájn minél nagyobb felületen jelehessen meg. A nadrág kantárja minden esetben az 

erre a célra való rugalmas hálós anyagból készül, a pereme vékony gumiszalaggal van varrva, ami ezáltal tartós használat melle� sem 

tud megnyúlni, ez pedig biztosítja, hogy a nadrág és a betét is stabilan legyen  viselőjén.  Extraként a szilikonozo� gumiszalag helye� 

ennél a �pusnál igényelhető a széles(6cm-es) nyomtatható  gumis combpasszé a nadrág szárára, mely prak�kus és kénylemes. A nadrág 

alapesetben férfi/női COOLmax beté�el készül, de igény esetén rendelhető jobb �pusú betétek bármelyikével: ’Airtech’; ’Roubaix’, 

vagy  ’Airmesh carbon’  csúcs betétjeinkkel.

 Alapanyagai: 80%Polyamid  20% Lycra, súlya 225gr/m2

   87%Polyester  13% Lycra, súlya 250gr/m2

Alapár tartalmazza:

COOLmax szivacsbeté�el

fekete/fehér hálós kantárral

Igényelhető extrák:

4cm / 6cm nyomtato� gumipasszé

AIRTECH Top betét ffi/női verzió

AIRMESH karbonszálas top betét 

ROUBAIX rugalmas top betét

Lightweight kantárral 

elasz�kus 6cm gumipasszé

Kantáros rövidnadrágok



 "Kalahári kantáros rövidnadrág”

A „Kalahári” kantáros rövidnadrág  kifejeze�en nyári kánikulára való. A nyomtatható nagy 'szponzor felületei', a comb panelek egy 

kizárólag erre a célra választo�, feszes hálós anyagból készülnek a jobb szellőzésért. A nadrág a versenyzők igényei szerint le� 

kialakítva, a szabásának köszönhetően  testhezálló, a kantáreleme pedig az erre a célra való rugalmas hálós anyagból készül, a szegély 

ala� a pereme vékony gumiszalaggal elvarrva, ami ezáltal a tartós használat melle� sem tud megnyúlni biztosítva ezáltal, hogy a 

nadrág és a betét is stabilan legyen viselőjén. A kalahári elsősorban versenyzéshez ajánlo� nadrág�pusunk, mely a 6cm széles 

nyomtatható gumis passzéval varródik. A nadrág alapesetben az AIRTECH férfi/női beté�el készül, de igény esetén rendelhető a 

’Roubaix’, vagy  ’Airmesh carbon’  csúcs betétjeinkkel.

 Alapanyagai: 80%Polyamid  20% Lycra, súlya 225gr/m2

   87%Polyester  13% Lycra, súlya 250gr/m2

Alapár tartalmazza:

AIRTECH Top betét ffi/női verzió 

4cm / 6cm nyomtato� gumipasszé

fekete/fehér hálós kantárral

Igényelhető extrák:

AIRMESH karbonszálas top betét 

ROUBAIX rugalmas top betét

Lightweight kantárral

elasz�kus 6cm gumipasszé hálós anyagú panelek

TOP versenynadrágok



Alapár tartalmazza:

AIRTECH Top betét ffi/női verzió 

6cm nyomtato� gumipasszé

fekete/fehér hálós kantárral

Igényelhető extrák:

AIRMESH karbonszálas top betét 

ROUBAIX rugalmas top betét

Lightweight kantárral

dizájnra nyomtato� 
6cm elasz�kus gumipasszé

dizájnra nyomtato� 
6cm elasz�kus gumipasszé

 "Ma� compression, kantáros rövidnadrág”

A „Ma� compression” kantáros rövidnadrág, egyszínű-fekete alapanyaga egy 

nagyon feszes, sűrű, kompressziós érzést keltő szövetből készül. Egyedüli 

nyomtatható elemei a gumipasszék, illetve a négyzet alakú fenékpanelek. A 

nadrág a ’Race fit nadrágokkal megegyező szabásmintával varródik, kantárja 

minden esetben az erre a célra való rugalmas hálós anyagból készül, a pereme 

vékony gumiszalaggal van varrva, ami ezáltal tartós használat melle� sem tud 

megnyúlni, ez pedig biztosítja, hogy a nadrág és a betét is stabilan legyen  

viselőjén. A nadrág alaptartozéka a 6cm széles szilikonozo� gumipasszé, mely 

prak�kus és kénylemes. A nadrág alapesetben az AIRTECH férfi/női beté�el 

készül, de igény esetén rendelhető a ’Roubaix’, vagy  ’Airmesh carbon’  csúcs 

betétjeinkkel.

Alapanyagai: 80%Polyamid  20% Lycra, súlya 225gr/m2

  87%Polyester  13% Lycra, súlya 250gr/m2

dizájnra nyomtato� 
fenékelem

 "Nubia black , kantáros rövid nadrág”

A „Nubia black” kantáros rövidnadrág, comb paneljei a lehető legjobb 

szellőzést biztosító egyszínű (fekete) hálós szövetből készülnek a 

legforróbb nyári edzés/versenynapokra. Egyedüli nyomtatható 

elemei a gumipasszék, illetve a négyzet alakú fenékpanel. A nadrág a 

’Race fit nadrágokkal megegyező szabásmintával varródik, kantárja 

minden esetben az erre a célra való rugalmas hálós anyagból készül, a 

pereme vékony gumiszalaggal van varrva, ami ezáltal tartós használat 

melle� sem tud megnyúlni, ez pedig biztosítja, hogy a nadrág és a 

betét is stabilan legyen  viselőjén. A nadrág alaptartozéka a 6cm 

széles szilikonozo� gumipasszé, mely prak�kus és kénylemes. A 

nadrág alapesetben az AIRTECH férfi/női beté�el készül, de igény 

esetén rendelhető a ’Roubaix’, vagy  ’Airmesh carbon’  csúcs 

betétjeinkkel.

Alapanyagai:

 80%Polyamid  20% Lycra, súlya 225gr/m2

 87%Polyester  13% Lycra, súlya 250gr/m2

’kompressziós’ 
anyagú panelek

’Nubia’ hálós
anyagú panelek

Fekete high tech - ’minimal’ nadrágok



Top Lightweight kantár 

 "Lightweight, kantáros rövid nadrágok”

A „Ligthweight kantárral készülhet a Race fit nadrág �pusok bármelyike. Az innovációs kantárszalagoknak köszönhetően egy a korábbi �pusnál jóval könnyedebb és 

szellősebb szabású, és szerkezetű. A Lightweight kantáros nadrágok ’Race fit’ szabásmintával varródnak. A nadrágok alaptartozéka a 6cm széles szilikonozo� 

gumipasszé és az Airtech férfi/női betét, de igény esetén rendelhető a ’Roubaix’, vagy  ’Airmesh carbon’  csúcs betétjeinkkel egyaránt.



 "3/4-es kantáros nadrág”

A háromnegyedes nadrág  szabását tekintve „Race fit” �pusú. A 

térdelem a térd ala� végződik az alsó lábszáron és teljes egészében 

a kívánt dizájnra nyomtatható. Alapanyaga lehet a normál 

elasz�kus nadrágokhoz használt ’vékony’ anyagokból, vagy 

hidegebb időre a thermo (nem szélálló) bolyhos elasz�kus 

anyagból. A nadrág kantárja minden esetben az erre a célra való 

rugalmas hálós anyagból készül, a pereme vékony gumiszalaggal 

van varrva, ami ezáltal tartós használat melle� sem tud megnyúlni, 

ez pedig biztosítja, hogy a nadrág és a betét is stabilan legyen  

viselőjén. A nadrágba kerülő betét alapesetben a férfi/női 

COOLmax szivacsbetét, mely egyaránt megfelelő országú� és 

hegyibringás felhasználóknak is. Igény esetén rendelhető jobb 

typusú betétek bármelyikével: ’Airtech’; ’Roubaix’, vagy  ’Airmesh 

carbon’  csúcs betétjeinkkel.

          Alapanyagai: 80%Polyamid  20% Lycra     súlya: 225g/m2

   87%Polyester  13% Lycra     súlya: 250g/m2

Alapár tartalmazza:

COOLmax szivacsbeté�el

fekete/fehér hálós kantárral

Igényelhető extrák:

AIRTECH Top betét ffi/női verzió

AIRMESH karbonszálas top betét

ROUBAIX rugalmas top betét

Lightweight kantárral

Háromnegyedes kantáros nadrág



 "Race-fit Cold , thermo hosszúnadrág”

A „RACE FIT Cold” �pusú hosszúnadrág nyomtatható 'szponzor felületei', a comb panelek a háromnegyedes nadrággal megegyező 

formában lefutnak egészen lábszár közepéig és csak a nadrágszár alja készül egyszínű anyagból, melyre alap esetben fényvisszaverő csík 

kerül. A nadrág a versenyzők igényei szerint le� kialakítva, a szabásának köszönhetően feszes és testhezálló, a kantáreleme kényelmes, 

rendkívül jól helyén tartja a nadrágot.  A nadrág alapanyaga a thermo bolyhos (nem szélálló) anyagunk, a kantárja pedig minden esetben 

az erre a célra való rugalmas hálós anyagból készül, a pereme vékony gumiszalaggal van varrva, ami ezáltal tartós használat melle� sem 

tud megnyúlni, ez biztosítja, hogy a nadrág és a betét is stabilan legyen viselőjén. A hosszúnadrágok alsó szárát bokánál lehet kis 

cipzárral készíteni, ez megkönnyí� a nadrág fel/levételét- de kamásli viselése esetén ez nyomhatja a lábszárat , így ezt csak kérésre kerül 

rá a ruházatra. A thermo bolyhos nadrágunkat hűvös-hideg száraz időre ajánljuk, hozzávetőlegesen  5-12°C közö� hőmérséklet 

tartományban. A nadrágba kerülő betét alapesetben a Classic COOLmax szivacsbetét, mely egyaránt megfelelő országú� és 

hegyibringás felhasználóknak is. Igény esetén rendelhető jobb �pusú betétek bármelyikével: ’Airtech’; ’Roubaix’, vagy  ’Airmesh carbon’  

csúcs betétjeinkkel.

 Alapanyagai: 85%Polyamid  15% Lycra, súlya 250gr/m2

   85%Polyester  15% Lycra, súlya 250gr/m2

Alapár tartalmazza:

lábszár alja cipzárral varrva

COOLmax szivacsbeté�el

fekete/fehér hálós kantárral

Igényelhető extrák:

AIRTECH Top betét ffi/női verzió

AIRMESH karbonszálas top betét

ROUBAIX rugalmas top betét

fényvisszaverőcsík

Lightweight kantárral 

Thermo hosszúnadrágok



Alapár tartalmazza:

AIRTECH Top betét ffi/női verzió 

fekete/fehér hálós kantárral

Igényelhető extrák:

AIRMESH karbonszálas top betét

ROUBAIX rugalmas top betét

Lightweight kantárral

 "Leguan” - téli technikai szélálló hosszúruházat

A „Leguan” téli nadrág a szélálló 3 rétegű technikai alapanyagból készül , mely köszönhetően a gumimembránnak egyszerre 

rugalmas, meleg és windstopper. A ruha testhezálló, mégis nagyon kényelmes ak�v mozgáshoz -ez a legrugalmasabb technikai 

alapanyagunk! Főképp késő őszi, téli csapadékmentes edzésekhez ajánljuk 5°C ala� hőmérséklethez. A technikai téli 

öltözeteink rendkívül jó hatásfokkal tartják meg a test hőmérsékletét,  nehezebben nedvesednek át, mint a so�shell �pusok, 

illetve hamarabb száradnak meg. A hosszúnadrág elülső, illetve üllepeleme - nadrág nyereggel érintkező felületei- , valamint a 

lábszárak végződései egyaránt a ’Teflonos’ vastag -melegebb- thermo alapanyagból készülnek, mely tartós és jobb 

kopásállóságú. A lábszárak fényvissazverőcsíkkal varródnak a jobb láthatóság kedvéért.

    

Alapanyagok:    79% Polyester  13% Lycra  8% Polyuretan;   weight: 325 g/m2

           48%Polyamid  40% Polyester  12% Lycra;   weight:240g/m2

Téli windstopper hosszúnadrág



Alapár tartalmazza:

AIRTECH Top betét ffi/női verzió 

fekete/fehér hálós kantárral

Igényelhető extrák:

AIRMESH karbonszálas top betét

ROUBAIX rugalmas top betét

Lightweight kantárral

 "Blizzard” - téli technikai vízálló hosszúnadrág

A „Blizzard” téli nadrág a szélálló 3 rétegű technikai alapanyagból készül , mely köszönhetően a gumimembránnak 

egyszerre rugalmas, meleg és windstopper. Főképp késő őszi, téli edzésekhez ajánljuk 5°C ala� hőmérséklethez, mely 

akár eső esetén is kellő védelmet nyújt viselőjének. A technikai téli öltözeteink rendkívül jó hatásfokkal tartják meg a test 

hőmérsékletét,  nehezebben nedvesednek át, illetve igen gyorsan száradnak. A hosszúnadrág lágyéki, illetve üllepeleme 

-tehát a nadrág nyereggel érintkező felületei-  a legvastagabb egyszínű vízálló technikai -Hail nadrággal megegyező- 

alapanyagból készülnek, mely tartós és jobb kopásállóságú. A lábszárak fényvissazverőcsíkkal varródnak a jobb 

láthatóság kedvéért.

    

Alapanyagok:    79% Polyester  13% Lycra  8% Polyuretan;   weight: 325 g/m2

            48%Polyamid  40% Polyester  12% Lycra;   weight:240g/m2

Téli vízálló technikai hosszúnadrág



 "HAIL nadrág” - téli technikai vízálló hosszúnadrág 

A „HAIL nadrág” a legvastagabb szél és vízálló 3 rétegű technikai alapanyagunkból készül, ennek köszönhetően kicsit merev -

’búvárruha’ jellegű viselet, a leghidegebb téli (esős) napokon is maximális védelmet nyújt. Főképp 0°C ala� hőmérséklethez ajánlo� 

viselet. , mely nem mellesleg nagyon jó A nadrág egy csíkban nyomtatható , az elemei többsége egyszínű fekete alapanyagból készül

kopásállóságú. A lábszárak fényvissazverőcsíkkal varródnak a jobb láthatóság kedvéért és cipzárral bokánál, mely megkönnyí� a ruha 

felvételét.

    

Alapanyagok:    79% Polyester  13% Lycra  8% Polyuretan;   weight: 320 g/m2

           48%Polyamid  40% Polyester  12% Lycra;   weight:350g/m2

Alapár tartalmazza:

AIRTECH Top betét ffi/női verzió 

fekete/fehér hálós kantárral

teljesen vízálló anyagokból készül

Igényelhető extrák:

AIRMESH karbonszálas top betét

ROUBAIX rugalmas top betét

Lightweight kantárral

Téli vízálló technikai hosszúnadrág



 "Rush egybemez”

Időfutam ruha, vagy rövid-rövid egybemez. Időfutam versenyekhez ajánljuk, mert rendkívül 

szűk és feszes szabású ruházat, mely aerodinamikus ’Channel’ kari és lábelemekkel készül a 

lehető legkisebb légellenállás vége�. Az egyberuhák felsőtes� része választható, a vékonyabb 

és egyben lyukacsos ’Kalahári’, vagy „PRO” mezanyagból egyaránt. Ezutóbbit speciális 

időfutamos, azaz aerodinamikus ’Channel’ elemek megfelelő irányban való beillesztésével 

tesszük ‘gyorsabbá’! A nadrágba kerülő betét alapesetben az AIRTECH betét, mely egyaránt 

megfelelő országú� és hegyi kerékpáros felhasználóknak is. Az egybemezt országú� 

versenyzéshez 2 fakkos zsebbel varrjuk, igény szerint gallérral, vagy anélkül.

 Alapanyagai:   100% Polyester súlya 130gr/m2, vagy

                                        82% Polyester   18% Lycra;  súlya 190gr/m2

   87% Polyester   13% Lycra; súlya: 250gr/m2

Aerodinamikus szabás Kalahári anyagból

Rövid egyberuha

Igényelhető extrák

cippes hátsó zseb varrható 

AIRMESH carbonszálas  Top betét

ROUBAIX rugalmas Top betét

Lightweight kantárral



 "Winter Rush - cyclocross egybemez”

A hosszú felsőrészes egybemez, rövid nadrággal, mely főképp a cyclocross szakág által 

közkedvelt viselet, mert hideg időben is kellően meleg hatású - a legvastagabb nem és 

egyben teljesen testrefeszülő viselet, mely a masszívabb és fokozo�an szélállós 

elasz�kus, de még nem bolyhos alapanyagunkból készül. A ruházat alaptartozéka a 

6cm széles szilikonozo� gumipasszé -ami a ruha stabilitását hivato� megadni-  és az 

Airtech férfi/női betét, de igény esetén rendelhető a ’Roubaix’, vagy  ’Airmesh carbon’  

csúcs betétjeinkkel egyaránt.

 Alapanyaga:   87% Polyester  13% Lycra súlya 250 gr/m2

   80%Polyamid  20% Lycra, súlya 225gr/m2

 "TT egybemez - hátul cipzáras”

A ’T T egybemez’ kifejeze�en időfutam versenyekre 

fejleszte�, aerodinamikus alapanyagokból - a karok, a teljes 

hátelem és a combpanelek egyaránt Channel �pusú aero 

anyagból készülnek. A ruházat aerodinamikai megfontolásból 

hátul cipzáras és gallér nélkül varródik. Alaptartozék a 6cm 

széles szilikonozo� gumipasszé, ami a nadrág stabilitását 

hivato� megadni. A ruha a rugalmas ’Roubaix’, vagy a carbon 

szálakkal sző�  ’Airmesh carbon’  csúcs betétjeinkkel varródik.

Alapanyaga:   87% Polyester  13% Lycra súlya 250 gr/m2

  80%Polyamid  20% Lycra, súlya 225gr/m2

Hosszú egyberuhák

Alapár tartalmazza:

Channel-aerodinamikus elemek

hátul cippes

zseb nélkül

ROUBAIX rugalmas Top betét 

Igényelhető extrák 

Channel-aerodinamikus elemek

zseb varrható 

AIRMESH carbonszálas  betét 

ROUBAIX rugalmas Top betét



 "Race SUIT - országú� , elől  nyitható  egybemez ”

Országú� versenyzéshez készíte�, zsebbel elláto� időfutam ruha. A klasszius időfutam ruházatokkal ellentétben egy mez és nadrág 

derékban, há� oldalon összevarrt kombinációjáról van szó, melynek felső része elől szétnyitható - nadrág derékeleme be van 

gumírozva, hogy testhezálló és kellően feszes maradjon a ruha. Az egybemez felsőrésze a ’Kalahári’, vagy ’Nubia’ versenymez mezek 

anyagából készül, míg a nadrág paneljeik a Kalahári nadrág  rugalmas hálós anyagából - ennek köszönhetően a viselet elképesztően 

könny, szellős, mégis aerodinamikus. Összességében ez a legkönnyebb ‘teljes ruhasze�ünk’, egy kifejeze�en versenyekre születe� 

modellünk. A nadrágba a legmagasabb minőségű ROUBAIX betétünket varrjuk. A ruházat minden esetben gallér nélkül varródik, 2 

fakkos zsebbel a há� oldalo, illetve kérés esetén belső rádiótartó tokkal profi csapatoknak.

 Alapanyagai:   100% Polyester súlya 130gr/m2

                                        82% Polyester   18% Lycra;  súlya 190gr/m2

   87% Polyester   13% Lycra; súlya: 250gr/m2

Alapár tartalmazza:

Kalahári-hálós kánikula anyag

2 fakkos zseb

ROUBAIX rugalmas Top betét 

RACE Suit - elõl nyitható egybemez



 Tavaszi aláöltözet 
Rövid fekete/lila/mentzöld színű aláöltözetet a kifejeze�en erre a 

célra való MicroPolyamid alapanyagból készítjük. Rendkívül 

könnyű, rugalmas és puha, ennek köszönhetően alakkövető és 

kellemes viselet. Elemi szálai an�pilling és an�bakteriális 

tulajdonságúak. Mérsékelt száradási ideje mia� enyhe, meleg 

időre javasolt viselet sportruháza� kiegészítő. Színes passzéval 

varrjuk, nem nyomtatható az anyag. 

 Alapanyaga: 88%Polyamid 12% Lycra     súlya: 130gr/M2

 Nyári „Pókháló” aláöltözet 
Rövid szürke aláöltözetet a kifejeze�en ak�v mozgáshoz készíte� 

Polypropylene összetevőjű alapanyagból varrjuk. Az alapanyag 

an�bakteriális és páratlanul vékony , ennek köszönhetően 

pillanatok ala� szárad állandó komfortérzetet biztosítva 

viselőjének. Színes passzéval varrjuk, nem nyomtatható az anyag. 

 Alapanyaga: 80% Polyester   20% Polypropylene

   súlya: 130gr/M2

 Hosszú  aláöltözet 
A kifejeze�en technikai aláöltözet alapanyag speciális szövésének 

köszönhetően elveze� a nedvességet szárazon tartva viselőjét. 

Színes passzéval varrjuk, az alapanyaga fekete, nem nyomtatható. 

 Alapanyaga: 100% Polypropylene súlya: 200gr/M2

Aláöltözetek 



 Sapkák bukósisak alá

Bukósisak hordása esetén a külön erre a célra való fejre feszülő , füleket takaró dupla 

homlokrésszel elláto� „2way stretch” thermo anyagú sapkánkat ajánljuk. Igény szerint 

rendelhető thermo helye� a szél/vízálló homlokrésszel is.

Új �pus a pale�án a teljes egészében ’windtex’ néven ismert szélálló anyagból készült 

bukósisak ala� sapkánk, mely melegebb és teljes egészében a szélálló könnyű anyagból 

készül- fekete, nem nyomtatható kivitelben.

Alapanyagai:  87% Polyester  13% Lycra súlya: 250gr/m2

 Sál-sapkák , normál és fülre-lógó kivitelben

A 'sál-sapka' olyan többfunkciós viselet, mely használható sapkának ,vagy csősálnak a�ól függően,  hogy 

a cső alakú thermo henger tetejét összehúzzuk vagy kiengedjük a felső pereme ala� körbefutó rugalmas 

madzaggal.  Készülhet a „2way stretch” thermo-ez esetben a homlokrész duplán varródik-, vagy az 

elasz�kus PRO anyagból. A thermo verziót a 0°C-8°Cig,míg a 8°C fele� hőmérsékletre a PRO anyagú 

sapkánkat javasoljuk. 

Új �pus a pale�án a fülre lógó homlokrésszel varrt , melegebb �pus, ahol a homlokelem nemcsak 

nagyobb, de a bolyhos felével befelé varródik.

Alapanyagai:  87% Polyester  13% Lycra súlya: 250gr/m2

 Simléderes nyári kerépáros sapka

A 'simléderes nyári sapka', teljes egészében a kívánt 

dizájnra nyomtatható nyári viselet. Különböző 

vastagságú alapanyagokat használunk a sapkákhoz-a 

tartósabb mezek alapanyagaival megegyező vastagságú 

�pusokat. Ké�éle méretben készítjük :S, illetve M 

méretekben. A simléder egy erre a célra való 

műanyagból készül, mely rugalmas, mégis van tartása - 

nem javasolt mosógépben mosni , nehogy megtörtjön a 

sapka sildje.

Alapanyaga:  87% Polyester   13% Lycra súlya: 

210gr/m2

Sapkák és sálak



 Karszárak

A karmelegítők lehetnek az elasz�kus sima vékonyabb anyagból, ezt 

főképp intenzív mozgáshoz - versenyzéshez - ajánljuk. A hűvösebb 

időre, mérsékelt intenzítású mozgáshoz a „2 way strecth” thermo 

anyagból készíte� karszáraink az ideálisak. A karszárak minden 

esetben szilikonozo� gumiszalaggal készülnek, hogy megtapadjanak 

a felkaron és ne tudjanak lecsúszni mozgás közben.

 Alapanyagai:  87% Polyester  13% Lycra súlya: 250gr/m2

 Lábszárak

A lábmelegítők elsősorban a „2way strecth” thermo anyagunkból 

készülnek, térdnél ’rogyasztva’, hogy kényelmes  és formakövető 

legyen , a felső végein pedig szilikonos gumiszalaggal varrva, ami 

meggátolja hogy a lábmelegítő lecsúszhasson viselés közben. A 

lábmelegítők igény esetén cipzárral is készülhetnek  bokánál, ez 

megkönnyí� a fel/levételt.

 Alapanyagai:  87% Polyester  13% Lycra súlya: 250gr/m2

 Térdszárak

A térdmelegítők elsősorban a „2way strecth” thermo anyagunkból 

készülnek, térdnél rogyasztva, hogy kényelmes  és formakövető 

legyen , a felső végein pedig szilikonos gumiszalaggal varrva, ami 

meggátolja hogy a lábmelegítő lecsúszhasson viselés közben. Ez egy 

rendkívül prak�kus kiegészítő a tavaszi őszi edzésnapokra.

 Alapanyagai:  87% Polyester  13% Lycra súlya: 250gr/m2

Kar, térd és lábmelegítõk



Kesztyûk

„Téli  windstopper hosszú kesztyű ”

A GESU saját dizájnos kesztyűk az aktuális készletről vásárolhatóak 

(csapatrendelés esetén kiegészítőként feltüntetve). Saját dizájnnal a 

minimium rendelési darabszám -mére�ől függetlenül- 30 pár. A 

windstopper �pus 0-8°C-ig biztosít megfelelő védelmet a kora téli 

edzéseken. Tenyere megerősíte� a tartósság érdekében. Hasonlóan 

többi kesztyűnkhöz, ez a �pus sem tépőzáras, hanem ’bebújós’ 

kivitelben készül, hosszú csuklóval, hogy megfelelő védelmet nyújtson a 

hidegben! 

„Átmene� őszi hosszú kesztyű”

A GESU saját dizájnos kesztyűk az aktuális készletről vásárolhatóak 

(csapatrendelés esetén kiegészítőként feltüntetve). Saját dizájnnal a 

minimium rendelési darabszám -mére�ől függetlenül- 30 pár. Az 

átmene� őszi kesztyűt főképpen hűvös őszi napokra ajánljuk , 

hozzávetőlegesen 8°C-15°C-ig. A kesztyűk tenyere gumírozo�, tapadós 

mintáza�al van ellátva, hogy biztosabb fogást tegyen lehetővé. 

Hasonlóan többi kesztyűnkhöz, ez a �pus sem tépőzáras, hanem 

’bebújós’ kivitelben készül, hosszú csuklóval, hogy megfelelő védelmet 

nyújtson a hidegben! 

„Nyári rövid kesztyűk: ’normál’ és ’időfutam’ kivitel"

A kesztyűink esetébe a minimium rendelési darabszám mére�ől 

függetlenül 30 pár/dizájn. A nyári kesztyű a meleg napokon lehet 

kiegészítője a ruházatnak -nem tépőzáras, ’bebújós’ kivitelben, 

rövidebb, illetve hosszabb -időfutamos- szárral. Mindegyik �pus 

puha orrtölő felüle�el van ellátva hüvelykujj fele�.

orrtörlő puha felület



 Téli „Hail kamásli”

A technikai anyagból készülő kamáslink kifejeze�en a téli időjárásra 5°C ala� javasolt viselet, mely a rétegei közö� található 

gumimembránjának köszönhetően víz és szélálló. A kamásli szabása úgy le� kialakítva, hogy magasan a boka fölé érjen, szorosan feszüljön a 

lábszárra. A talprész nyílása LOOK rendszer stoplijához van igazítva, de egyszerűen saját cipőnk/stoplink formájára alakíthatjuk. A cipő orra 

ala� a talp egy ’Cordura’ alapanyagú erősítést kap, ami a ruhadarab tartósságát biztosítja. A kamásli fekete színű, nem nyomtatható, 2cm 

széles rugalmas fényvisszaverő csíkokkal van ellátva a jobb láthatóságért.

 

Alapanyagai:  85% Polyester 10% Lycra  5% Polyuretan 

                         súlya: 310g/M2

 „Időfutam kamásli”

Az időfutam kamáslink a legerősebb sztreccs anyagunkból készül, hogy 

kellően tartós és feszes legyen - magas szára szorosan felfeszül a lábszárra. 

Cipzárjának köszönhetően gond nélkül felölthető. Teljes egészében 

csapatdizájnra nyomtatható ruhaelem.

 

Alapanyagai:  85% Polyester 15% Lycra

                         súlya: 250g/M2

 „Technikai top Esőkamásli”

A technikai ’ gumiborítású  esőkamáslink’ kifejeze�en az esős 

versenyekre javasolt viselet, mely polyuretan külsőrétege kizárja a 

nedvességet, telejesen vízálló, hőcsapadaként működik. Szűk szabásának 

és magas szárának köszönhetően szorosan illeszkedik a lábszárra. Minta 

nélküli, fekete verziót tartunk készleten - nem logózható.

 

Alapanyagai:  85% Polyester 10% Lycra  5% Polyuretan 

                         súlya: 210g/M2

Kamáslik



GESU a magyar elit kerékpársportbanGESU a magyar elit kerékpársportban



GESU a profi kerékpársportban



Jelmagyarázat

Tartós,feszes
Though, s�ff

Szélálló
Windproof

An�pilling

Szellőző
Ven�lla�on

Aerodinamikus
Aerodynamic

Pehelkönnyű
Lightweight

Többrétegű,lélegző
membrános technikai alapanyag
Technical 3 layer-membrane fabric

Há�zsák viselése mellőzendő
Avoid backpack

for high temperature

Anyag belseje bolyhos
Fluffy in the inside

UV álló
UV resistant

for low temperature

Bodyfit

Vízálló
Waterproof

Bielasz�kus
Bielas�c
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