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X-PROTECT
R2 produkty tvoří výhradně sportovci, kteří sami
produkty testují a užívají. Zcela bez kompromisů proto
klademe důraz na nejvyšší bezpečnostní standardy, které
v segmentu cyklistických helem existují. U vybraných
modelů s označením X-PROTECT pak ještě zvyšujeme jejich
ochranné vlastnosti zvětšením a zesílením kritických
partií. Díky IN MOLD jsme schopni zároveň produkovat
helmy velmi lehké, s excelentní schopností odvětrání, což
společně garantuje vysoký komfort užívání.

IN MOLD SHELL
Hmotnost helmy je klíčovým faktorem pro komfort a zároveň
limitem bezpečnosti. Snížení každého gramu váhy proto
bereme jako výzvu. IN MOLD je technologií s nejpokročilejším
způsobem výroby, díky které jsme schopni dosáhnout
nejvyšších ochranných vlastností s nejnižší možnou váhou.
Odolné jádro helmy z tvrzeného materiálu/polystyrenu
je pomocí tepla a kompresního tvarování pevně spojeno
s polykarbonátovou skořepinou. Helmy R2 díky technologii
IN-MOLD vynikají celkově nízkou hmotností. Výsledná
kompaktnost helmy zlepšuje tlumení nárazů díky lepšímu
rozložení sil při nárazu. Ručíme vám, že se budete cítit
pohodlně a bezpečně po celou dobu vaší jízdy.

AIR FLOW
Nejnovější průzkumy mezi sportovci ukazují, že spokojenost
s cyklistickou helmou nejvíce ovlivňuje faktor, jak je pocitově
příjemné její nošení. Maximální komfort zásadně ovlivňuje
schopnost helmy adekvátně odvětrávat teplo vznikající
při sportovní aktivitě. Velkou pozornost proto věnujeme
maximálnímu množství otvorů a především perfektnímu
směrování toku vzduchu uvnitř helmy. Usilujeme o to,
abyste se v helmě R2 cítili nejen bezpečně, ale i maximálně
komfortně po celou dobu sportování.

CE - Safety pro
Garantujeme prověřenou bezpečnost helem.

DualFix
Důmyslný systém, který se maximálně přizpůsobí tvaru a
velikosti hlavy. Ovládá se jednou rukou pomocí stahovacího
kolečka.

InMold Shell
Technologie výroby, která z helmy dělá jediný vysoce pevný
a lehký celek.

Antibacterial
Anti-bakteriální odnímatelné a pratelné polstrování
absorbující pot.

Led light
odnímatelné bezpečnostní LED světlo poskytuje dobrou
viditelnost a zvyšuje pasivní ochranu cyklisty

EasyLock
Umožňuje zapnout/rozepnout helmu jednou rukou.

X-protect
Zvýšená bezpečnost zvětšením a zesílením kritických
partií.

BugNet
Zabraňuje vniknutí letajícímu hmyzu během jízdy.

Low weight
Nízká hmotnost pro vyšší komfort z jízdy.

Padding
Náhradní odnímatelné a pratelné polstrování se síťovinou
proti hmyzu.

AirFlow
Důmyslný systém odvětrání nadbytečného tepla z helmy.

ErgoFix
Upínací systém, který se přizpůsobuje tvaru a velikosti
hlavy ve dvou osách (vertikální a horizontální). Ovládá se
jednou rukou pomocí stahovacího kolečka.

Designed in CZ
Designováno v ČR.

New product
Sezónní novinka.
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váha: M 360g, L 380g
ventilační otvory: 10

Speciální aerodynamická helma pro triatlonisty nebo časovkáře svým tvarem dokonale
snižuje odpor vzduchu a tím přispívá
ke zvýšenému výkonu Tria je vybavena dvěma
štíty, slunečním a čirým, které se jednoduše
vyměňují díky magnetickým bodům na obvodu
štítu. Upínací mechanismus s antibakteriální vložkou přináší pevné usazení i perfektní
komfort.
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ATH19A - Tria
M: 54 - 58 cm / L: 58 - 62 cm
bílá, černá / lesklá

TRIA
AERO & FAST

AERO
CHALLENGING & SPEED
váha: M 240g, L 260g
ventilační otvory: 14

AERO je výjimečnou helmou, která přináší zcela
specifický, nekompromisně aerodynamický tvar. S Aero helmou se můžete směle
pustit do závodění na nejvyšší úrovni bez ztráty
pocitu perfektní ochrany. Odpor vzduchu je díky
aero tvaru zcela minimální, přičemž jsme kladli
při vývoji důraz na stále dokonalé odvětrání, které
špičkový výkon vyžaduje. S váhou jsme se pak při
zachování všech bezpečnostních standardů dostali
na skvělých 240g. Komfort, který helma nabízí, ji
předurčuje i na běžný trénink či delší vyjížďky.

Při vývoji XEO helmy jsme eliminovali hrany
zaoblováním všech prvků tak, abychom zvýšili aerodynamické vlastnosti helmy. XEO je
vyrobena DOUBLE IN-MOLD technologií, kdy dvě oddělené skořepiny každá zvlášť
redukuje následky případného nárazu a dál tak
zvyšuje své ochranné vlastnosti. Standardně je
XEO vybavena síťkou proti hmyzu a antibakteriální vložkou.

XEO
ARC & TRUST
váha: M 280g, L 300g
ventilační otvory: 15
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ATH16B - Xeo

ATHO9E - Aero

M: 54 - 58 cm / L: 58 - 61 cm
černá carbon, zelená / lesklá

M: 55 - 59 cm / L: 58 - 62 cm
bílá, černá, červená / lesklá

ATHO9A - Aero
M: 55 - 59 cm / L: 58 - 62 cm
černá, carbon / matná, lesklá

ATHO9F - Aero
M: 55 - 59 cm / L: 58 - 62 cm
bílá, neon žlutá / lesklá

ATH16A - Xeo
M: 54 - 58 cm / L: 58 - 61 cm
černá carbon, červená / lesklá

ATH16D- Xeo
M: 54 - 58 cm / L: 58 - 61 cm
bílá, černá / matná

Silniční cyklistika má stále více příznivců a R2
pro ně vyvinula specificky silniční helmu
R2 EVOLUTION Důraz jsme kladli na co nejmenší
celkový objem pro skvělou aerodynamiku. Ventilační otvory jsou koncipovány způsobem, který zajišťuje perfektní odvětrání i při nejvyšším
výkonu. Při výrobě použitá IN MOLD technologie
konstrukce helmy pak garantuje nejvyšší bezpečností standardy. Opravdu nízká váha 200g
a upínací systém kopírující tvar lebky zajišťují
příjemné pohodlí i při delším používání.

EVOLUTIO N
RAPID & SWIFT
váha: M 200g, L 220g
ventilační otvory: 20
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ATH12B - Evolution
M: 54 - 58 cm / L: 58 - 61 cm
bílá, červená / lesklá

ATH12F - Evolution
M: 54 - 58 cm / L: 58 - 61 cm
bílá / matná, lesklá

ATH12G - Evolution
M: 54 - 58 cm / L: 58 - 61 cm
černá, neon žlutá / matná, lesklá

váha: M 230g, L 250g
ventilační otvory: 23

Vysoce ambiciózní helma R2 PRO-TEC je
ideální volbou pro cyklisty, kteří se nespokojí
s kompromisem. Sportovní vzhled podtrhuje tuto jedinečnou helmu, která nabízí
maximální komfort při zachování nízké váhy
a vysoké bezpečnosti díky technologii IN-MOLD.

SPORTY & TECHNO

23 ventilačních otvorů, váha 230g
ATH02P - Pro-Tec
M: 56 - 58 cm / L: 58 - 62 cm
bílá, zelená, černá / matná, lesklá

a ve dvou osách nastavitelný upínací systém
= super komfort PRO TEC helmy. Přesvědčte
se sami.
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ATH02X - Pro-Tec
M: 56 - 58 cm / L: 58 - 62 cm
černá, neon červená / matná, lesklá

ATH02U - Pro-Tec
M: 56 - 58 cm / L: 58 - 62 cm
černá, neon žlutá / matná, lesklá

ATH02N - Pro-Tec

ATH02V - Pro-Tec

ATH02W - Pro-Tec

M: 56 - 58 cm / L: 58 - 62 cm
černá / matná, lesklá

M: 56 - 58 cm / L: 58 - 62 cm
bílá, červená, černá / lesklá

M: 56 - 58 cm / L: 58 - 62 cm
šedá, černá / matná, lesklá

váha: S 200g, M 220g, L 240g
ventilační otvory: 22

ATH01N - Wind
S: 54-56 cm / M: 56 - 58 cm
černá, šedá, růžová / matná

Wind je vyrobena v současnosti nejpokročilejší technologií IN-MOLD, která zajišťuje nejvyšší
bezpečností standard. Kombinace 22 ventilačních otvorů, nízké váhy, dokonalého usazení
a aerodynamického tvaru zaručuje vysoký komfort. R2 WIND se hodí na
silnici i do terénu díky praktickému
odnímatelnému štítku. Praktický upínací
systém, který se optimálně přizpůsobí tvaru
a velikosti hlavy zajišťuje dokonalé usazení
helmy na hlavě. Antibakteriální odnímatelná
podšívka se síťovinou proti hmyzu se postará
o odvod potu. A teď už jen s větrem o závod.
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ATH01U - Wind
S: 54-56 cm / M: 56 - 58 cm / L: 58 - 61 cm
červená, bílá, černá / lesklá

ATH01R - Wind
S: 54-56 cm / M: 56 - 58 cm / L: 58 - 61 cm
černá carbon, neon žlutá / lesklá

ATH01T - Wind
S: 54-56 cm / M: 56 - 58 cm / L: 58 - 61 cm
bílá / matná

ATH01W - Wind
S: 54-56 cm / M: 56 - 58 cm
bílá, mentolová / matná

Perfektně odvětraná helma

váha: S 200g, M 220g, L 240g
ventilační otvory: 24

ATH04K - Arrow

R2
ARROW se 24 otvory, které umožnily snížit
váhu až na 200g při zachování 100% bezpečnostního standardu IN-MOLD technologie.
Snadné upínání a především velmi pohodlné
nošení díky měkkému a zároveň antibakteriálnímu polstrování. Arrow je vybavena ochranou proti létajícímu hmyzu.

S: 54-56 cm / M: 56 - 58 cm / L: 58 - 61 cm
černá, zelená / matná
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ATH04P - Arrow
S: 54-56 cm / M: 56 - 58 cm
neon červená, černá / matná

ATH04R - Arrow
S: 54-56 cm / M: 56 - 58 cm
bílá, šedá, modrá / matná

ATH04T - Arrow
S: 54-56 cm / M: 56 - 58 cm / L: 58 - 61 cm
černá, červená / matná

ATH04U - Arrow
S: 54-56 cm / M: 56 - 58 cm
bílá, šedá, růžová / lesklá

TOUR
EASY & TRANQUIL

R2 TOUR je naší ekonomickou nabídkou pro rekreační sportovce. I tato pěkná
helma vám ale nabídne nečekaný komfort a
hlavně, dostatečnou ochranu při vynikající
váze 225g.

váha: M 225g, L 245g
ventilační otvory: 20

Helma LUMEN je na zadní straně vybavena
LED bezpečnostním světlem, které
výrazně zvyšuje viditelnost cyklisty v provozu a je tak velmi žádoucím zvýšením pasivní
ochrany cyklistů. Zapnout i vypnout lze LED
světlo jednou rukou bez nutnosti helmu sundavat. LUMEN je vyroben IN MOLD technologií
a s prodlouženým zátylkem pro maximální
možnou ochranu hlavy. Samozřejmostí je už
vnitřní síťka proti hmyzu a antibakteriální
vložka.

LUMEN
VISIBLE & SAFE

ATH18G - Lumen

váha: M 270g, L 290g
ventilační otvory: 24

M: 55 - 58 cm / L: 58 - 61 cm
šedá, růžová / matná
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ATH13F - Tour

ATH18B - Lumen

M: 55 - 58 cm / L: 58 - 61 cm
černá, červená / lesklá

M: 55 - 58 cm / L: 58 - 61 cm
černá, zelená / matná

ATH13G - Tour
M: 55 - 58 cm / L: 58 - 61 cm
černá, neon žlutá / matná

ATH13J - Tour
M: 55 - 58 cm
šedá, růžová / matná

ATH18A - Lumen
M: 55 - 58 cm / L: 58 - 61 cm
černá / matná

ATH18F - Lumen
M: 55 - 58 cm / L: 58 - 61 cm
bílá, mentolová / matná

TRAIL
BUNNY & ENJOY

R2 TRAIL - špička v designu i bezpečnosti. Pohodlná helma na celodenní ježdění
v terénu se zvýšenou ochranou zátylku. Polohovatelný systém upínání, odnímatelný štítek
a antibakteriální vnitřní polstrování jsou hlavní benefity.

Sportovci si vyžádali extra odvětranou
helmu a tak jsme vyvinuli model R2 ROCK. 23
strategicky rozmístěných průduchů zajišťuje
optimální odvětrání a tím příjemný komfort.
Použitá IN MOLD technologie vám garantuje,
že vaše lebka bude chráněna nejlepší možnou
technologií v cyklistickém průmyslu.

ROCK
SMOOTH & PROPER

váha: M 225g, L 275g
ventilační otvory: 23

váha: M 395g, L 405g
ventilační otvory: 16
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ATH11H - Rock

ATHO8B - Trail

M: 55 - 58 cm / L: 58 - 62 cm
neon žlutá, černá / matná

M: 55 - 59 cm / L: 58 - 61 cm
neon žlutá, neon červená / matná

ATH08D - Trail
M: 55 - 59 cm / L: 58 - 61 cm
modrá, oranžová / matná

ATH08K - Trail
M: 55 - 59 cm / L: 58 - 61 cm
šedá, neon žlutá / matná

ATH11G - Rock
M: 55 - 58 cm
mentolová, černá / matná

ATH11J - Rock
M: 55 - 58 cm / L: 58 - 62 cm
černá, bílá / matná

BONDY
váha: S 220g, M 240g
ventilační otvory: 15

SECURE & LIGHTWEIGHT

Junior

R2 Bondy je komfortní helma
pro juniory. Je vyrobená technologií IN MOLD
zaručující nejvyšší ochranu a zároveň nízkou
hmotnost. Bondy je vybavena dual fix upínacím
systémem a také žádanou ochranou proti létajícímu hmyzu.
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ATH07R - Bondy
S: 52 - 56 cm / M: 56 - 58 cm
neon červená, černá, zelená / matná

ATH07B - Bondy
S: 52 - 56 cm / M: 56 - 58 cm
šedá, neon žlutá / matná

ATH07F - Bondy
S: 52 - 56 cm / M: 56 - 58 cm
modrá, neon žlutá / matná

ATH07K - Bondy
S: 52 - 56 cm, M: 56 - 58 cm
bílá, šedá, modrá / matná

LUMEN JUNIOR

VISIBLE & SAFE

váha: S 250g
ventilační otvory: 24

Junior

Helma LUMEN Junior je na zadní straně vybavena LED bezpečnostním světlem,
které výrazně zvyšuje viditelnost cyklisty
v provozu a je tak velmi žádoucím zvýšením
pasivní ochrany mladých cyklistů. Zapnout
i vypnout lze LED světlo jednou rukou bez
nutnosti helmu sundavat. LUMEN je vyroben
IN MOLD technologií a s prodlouženým zátylkem pro maximální možnou ochranu hlavy.
Samozřejmostí je už vnitřní síťka proti hmyzu
a antibakteriální vložka.
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ATH20C - Lumen junior
S: 52 - 55 cm
mentolová, bílá / lesklá

ATH20A - Lumen junior
S: 52 - 55 cm
zelená, černá / matná

ATH20B - Lumen junior
S: 52 - 55 cm
neon žlutá, černá / matná

ATH20D - Lumen junior
S: 52 - 55 cm
růžová, šedá / lesklá

R2 DUCKY - pohodlná a především bezpečná dětstká helma s pěkným designem.
Vybavena síťkou proti hmyzu, stabilním upínáním a štítkem, který je součástí tvaru helmy.

DUCKY
KIDDY&PRETTY
ATH10R - Ducky
XS: 48 - 52 cm
modrá, neon žlutá, černá / lesklá
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ATH10T - Ducky
XS: 48 - 52 cm
zelená / lesklá

váha: XS 190g
ventilační otvory: 10

ATH10I - Ducky
XS: 48 - 52 cm
mentolová, růžová / lesklá

Kids

ATH10P - Ducky
XS: 48 - 52 cm
neon žlutá, modrá, černá / lesklá

ATH10U - Ducky
XS: 48 - 52 cm
růžová, žlutá / lesklá

R2 - RIDE YOUR R ACE
WWW.R2.CZ
INFO@R2.CZ
www.facebook.com/R2.RIDE.YOUR.RACE
www.instagram.com/R2_RIDE.YOUR.RACE

CZ - DISTRIBUTOR
Catherine Life a.s.
U Prioru 1076/5
Praha 6 - 161 00

tel.: +420 235514057
info@catherinelife.cz
www.catherinelife.com
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