Helmy
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X-PROTECT

CE - Safety pro

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.

DualFix

Garantujeme prověřenou bezpečnost helem.

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

InMold Shell

Antibacterial

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

Anti-bakteriální odnímatelné a pratelné polstrování
absorbující pot.

Full Wrap InMold

EasyLock

Dokonalá ochrana celého obvodu hlavy
pro maximální zvýšení bezpečnosti.

Umožňuje zapnout/rozepnout
helmu jednou rukou.

Led light

BugNet

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.

Odnímatelné bezpečnostní LED světlo poskytuje
dobrou viditelnost a zvyšuje pasivní ochranu cyklisty

Zabraňuje vniknutí letajícímu
hmyzu během jízdy.

X-protect

Padding

Zvýšená bezpečnost zvětšením a zesílením
kritických partií.

Náhradní odnímatelné a pratelné polstrování se
síťovinou proti hmyzu.

Low weight

Designed in CZ

Nízká hmotnost pro vyšší komfort z jízdy.

Designováno v ČR

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, aby jste se v helmě R2 cítili nejen bezpečně, ale
i maximálně komfortně po celou dobu sportování.

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.
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New product
Sezóní novinka.
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TRAIL 2.0
Trailovou přilbu R2 TRAIL 2.0 jsme designovali podle nejvyšších nároků na bezpečnost a ochranu hlavy při ostrém, trailovém ježdění,
kde na vás vždy nečíhají jenom vyhlazené pěšiny, ale často vlhké kořeny, kamenité pasáže a dlouhé skoky. Soustředit se čistě
na zvládnutí takových nástrah trailu vám umožní právě helma R2 TRAIL 2.0, protože chrání větší část hlavy, díky hlubší In-mold skořepině
s prodlouženým zátylkem, která je nově ještě pevnější díky technologii X-Protect a přitom stále dokonale lehká a pohodlná
pro celodenní nošení. Snadno u ní můžete nastavit kšilt i upínací systém a v zadní partii má držák MX brýlí.
Nezáleží tedy, jak obtížný je trail, protože s TRAIL 2.0 získáváte spolehlivou ochranu pro každou situaci.

VELIKOSTI
M: 54-59 cm
L: 58-61 cm

VENTILAČNÍ
OTVORY

16

ROAD
MTB
GRAVEL

ATH31U TRAIL 2.0

ATH31A TRAIL 2.0

zelená petrol, neon žlutá / matná
Velikost: M, L

bílá, černá / matná, lesklá
Velikost: M, L

PRO

PRO
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VÁHA
OD

340 G

ATH31B TRAIL 2.0

ATH31C TRAIL 2.0

zelená, černá / matná
Velikost: M, L

béžová, černá / matná
Velikost: M, L

ATH31P TRAIL 2.0
černá / matná
Velikost: M, L
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CROSS
Helma designovaná podle posledních trendů, určená pro trail a XC,
zvýšená ochrana zátylku, maximálně maximální odvětrání, nastavitelný štítek
do tří poloh, konstrukce helmy full-wrap in-mold, vnitřní polstrování helmy vyrobené
z jemného materiálu, ergonomické upínání nastavitelné ve všech 4 směrech.

VELIKOSTI
M: 56-58 cm
L: 58-62 cm

VENTILAČNÍ
OTVORY

22

VÁHA
OD

280 G

ROAD
MTB
GRAVEL

ATH32C CROSS

ATH32D CROSS

zelená petrol, červená / matná, lesklá
Velikost: M, L

šedá, béžová / matná
Velikost: M, L

RACE
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RACE

ATH32A CROSS

ATH32B CROSS

ATH32E CROSS

ATH32F CROSS

černá / matná, lesklá
Velikost: M, L

bílá / matná, lesklá
Velikost: M, L

fialová, černá / matná
Velikost: M, L

zelená, černá, zelená petrol /
matná, lesklá, Velikost: M, L
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CLIFF

EVO 2.0

CLIFF nabízí IN-MOLD bezpečností technologii v novém, přepracovaném a výrazně kompaktnějším
tvaru. Cliff uspokojí všestranné nároky na helmu pro pohodové vyjížďky i do trailu.
Díky 3D upínacímu mechanismu opravdu dobře sedí a snadno se přesně upne na hlavu.

VELIKOSTI
S: 54-56 cm
M: 55-58 cm
L: 58-61 cm

VENTILAČNÍ
OTVORY

20

ROAD
MTB
GRAVEL

VÁHA
OD

220 G

VELIKOSTI
M: 54-58 cm
L: 58-61 cm

VENTILAČNÍ
OTVORY

20

ROAD
MTB
GRAVEL

VÁHA
OD

220 G

Silniční cyklistika má stále více příznivců a R2 pro ně vyvinula specificky silniční helmu
R2 evo 2.0. 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. Upínací systém kopírující tvar lebky zajišťují příjemné pohodlí i při delším používání.

ATH22E CLIFF

ATH29B EVO 2.0

neon žlutá, černá / matná
Velikost: S, M, L

hnědá bronz,, černá / matná
Velikost: M, L

ACTIVE
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RACE

ATH22A CLIFF

ATH22D CLIFF

ATH22F CLIFF

ATH29A EVO 2.0

ATH29C EVO 2.0

černá / matná
Velikost: S, M, L

bílá, černá / matná
Velikost: S, M

růžová, černá / matná
Velikost: S, M

černá, šedá, bílá / matná
Velikost: M, L

červená, černá / matná
Velikost: M, L
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SPIRIT

EXPLORER

Model rozšiřující nabídku aerodynamicky laděných helem se zvýšenou bezpečností. Při navrhování
jsme se inspirovali závodními auty, zejména charakteristickými tvarvy spoilerů a difuzorů, které se
odráží ve svažujícím se tvaru helmy v temenní části a velkými větracími otvorty v týlu. Nekompromisní
ochrana díky konstrukci full-wrap in-mold, zachování kompaktního aerodynamického tvaru
helmy snižující odpor proudění vzduchu, vnitřní polstrování elmy vyrobené z jemného materiálu,
ergonomické upínání nastavitelné ve všech 4 směrech. Se štítkem do terénu a nebo bez štítku na
silnici, všude se bude cítit jako ryba ve vodě a vy se můžete soustředit na svůj závod, RIDE YOUR RACE.

VELIKOSTI
M: 55-59 cm
L: 58-61 cm

VENTILAČNÍ
OTVORY
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VELIKOSTI
M: 55-58 cm
L: 58-61 cm

VÁHA
OD

220 G

ROAD
MTB
GRAVEL

ROAD
MTB
GRAVEL

ATH33D SPIRIT

VENTILAČNÍ
OTVORY

VÁHA
OD

Spojení technologie a stylu. Nadčasový tvar modelu EXPLORER je jako stvořený pro neočekávané
zážitky v terénu i rychlou jízdu na silnici. Na treku ochrání zvýšená odolnost konstrukce přilby
tvořená skořepinami 100% chránící měkké jádro přilby jak z vrchní tak spodní části. Fenomenální aerodynamika
naopak vybízí k překonání rychlostních rekordů. Ladné žebrování s mohutnými ventilačními otvory doslova nasává
proud vzduchu do přilby a poskytuje perfektní odvětrání. Zbytkový proud plynule obtéká po hladkém povrchu
přilby do zadní části, kde za pomoci optimálně navržené aerodynamické hraně dochází ke snížení turbulencí
a eliminaci nepříjemného hluku. Propracovaná ergonomie optimalizuje rozložení hmotnosti a umístění těžiště přilby,
terou tak nebudete téměř vůbec cítit. Teď už stačí jen vyrazit a jet svůj závod. RIDE YOUR RACE.
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240 G

černá, neon žlutá / matná
Velikost: M, L

ATH26E EXPLORER
bílá, černá, / matná
Velikost: M, L

RACE

RACE
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ATH33A SPIRIT

ATH33B SPIRIT

ATH33C SPIRIT

ATH33E SPIRIT

ATH26A EXPLORER

ATH26B EXPLORER

ATH26C EXPLORER

ATH26F EXPLORER

černá / matná, lesklá
Velikost: M, L

bílá / matná, lesklá
Velikost: M, L

oranžová, černá / matná
Velikost: M, L

zelená petrol, červená / matná
Velikost: M, L

černá, šedá / matná
Velikost: M, L

růžová, fialová, černá / matná
Velikost: M

modrá mint, černá / matná
Velikost: M

oranžová, černá / matná
Velikost: M, L
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VENTU

PRO-TEC
VELIKOSTI
S: 54-56 cm
M: 56-58 cm
L: 58-61 cm

Design modelu VENTU je na první pohled inspirovaný špičkovými závodními přilbami. Vrcholné
spojení aerodynamiky, revoluční ventilace a dokonalého pohodlí ocení zejména ti, kteří to myslí
na kole vážně. Aerodynamicky efektivní tvar vylepšuje charakteristiky, jež mají zásadní vliv na proudění
vzduchu kolem přilby. Precizně tvarovaný nízký profil přilby využívá Venturiho efekt, díky čemuž je
maximalizovaný přívod vzduchu masivními ventilačními otvory do helmy a minimalizovaný aerodynamický
odpor. Nasátý vzduch je vedený skrze přilbu a přispívá k vynikajícímu odvětrání vnitřní části přilby. Ultra
lehká váha přilby je stěžejním parametrem, který obstojí v konkurenci na vysoké úrovni. S touto přilbou
budeme prořezávat vzduch ještě trochu rychleji, než jste zvyklí. Jeď svůj závod, RIDE YOUR RACE.

VENTILAČNÍ
OTVORY
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ROAD
MTB
GRAVEL

VÁHA
OD

200 G

VELIKOSTI
M: 56-58 cm
L: 58-61 cm

VENTILAČNÍ
OTVORY

23

ROAD
MTB
GRAVEL

VÁHA
OD

220 G

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. 23 ventilačních otvorů, váha 230g
a ve dvou osách nastavitelný upínací systém = super komfort PRO TEC helmy. Přesvědčte se sami.

ATH27C VENTU

ATH02A3 PRO-TEC

modrá, černá / matná
Velikost: M, L

černá, červená / matná
Velikost: M, L

PRO
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RACE

ATH27B VENTU

ATH27E VENTU

ATH27F VENTU

ATH27G VENTU

ATH02A2 PRO-TEC

ATH02U PRO-TEC

bílá , černá/ matná
Velikost: S, M, L

neon žlutá, černá / matná
Velikost: S, M, L

černá, růžová, modrá / lesklá
Velikost: S, M

černá, červená / lesklá
Velikost: S, M, L

černá, bílá / matná
Velikost: M, L

černá, neon žlutá / matná
Velikost: M, L
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WIND

LUMEN

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.

VELIKOSTI
S: 54-56 cm
M: 56-58 cm
L: 58-61 cm

VENTILAČNÍ
OTVORY

22

ROAD
MTB
GRAVEL

VÁHA
OD

220 G

VELIKOSTI
M: 55-59 cm
L: 58-62 cm

VENTILAČNÍ
OTVORY

ROAD
MTB
GRAVEL
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VÁHA
OD

260 G

Helma LUMEN je na zadní straně vybavena LED blikajicím 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.

ATH01Y WIND

ATH18J LUMEN

černá, šedá, neon žlutá / matná
Velikost: S, M, L

černá, oranžová / matná
Velikost: M, L

ACTIVE

36

ACTIVE

ATH01V WIND

ATH01A1 WIND

černá, šedá, růžová / matná
Velikost: S, M

černá, šedá, bílá / matná
Velikost: S, M, L

ATH18A LUMEN

ATH18C LUMEN

ATH18H LUMEN

ATH18N LUMEN

černá / matná
Velikost: M, L

bílá, šedá / matná
Velikost: M

modrá mint, černá, bílá / matná
Velikost: M

fialová, růžová / matná
Velikost: M
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LUMEN JR.
Helma LUMEN JUNIOR je na zadní straně vybavena LED blikajicím 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.

VELIKOSTI
S: 52-56 cm

VENTILAČNÍ
OTVORY

24

VÁHA
OD

240 G

ROAD
MTB
GRAVEL

ATH20H LUMEN JR.

ATH20E LUMEN JR.

růžová, černá / matná
Velikost: S

modrá, černá / matná
Velikost: S

ACTIVE
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ACTIVE

ATH20N LUMEN JR.

ATH20P LUMEN JR.

ATH20B LUMEN JR.

ATH20R LUMEN JR.

mint, černá / matná
Velikost: S

oranžová, černá / matná
Velikost: S

neon žlutá, černá / lesklá
Velikost: S

bílá, šedá / matná
Velikost: S
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WHEELIE

BUNNY

WHEELIE přichází s novým a kvalitnějším upínacím systémem a po vzoru dospělých helem
je i tato dětská helma vyráběná bezpečnostní technologií INMOLD. Svým tvarem a hlavně
protaženou týlní částí poskytuje zvýšenou bezpečnost i v terénu. Tvarem je helma vysoce
universální a hodí se k použití v jakémkoli terénu, případně i v jiných sportech. Wheelie je kvalitně
odvětraná a vybavena odnímatelným štítkem, který příjemně chrání ve slunném počasí.

VELIKOSTI
S: 52-56 cm
M: 56-58 cm

VENTILAČNÍ
OTVORY

15

ROAD
MTB
GRAVEL

VÁHA
OD

260 G

VELIKOSTI
XS: 48-52 cm

VENTILAČNÍ
OTVORY

15

VÁHA
OD

220 G

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

ROAD
MTB
GRAVEL

ATH23F WHEELIE

ATH28B BUNNY

neon žlutá, šedá, černá / matná
Velikost: S, M

růžová, bílá / lesklá
Velikost: XS

ACTIVE
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ACTIVE

ATH23B WHEELIE

ATH23E WHEELIE

ATH23G WHEELIE

ATH28D BUNNY

ATH28E BUNNY

ATH28F BUNNY

ATH28G BUNNY

modrá, šedá, černá / matná
Velikost: S, M

růžová, šedá, černá / matná
Velikost: S, M

mint, šedá / matná
Velikost: S, M

modrá, zelená, červená / lesklá
Velikost: XS

bílá, modrá, růžová / lesklá
Velikost: XS

modrá, neon žlutá / lesklá
Velikost: XS

bílá, růžová / lesklá
Velikost: XS
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