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9696

XS S M L XL XXL
Obvod hrudi A 98 104 110 116 122 128
Obvod pasu O 98 104 110 116 122 128
Délka předního dílu D 61 63 65 67 69 71
Délka zadního dílu C 76 78 82 82 84 86
Délka paže E 81 83 87 87 89 91

Windblock
Voděodolný materiál.

Designed in CZ
Designováno v ČR.

New product
Sezóní novinka.

EASESURLY

Je vyrobena z velmi lehkého a hustě tkaného, větruvzdorného a prodyšného materiálu,  Je tak lehká, že když ji máte na sobě, tak o ní téměř 
nevíte. Má dlouhý hlavní zip, který je na konci pod bradou překrytý ochrannou légou. Nastavitelné odvětrání na předním i zadním díle poskytuje 

pocit komfortu  a lze korigovat pomocí zipů. Bundu můžete velmi snadno během několika vteřin sbalit do zadní kapsy. Sbalená bunda se vejde 
i do zadní kapsy na dresu a můžete ji tak mít u sebe při každé vyjížďce. Když je počasí opravdu nepříjemné, může vám posloužit kapuce, 

která je schovaná v límci. Díky gumě v lemu kapuce vám perfektně přilne k hlavě. Límec je z vnitřní strany z počesaného materiálu.

SURLY je bunda, co vás zachrání v nejhorším počasí. Vyrobena z velmi lehkého, stoprocentně 
nepromokavého materiálu. V podpaží dobře odvětraná. U SURLY jsou všechny švy podlepeny, 
což zaručuje úplnou nepromokavost. Pláštěnka je úzkého střihu s prodlouženými zády 
a se stažením gumou v pase, aby dobře vyhovovala jízdě na kole. Kapuce je v jednom díle 
s bundou, ale lze využít možnost smotat ji do límce a zafixovat pomocí očka a pásky na suchý 
zip, nebo je možné dát ji přímo pod helmu. Límec je z vnitřní strany z počesaného materiálu. 
Je určena primárně pro cyklisty, ale je možné ji použít i jako lehkou, skladnou záložní 
pláštěnku na turistiku či jiné sporty. Váha pláštěnky se dle velikosti pohybuje kolem 100 g.

ATJ02D  EASE
Bílá  |  Velikost: S, M, L

Style: ATJ02 var 1 W Color card

ATJ02B var 1 WATJ02A var 1 W

ATJ02C EASE
Magenta  |  Velikost: S, M, L

Style: ATJ02 var 1 W Color card

ATJ02B var 1 WATJ02A var 1 W

ATJ01B  SURLY
Transparent černá 
Velikost: S, M, L, XL

Style: ATJ01 var 1 Color card

ATJ01 var 1 A ATJ01 var 1 B

ATJ01A  SURLY
Transparent černá 
Velikost: S, M, L, XL

Style: ATJ01 var 1 Color card

ATJ01 var 1 A ATJ01 var 1 B

ATJ02B  EASE
Neon žlutá  |  Velikost: S, M, L, XL

Style: ATJ02 var 1 Color card

ATJ02B var 1ATJ02A var 1

ATJ02A  EASE
Černá  |  Velikost: S, M, L, XL

Style: ATJ02 var 1 Color card

ATJ02B var 1ATJ02A var 1

WOTERPROOF
BREATHABLE

Breathable
Prodyšný materiál  
pro lepší proudění vzduchu.

Reflectiv
Reflexní partie a prvky pro lepší viditelnost.

Waterproof
Voděodolný materiál.

Airvents
Odvětrání v exponovaných partiích.

Hidden Hood
Kapuce ukrytá v límci.

Packable
Sbalitelná do kapsy.

WOTERPROOF
BREATHABLE

Kapsička na zip na zadním díle  -  Dlouhý hlavní zip krytý légou na límci  -  Odvětrání v podpaží  -  Možnost složení 

kapuce do límce  -  Prodloužený zadní díl  -  Sbalitelné do kapsy  -  Vnitřní límec z počesaného materiálu

Kapsička na zip na zadním díle  -  Dlouhý hlavní zip 

krytý légou na límci - Odvětrání na předním díle

Odvětrání na zádech - Odvětrání v podpaží  - Možnost 

složení kapuce do límce  - Prodloužený zadní díl

Sbalitelné do kapsy - Vnitřní límec 

z počesaného materiálu
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ProGel
Gel snižuje otlaky v namáhaných částech.

AntiSlip
Konečky prstů s protiskluzovými plochami 
zlepšují držení řidítek, brzd, holí.

PaddedPro
Polstrování snižuje otlaky  
v namáhaných částech.

TouchPro
Ovládání dotykových displejů.
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ElasticPro
Vyrobeno z pružného materiálu,  
který se dobře přizpůsobuje tvaru rukou.

ProWipe
Fleesovou plochou si lze utřít čelo,  
nos, ústa během aktivity.

Reflectiv
Rexlexní prvky zlepšují viditelnost 
sportovce.

StableHold
Protiskluzový povrch pro lepší úchop.

EasyOff
Výrazně usnadňuje sundavání.

Designed in CZ
Designováno v ČR.

New product
Sezónní novinka.

Breathable
Rukavice lépe dýchají a odvětrávají pot.

UNISEX VELIKOST
XS S M L XL XXL
5 6 7 8 9 10

KIDS & JUNIOR
3 4 6 8 10 12 14
2–3Y 3–4Y 4–6Y 6–8Y 9–10Y 10–12Y 12–14Y

ELASTIC PRO
ELASTIC PRO akceptuje individualitu a svým způsobem i výjimečnost 
každého z nás. Rukavice R2 jsou vyráběny z maximálně elastických 
materiálů, abychom mohli nabízet dokonale padnoucí rukavice. 
Právě proto používáme buď síťovinu, nebo Lycru. Síťovina je sama 
o sobě velmi elastická a zároveň dobře odvádí pot. Lycra nachází svůj 
užitek u zateplenějších rukavic, kdy je zapotřebí špičkových izolač-
ních vlastností při zachování dostatečné míry „dýchání“ materiálu.

EASY OFF
Technologie stahovacích kroužků je nenápadným, ale velmi užiteč-
ným benefitem. Stahování propocených rukavic, jejich následné 
otáčení naruby, to určitě není oblíbená disciplína sportovců. Staho-
vací kroužky na rukavicích R2 značně usnadňují celý proces a opět 
tak zvyšují uživatelský komfort produktu. Zároveň jsou záměrně 
vyrobeny ze silikonu proto, aby zvyšovaly protiskluzové vlastnosti 
rukavic.

PADDED PRO
Nejdůležitějším benefitem rukavic je jejich uživatelský komfort. 
Testujeme proto R2 rukavice osobně a dlouhodobě ve všech 
povětrnostních podmínkách. Všechny švy a polstrování řešíme tak, 
aby poskytly maximální komfort. Materiály jsou striktně používány 
ANTI SLIP, aby zajistily bezpečný a bezproblémový úchop. V R2 ruka-
vicích s PRO PADDING technologií se budete cítit jistě a komfortně 
kdykoli vyrazíte za svým sportovním zážitkem.
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GUIDE FLASH
Stále populárnější dlouhoprsté rukavice, v provedení extra comfort díky AX SUEDE dlaňovému 
materiálu a inovovaného hřbetního materiálu a novám designu i pro ty nejdelší výlety  
či závody. Použitá směs materiálu pomáhá tepelnému pohodlí ve velmi širokém, byť stále 
individuální spektru teplot. I tyto R2 rukavice umožňují pohodlné ovládání mobilního telefonu. 
Dlaň a prsty jsou vybaveny protiskluzovým potiskem pro bezpečné ovládání řídítek

Celoprsté rukavice provedené v přírodních trendy barvách. Dlaň a prsty jsou vybaveny 
protiskluzovým potiskem pro vysoce citlivý úchop, určena náročným cyklistům. Konce 2 prstů 

jsou opatřeny speciálním materiálem, aby bylo možno ovládat dotykové displeje. Použité 
materiály skvěle odvádějí vlhkost a pružný lem na zápěstí usnadňuje nasazování rukavic FLASH.

ATR44A   
FLASH
černá 
Velikost: XS–XXL

ATR44C   
FLASH
černá, zelená 
Velikost: S–XXL

ATR44B   
FLASH
černá, neon žlutá 
Velikost: S–XXL

ATR44D   
FLASH
černá, červená  
Velikost: XS–XXL

ATR44F  FLASH
černá, oranžová 
Velikost: S–XXL
RACE

ROAD
MTB
GRAVEL 
E-BIKE 
 

ROAD
MTB
GRAVEL 
E-BIKE 
 

ATR49C  GUIDE
písková, šedá
Velikost: XS–XXL
PRO

ATR49B   
GUIDE
petrol zelená, šedá 
Velikost: S–XXL

ATR49A   
GUIDE
černá , šedá 
Velikost: XS–XXL

ATR49D   
GUIDE
růžová, vínová 
Velikost: XS–L
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E-PATRON E-GUARD
Celoprsté rukavice  E-PATRON určené náročným cyklistům pro jízdu na elektrokole. 
Dlaň je provedena z materiálu Laredo s gelovými výstelkami a odvětráním. Hřbety 
rukavic jsou vybaveny gelovou ochranou kloubů a prstů. Konce 2 prstů jsou opatřeny 
speciálním materiálem, aby bylo možno ovládat dotykové displeje. Použité materiály 
skvěle odvádí vlhkost a suchý zip na zápěstí usnadňuje nasazování rukavic. 

Speciální krátkoprsté rukavice určené pro jízdu na elektrokole. Dlaň je provedena 
z materiálu Laredo s gelovými výstelkami a odvětráním. Hřbety rukavic jsou vybaveny 

gelovou ochranou kloubů a prstů pro lepší ochranu při jízdě. Použité materiály skvěle 
odvádí vlhkost a suchý zip na zápěstí usnadňuje nasazování rukavic GUARD-E.

ATR45A  E-GUARD
černá 
Velikost: XS–XXL
ACTIVE

ROAD
MTB
GRAVEL 
E-BIKE 
 

ROAD
MTB
GRAVEL 
E-BIKE 
 

ATR46A  E-PATRON
černá
Velikost: XS–XXL
ACTIVE
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SPIKE RIBBON
Tradiční krátkoprsté rukavice s gelovými výstelkami zabraňujícími bolesti v rukou, 
otlakům či puchýřům. Prostřední prsty jsou vybaveny stahovacími poutky. Dobře odvětraná 
dlaň, pomáhající cirkulaci vzduchu a odvádění vlhkosti. Jemný suchý zip šetrný 
při praní. Provedení rukavic SPIKE je v moderním melírovaném designu.

RIBBON byly vyvinuty pro extra jistý úchop. Protiskluzové vlastnosti materiálů klíčových 
partií byly testovány a obstály za různých podmínek vlhka i sucha. Kombinace 

nejlepších materiálů pomohla optimalizovat RIBBON pro jistotu i komfort při rychlých, 
i dlouhých závodech či vyjížďkách. RIBBON jsou výjimečně universální rukavice.

ATR37A   
RIBBON
černá 
Velikost: XS–XXL

ATR37G   
RIBBON
černá, šedá 
Velikost: S–XXL

ATR37D   
RIBBON
šedá, růžová 
Velikost: XS–L

ATR37C   
RIBBON
černá, neon žlutá  
Velikost: S–XXL

ATR37H  RIBBON
černá, oranžová 
Velikost: S–XXL
RACE

ROAD
MTB
GRAVEL 
E-BIKE 
 

ROAD
MTB
GRAVEL 
E-BIKE 
 

ATR40E  SPIKE
černá, mint zelená, bílá
Velikost: XS–L
ACTIVE

ATR40B   
SPIKE
černá, šedá 
Velikost: XS–XXL

ATR40A   
SPIKE
šedá, neon žlutá 
Velikost: XS–XXL

ATR40D   
SPIKE
vínová, růžová 
Velikost: XS–L

ATR40F   
SPIKE
šedá, oranžová 
Velikost: XS–XXL
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ATR37I   
RIBBON
černá, bílá 
Velikost: XS–XXL



VOUK OMBRA
R2 VOUK nabízí výraznější PRO GEL ochranu těm, co více trpí na otlačeniny nebo nepříjemné 
mravenčení v rukou. Funkční materiál na vrchní části rukavice přináší dokonalou elasticitu 
a tím i komfort nošení, zároveň zajišťuje dobrý odvod potu. Speciální jemný suchý zip 
zabraňuje poškození jiného oblečení při praní. Vouk jsou navíc vybaveny reflexními prvky.

Speciálně dámská krátkoprstá rukavice, střihem přizpůsobená anatomii 
ženských dlaní. Ty jsou chráněny gelovými výstelkami a zároveň odvětrané. 

Spolu s použitým dlaňovým materiálem AX SUEDE a ještě lépe odvětraným hřbetem 
ruky pomáhají příjemnému úchopu a zvyšují komfort rukavic OMBRA.

ATR19A   
VOUK
černá 
Velikost: XS–XXL

ATR19D   
VOUK
černá, neon žlutá 
Velikost: S–XXL

ATR19B   
VOUK
černá, bílá 
Velikost: XS–XXL

ATR19P   
VOUK
černá, modrá  
Velikost: S–XXL

ATR19R  VOUK
černá, khaki zelená 
Velikost: S–XXL
RACE
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ROAD
MTB
GRAVEL 
E-BIKE 
 

ROAD
MTB
GRAVEL 
E-BIKE 
 

ATR41F  OMBRA
černá, vínová, růžová
Velikost: XS–L
RACE

ATR41E   
OMBRA
černá, šedá 
Velikost: S–XXL

ATR41B   
OMBRA
šedá, bílá 
Velikost: XS–XXL



RIDE EASER
Teamová krátkoprstá rukavice od R2 z materiálu AX SUEDE, který je populární pro svou jemnost 
a zároveň odolnost. Rukavice RIDE je vybavena gelovými protiskluzovými partiemi, které chrání 
nejnamáhanější části dlaní. Prostřední prsty jsou vybaveny stahovacími poutky. Pružný lem 
u vstupu do rukavice umožnuje snadné nasazování a pevnost bez potřeby suchého zipu.

Jednoduché a spolehlivé rukavice pro ty, kteří chtějí mít ideální a komfortní kontakt s řidítky 
svého kola. Díky použitému Softfleecu a materiálu Lycra zůstávají pružné a suché i při delším 

výkonu. Pro Gel technologie pak zvyšuje komfort tím, že se aktivně přizpůsobuje úchopu sportovce.

ATR43F   
RIDE
černá, neon žlutá 
Velikost: S–XXL

ATR43J   
RIDE
černá, bílá 
Velikost: S–XXL

ATR43I   
RIDE
černá, oranžová 
Velikost: S–XXL

ROAD
MTB
GRAVEL 
E-BIKE 
 

ROAD
MTB
GRAVEL 
E-BIKE 
 

ATR43E  RIDE
černá, šedá 
Velikost: S–XXL
PRO
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ATR36K  EASER
černá, bílá
Velikost: XS–XXL
ACTIVE

ATR36E   
EASER
černá, růžová, šedá 
Velikost: XS–L

ATR36D   
EASER
černá , neon žlutá 
Velikost: S–XXL

ATR36J   
EASER
černá, šedá 
Velikost: S–XXL



RILEY HOPPY
R2 RILEY je klasickou cyklistickou rukavicí, která oslovuje svým jednoduchým a čistým 
designem. Májemné polstrování jen tam, kde je to opravdu užitečné. Stahovací pásky 
na prostředních prstech výrazně usnadňují stažení rukavic z rukou. Minimalizace množství 
švů zaručuje, že vás ani na vaší dlouhé vyjížďce či závodu nebudou rukavice nikde tlačit. 
S RILEY budete chráněni a přesto s pocitem, jak kdybyste žádné rukavice ani neměli.

R2 inovované dětské rukavice, které budou děti rády nosit díky maximálně elastickému materiálu, 
který je dokonale schopen se přizpůsobit tvaru dětské ruky. Polstrování na dlani přináší nejen 

komfort, ale také vyšší odolnost proti prodření v případě pádu. EasyOff stahovací kroužky pak značně 
usnadní dětem nebo rodičům sundání. Jistě si vyberete z hned několika pěkných barevných variant.

ATR04A   
RILEY
černá 
Velikost: XS–XXL

ATR04H   
RILEY
černá, neon žlutá 
Velikost: S–XXL

ATR04G   
RILEY
černá, růžová 
Velikost: XS–L

ROAD
MTB
GRAVEL 
E-BIKE 
 

ROAD
MTB
GRAVEL 
E-BIKE 
 

ATR04I  RILEY
černá, bílá 
Velikost: S–XXL
ACTIVE
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ATR48B  HOPPY
černá, neon žlutá
Velikost: 6Y–14Y
ACTIVE

ATR48C   
HOPPY
černá, růžová 
Velikost: 6Y–14Y

ATR48A   
HOPPY
černá  
Velikost: 6Y–14Y

ATR48D   
HOPPY
černá, oranžová 
Velikost: 6Y–14Y

ATR48E   
HOPPY
černá, modrá 
Velikost: 6Y–14Y

ATR48F   
HOPPY
černá, mint zelená 
Velikost: 6Y–14Y



VOSKA DEFT
Dětské rukavice R2 VOSKA s oblíbenými motivy, které si děti rády oblíbí. Voska děti také spolehlivě 
ochrání proti odřeninám při případných pádech. Rukavice se snadno oblékají díky dostatečně 
širokému otvoru a také sundávají za k tomu určené popruhy. Polstrování je jemné a pohodlné.

Mírně zateplené sportovní rukavice DEFT určené pro všestranné sportovní aktivity. 
Prodloužená elastická manžeta chrání zápěstí před nepříjemným vniknutím chladu nebo 

sněhu. Měkký dlaňový materiál a leastická manžeta přinášejí maximální komfort rukavic. 
Konce prstů vybavené speciálním potiskem pro snadné ovládání dotykových dispejů.

ATR08X   
VOSKA
neon žlutá, modrá 
Velikost: 3Y–4Y

ATR08A2   
VOSKA
zelená, modrá, oranžová 
Velikost: 3Y–4Y

ATR47B   
DEFT
černá, šedá 
Velikost: 6–10

ATR47C   
DEFT
neon žlutá, černá 
Velikost: 6–10

ATR08Z   
VOSKA
růžová, bílá 
Velikost: 3Y–4Y

ATR08A1  VOSKA
modrá, zelená 
Velikost: 3Y–4Y

ATR47A  DEFT
černá, bílá 
Velikost: 6–10

ACTIVE

ROAD
MTB
GRAVEL 
E-BIKE 
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CRUISER LIGERO
Mírně zateplené sportovní rukavice CRUISER vybavené protiskluzovými plochami ANTI SLIP 
umístěnými na dlani a prstech zvyšují bezpečnost jízdy a kontrolu ovládání. Prodloužená 
ochrana v oblasti zápěstí snižuje možnost vniknutí zněhu do vnitřního prostoru rukavic 
a chrání proti nepříjemnému prochladnutí. Funkční materiál WINDBREAKER ochrání 
proti vodě a větru, značková izolace THINSULATE chrání proti prochladnutí.

R2 LIGERO jsou velmi universální rukavice v trendy barevném provedení, využitelné 
pro více druhů sportovních aktivit. Lze je s úspěchem používat jak na kolo, tak i pro 

běh, běžecké lyžování či nordic-walking apod. Materiál je měkký, hřejivý a prodyšný. 
Střih manžety je prodloužený, aby dobře chránil také zápěstí. Dlaň je opatřena 

protiskluzovým dekorativním potiskem pro jistý úchop hůlek nebo řídítek.

ATR28B  CRUISER
černá, neon červená
Velikost: 6–10

ATR28C   
CRUISER
černá, růžová 
Velikost: 6–10

ATR28D   
CRUISER
černá, modrá 
Velikost: 6–10

ATR28A   
CRUISER
černá  
Velikost: 6–10
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ATR39A  LIGERO
černá
Velikost: 6–10

ATR39C  LIGERO
černá, neon žlutá 
Velikost: 6–10

ATR39B  LIGERO
černá, modrá 
Velikost: 6–10

ATR39D  LIGERO
černá, růžová 
Velikost: 6–10



COVER BLIZZARD
R2 COVER jsou vysoce universální 2v1 rukavice pro více druhů sportovních aktivit, ale také 
pro měnící se tepelné podmínky. Lze je s úspěchem používat jak na kolo, tak i pro běh, 
běžecké lyžování či nordic-walking apod. Klíčovou vlastností je možnost prsty zakrýt 
neprodyšnou kapucí a výrazně tak zlepšit tepelný komfort. Materiál je hřejivý, prodyšný 
a větru odolný Polar fleece. Střih manžety je prodloužený, aby dobře chránil také zápěstí.

Rukavice R2 BLIZZARD přinášejí maximální tepelný komfort především v chladném počasí. Jsou 
vyrobeny z moderních funkčních materiálůzajišťující udržení tepla uvnitř rukavice a zároveň efektivní 

odvod potu ven. Anatomické tvarování dlaně při použití anti-slip materiálu výrazně zvyšuje jistotu 
úchopu řídítek a jejich ovládání. Kvalitní upínání kolem zápěstí zase napomáhá správnému a pevnému 
úchopu. Bezpečnostní prvky napomáhají být viděn až na 3× větší vzdálenost než s běžnými rukavicemi.

ATR21B   
COVER
neon žlutá, černá 
Velikost: 6–10

ATR21E  COVER
modrá, černá 
Velikost: 6–10
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ATR03F   
BLIZZARD
černá, růžová 
Velikost: 6–10

ATR03D   
BLIZZARD
černá 
Velikost: 6–10

ATR03E  BLIZZARD
černá, neon žlutá
Velikost: 6–10



STORM
Rukavice R2 STORM byly navržené pro maximální ochranu. Funkční materiál SOFT PLATIN na hřbetu rukavice zajišťuje 
dostatečnou voděodolnost a prodyšnost díky svým přirozeným vlastnostem. Příjemné klima a dokonalý vnitřní komfort 
zajišťuje výplň z umělých vláken 3M THINSULATE. Prodloužená manžeta brání vniknutí sněhu a chrání zápěstí proti prochladnutí. 
Protiskluzová úprava ANTI SLIP na prstech a dlani zvyšuje přilnavost, anatomické tvarování 3D MOTION respektující 
ergonomii ruky zvyšuje úroveň pohodlí a neomezuje pohyb ani při pevném úchopu, ovládání kola je tak mnohem jistější.

ATR13B   
STORM
černá, neon žlutá 
Velikost: 6–10

ATR13C   
STORM
neon žlutá, černá 
Velikost: 6–10

ATR13A  STORM
černá 
Velikost: 6–10
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VRSTVENÝ MATERIÁL
Funkční čepice R2 využijete pro jakoukoliv zimní venkovní aktivitu. 
Prodyšný elastický materiál s vysokou tepelnou izolací zaručí ideální 
odvod potu, propustí vlhkost a neváže ji na sebe. Rubová jemně počesaná 
strana čepice zajistí vysoký komfort. Materiál se nesráží, je odolný proti 
zápachu. Čepice vás ochrání před sluncem, větrem i sněhem.

Pro všechny outdoorové aktivity

Vysoká tepelná izolace

Maximální komfort

Hřejivý počesaný materiál na rubu

Prodyšnost

Odolnost proti zápachu

Ideálně odvádí pot

Rychleschnoucí
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VELIKOST OZNAČENÍ
54–56 S
56–58 M
58–60 L

POMPON REDE

SPEED

RUBEN

ATKH03E  POMPON
černá, šedá, bílá 
Velikost: S–L 
92% polyester, 8% elastan

ATKH03F  POMPON
neon žlutá, černá, bílá 
Velikost: S–L 
92% polyester, 8% elastan

ATKH03G  POMPON
bílá, modrá, zelená, žlutá 
Velikost: S–M 
92% polyester, 8% elastan

ATKH03H  POMPON
černá, šedá, růžová 
Velikost: S–M 
92% polyester, 8% elastan

ATKH06A  REDE
modrá, zelená, černá 
Velikost: S–L 
92% polyester,  
8% elastan

ATKH04D  SPEED
černá 
Velikost: S–L 
92% polyester,  
8% elastan

ATKH04F  SPEED
černá, šedá, modrá 
Velikost: S–L 
92% polyester,  
8% elastan

ATKH08B  RUBEN
neon žlutá 
Velikost: S–L 
92% polyester,  
8% elastan

ATKH04H  SPEED
růžová, šedá, černá 
Velikost: S–L 
92% polyester,  
8% elastan

ATKH08A  RUBEN
černá 
Velikost: S–L 
92% polyester,  
8% elastan

ATKH04E  SPEED
černá, šedá, světle šedá 
Velikost: S–L 
92% polyester,  
8% elastan

ATKH04G  SPEED
černá, šedá, neon žlutá 
Velikost: S–L 
92% polyester,  
8% elastan

ATKH0BC  RUBEN
růžová 
Velikost: S, M 
92% polyester,  
8% elastan

ATKH06B  REDE
růžová, šedá 
Velikost: S–M 
92% polyester,  
8% elastan
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Lehká dvouvrstvá běžecká čepice 
z polyesterového vlákna s bambulí.

Hřejivá dvouvrstvá běžecká čepice 
z polyesterového vlákna.

Lehká běžecká čepice s dvojitým 
lemem z polyesterového vlákna.

Lehká běžecká čepice s dvojitým 
lemem a reflexním popiskem.



VELIKOST OZNAČENÍ
35–38 S
39–42 M
43–46 L

VELIKOST OZNAČENÍ
35–38 S
39–42 M
43–46 L

Ponožky R2 jsou vyrobeny z materiálů 
nejvyšší kvality a tím zaručují 
nejefektivnější využití funkčnosti 
polyamidu, polypropylénu, elastanu, 
a také přírodních materiálů. 
Po pečlivém výzkumu odborníků se 
dosáhlo ideálních poměrů v složení 
a gramáži různých částí ponožek.

MISSION
Sportovní technická ponožka pro extrémní zatížení. Inovativní technologie Sole Grip, propletením silikonu mezi 
příze polyamidu vytváří vrstvu, která splňuje funkci tzv. brzdy, tím zadržuje chodidlo na jednom místě a brání 

volnému pohybu. Material NanoGLIDE® snižuje tření mezi kůží a ponožkou a zvyšuje tak komfort nošení. Podíl 
polyamidu Nerino G ideálně kombinuje přírodní a umělý materiál způsobem, který snižuje tvorbu bakterií 

a redukuje vznik nepříjemného zápachu.Design pro levou a pravou nohu: ergonomické a extra pohodlné.

ATS14B  MISSION
černá, bílá 
Velikost: S, M, L
76% polyamide, 20% polyamide nanoglide, 
2% elastane, 2% silicon

ATS14F  MISSION
černá, neon žlutá 
Velikost: S, M, L
76% polyamide, 20% polyamide nanoglide, 
2% elastane, 2% silicon

ATS14G  MISSION
černá, neon růžová 
Velikost: S, M
76% polyamide, 20% polyamide nanoglide, 
2% elastane, 2% silicon
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PRO PRO PRO

R/L Anatomical
Anatomický design  
pro levou a pravou nohu.

Achilles Pro-T Zone
Zesílení v oblasti Achillovy šlachy.

Airflow Guide
Odvětrávací síťovina pro ideální
cirkulaci vzduchu.

Endurance Pro Pad
Zesílení zátěžových partii jako
ochrana před otlačením v botě.

Merino
Extra jemná merino vlna ve složení pro
zvýšení tepelného komfortu v extrémních
podmínkách

Moisture Transport System
Systém odvodu potu od pokožky dává
pocit komfortu a sucha v botě.

360° Support
Elastické obepnutí kolem nártu
pro zvýšení ergonomie a podporu
přirozeného pohybu.

Sens Toe Seam
Ploché švy snižují riziko tvoření
otlaků při intenzivním výkonu.

Reflectiv
Reflexní prvky pro zvýšení bezpečnosti.

Designed in CZ
Designováno v ČR.

Compress
První stupeň komprese pro zlepšení výkonu 
a rekonvalescence po sportu. 

New product
Sezóní novinka.

Ergo Profile
Technologie propletení elastického 
materiálu zaručuje ideální ergonomii 
ponožky.

Light Weight
Extra lehký prodyšný materiál,
přilne k noze jako druhá kůže.

Quick Dry
Funkční materiál ponožky rychle
schne i při intenzivním tréninku.

Sole Grip
Inovativní technologie propletení silikonu
mezi příze polyamidu zadržuje chodidlo 
v botě na jednom místě a brání tření.

Pro zvýšení komfortu při jízdě 
na kole je zesílena část v bodu  
styku chodidla s pedálem.

V oblasti nártu je propletena velmi 
jemnou síťovinou, která zaručuje 
výbornou cirkulaci vzduchu a omezuje 
přehřátí nohy v botě. 

Propletením elastanu v přesně určených 
poměrech se dosáhne ideální ergonomie 
a ponožka tak přilne k noze jako druhá kůže.

V částech nejnáchylnějších k otlačením 
jsou na ponožkách zesílení pro ochranu 
a maximální komfort.



DETECT RACE
Sportovní ponožka s reflexními prvky zvyšující viditelnost a bezpečnost. Materiál 
Q-SKIN® je vlákno z polyamidu 6.6, do kterého jsou ionty stříbra vkládány přímo během 
procesu zvlákňování, což omezuje růst bakterií a brání tělesnému pachu. Q-SKIN® se 
stará o pokožku a poskytuje její nositelce prodyšnost, svěžest, hygienu a pohodlí.

Ponožka RACE je předurčena náročným zákazníkům, kteří vyžadují dokonalé a bezkompromisní 
vlastnosti. Je velmi lehká, zároveň vysoce funkční co se týče odvodu potu a velmi dobrého usazení 

na noze, které se nemění ani během aktivity. Opět i zde jsme využili top kvalitního materiálu Q-SKIN®.

ATS23A  RACE
černá, růžová 
Velikost: S, M
96% polyamide,  
4% elastan

ATS23B  RACE
černá, bílá 
Velikost: S, M, L
96% polyamide,  
4% elastan

ATS23C  RACE
černá, hnědá 
Velikost: S, M, L
96% polyamide,  
4% elastan

ATS22A  DETECT
černá, šedá 
Velikost: S, M, L
94% polyamide, 4% elasten, 
2% polyester

ATS22C  DETECT
černá, neon žlutá 
Velikost: S, M, L
94% polyamide, 4% elasten, 
2% polyester

ATS22B  DETECT
černá, modrá 
Velikost: S, M, L
94% polyamide, 4% elasten, 
2% polyester

ATS22D  DETECT
bílá, červená 
Velikost: S, M, L
94% polyamide, 4% elasten, 
2% polyester
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GRACE CORE
Designově dámská ponožka, velmi jemná a pohodlná ponožka s obsahem 
26% přírodního merina, které redukuje vznik bakterií a zápachu.

Kompresní návlek stupeň 1, vyrobený z materiálu DRYARN který účinně odvádí pot 
a teplo, a zároveň je lehčí než ostatní materiály. Komprese zlepšuje regeneraci 

lýtek a zároveň zabraňuje otokům nohou při dlouhém cestování. 

ATS19A  CORE
černá, neon žlutá 
Velikost: S, M, L
komprese, 42% polyamide,  
49% polypropylene, 9% elasten

ATS19B  CORE
černá, bílá 
Velikost: M, L
komprese, 42% polyamide,  
49% polypropylene, 9% elasten

ATS18A  GRACE
šedá, neon růžová 
Velikost: S, M
26% merino, 71% polyamide, 
3% elastene

ATS18C  GRACE
šedá, mint 
Velikost: S, M
26% merino, 71% polyamide, 
3% elastene,

ATS18B  GRACE
šedá, neon žlutá 
Velikost: S, M
26% merino, 71% polyamide, 
3% elastene,

ATS18D  GRACE
šedá, bílá 
Velikost: S, M, L
26% merino, 71% polyamide, 
3% elastene,
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POWER STEEP
Kompresní podkolenka stupeň 1, vyrobená z materiálu DRYARN, který účinně 
odvádí pot a teplo a zároveň je lehčí než ostatní materiály. Komprese zlepšuje 
regeneraci lýtek a zároveň zabraňuje otokům nohou při dlouhém cestování. 

Tenká a příjemná, zároveň účinně ergonomicky obepínající ponožka, která nikde netlačí. 
Materiál Q-SKIN® je vlákno z polyamidu 6.6, do kterého jsou ionty stříbra vkládány přímo 
během procesu zvlákňování, což omezuje růst bakterií a brání tělesnému pachu. Q-SKIN® 

se stará o pokožku a poskytuje její nositelce prodyšnost, svěžest, hygienu a pohodlí.

ATS20A  STEEP
černá, červená 
Velikost: S, M, L
96% polyamide,  
4% elastan

ATS20B  STEEP
černá, šedá 
Velikost: M, L
96% polyamide,  
4% elastan

ATS20C  STEEP
černá, neon žlutá 
Velikost: S, M, L
96% polyamide,  
4% elastan

ATS20D  STEEP
černá, modrá 
Velikost: S, M, L
96% polyamide,  
4% elastan

ATS21A  POWER
černá, bílá 
Velikost: S, M, L
komprese, 42% polyamide,  
49% polypropylene, 9% elasten

ATS21B  POWER
černá, červená 
Velikost: M, L
komprese, 42% polyamide,  
49% polypropylene, 9% elasten
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MOON SALSA
Základní universální sportovní bavlněná ponožka vytvářející příjemný pocit 
z přírodního materiálu. Elastický nárt drží ponožku dobře usazenou během celé 
aktivity. Ponožka je dobře odvětraná, čímž je efektivně redukovaná vlhkost.

Sportovní ponožka funkcí i designem. Softair funkční materiál skvěle odvádí 
pot a samoreguluje teplotní komfort. Spodní část ukrytá v botě je lehce zesílená 

pro zvýšení komfortu užívání. Design pro levou a pravou nohu. 

ATS13B  SALSA
černá, červená 
Velikost: M, L
39% polyester (softair),  
32% polyamide, 29% polypropylene

ATS13C  SALSA
neon žlutá, černá 
Velikost: S, M, L
39% polyester (softair),  
32% polyamide, 29% polypropylene

ATS13E  SALSA
černá, bílá 
Velikost: S, M, L
39% polyester (softair),  
32% polyamide, 29% polypropylene

ATS26A  MOON
černá, šedá 
Velikost: S, M, L
70% cotton, 26% polyamide,  
4% elastane

ATS26B  MOON
černá, neon žlutá 
Velikost: S, M, L
70% cotton, 26% polyamide,  
4% elastane

ATS26C  MOON
černá, červená 
Velikost: S, M, L
70% cotton, 26% polyamide,  
4% elastane
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CHALLENGE ENDURANCE
Výrazně odolná hřejivá ponožka vhodná do extrémních podminek. Špičková cyklistická ponožka vhodná pro extrémní zatížení.

ATS11B  ENDURANCE
černá 
Velikost: S, M, L
54% polyamid, 41% microfiber 
polyamid, 5% elastan

ATS11C  ENDURANCE
neon žlutá 
Velikost: S, M, L
54% polyamid, 41% microfiber 
polyamid, 5% elastan

ATS11E  ENDURANCE
růžová, černá 
Velikost: S, M
54% polyamid, 41% microfiber 
polyamid, 5% elastan

ATS11F  ENDURANCE
oranžová, šedá 
Velikost: S, M, L
54% polyamid, 41% microfiber 
polyamid, 5% elastan

ATS12C  CHALLENGE
černá, neon žlutá 
Velikost: S, M, L
21% merino wool, 43% polyamide, 
21% acrylic, 13% polypropylene, 
2% elastane

ATS12D  CHALLENGE
černá, neon růžová 
Velikost: S, M
21% merino wool, 43% polyamide, 
21% acrylic, 13% polypropylene, 
2% elastane

ATS12E  CHALLENGE
černá, bílá 
Velikost: S, M, L
21% merino wool, 43% polyamide, 
21% acrylic, 13% polypropylene, 
2% elastane
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EASY TOUR
Základní cyklistická ponožka pro každodenní trénink. Ultra lehká cyklistická ponožka s odvětrávanými plochami. Ideální pro každodenní trénink.

ATS08E  TOUR
černá, bílá 
Velikost: M, L
55% microfiber polyamid,  
42% polyamid, 3% elastan

ATS08F  TOUR
růžová, šedá 
Velikost: S, M
55% microfiber polyamid,  
42% polyamid, 3% elastan

ATS08G  TOUR
neon žlutá, černá 
Velikost: S, M, L
55% microfiber polyamid,  
42% polyamid, 3% elastan

ATS10A  EASY
neon žlutá 
Velikost: S, M, L
55% polyester, 43% polyamid,  
2% elasten
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ATS10B  EASY
černá, neon žlutá 
Velikost: S, M, L
55% polyester, 43% polyamid,  
2% elasten

ATS10D  EASY
růžová, černá 
Velikost: S, M
55% polyester, 43% polyamid,  
2% elasten

ATS10F  EASY
oranžová, černá 
Velikost: S, M, L
55% polyester, 43% polyamid,  
2% elasten

RACE RACE RACE
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WOLF
Návlek na nohy ze zatepleného materiálu Roubaix opatřený protiskluzovými manžetami zajišťujícími 

pohodlné usazení během výkonu. Ergonomicky tvarované zvlášť pro levou a pravou nohu.

ATC03A  WOLF
černá, stříbrná 
Velikost: S–XL

ATC03B  WOLF
černá, neon žlutá 
Velikost: S–XL

ATC03C  WOLF
černá, růžová 
Velikost: S–L

136 137

Antislip
Protiskluzový silikonový pásek.

Reflectiv
Reflexní prvky.

Ventilation
Odvětrané partie.

Roubaix
Zateplený pružný materiál.

Left / Right
Označení.



RUPET MANGU
Cyklistické návleky RUPET kombinují lehoučký, tenčí materiál se síťovinou, která 
perfektně odvětrává vnitřní předloktí. Jsou vybavené reflexním potiskem, abyste si 
jízdu na kole mohli užívat i v horším počasí, ale stále vás každý bezpečně viděl.

Cyklistické návleky MANGU jsou z materiálu s jemným počesem na rubové straně 
pro vyšší hřejivost. Tak nezůstávejte doma ani když vám pěkné počasí dá košem 

a vyražte na kolo vybaveni s jistotou, že vám nikde nebude zima.

ATC02A  MANGU
černá, šedá, bílá 
Velikost: S–XL

ATC02B  MANGU
černá, neon žlutá 
Velikost: S–XL

ATC02C  MANGU
černá, růžová 
Velikost: S–L

ATC01A  RUPET
černá, stříbrná 
Velikost: S–XL
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ATC01B  RUPET
černá, neon žlutá 
Velikost: S–XL

ATC01C  RUPET
černá, růžová 
Velikost: S–L



Stylové dresy R2 vyrábíme pro naše závodníky i fanoušky.
Používáme nejlepší dostupné materiály pro perfektní funcionalitu 

i pohodlí. Design dresů R2 je nadčasový a přitom atraktivní.

ATDDANY / ATDDONA
Cyklistický dres R2 z COOLMAX / MONDRIAN  
z vysoce funkčního materiálu speciálně 
pro cyklistiku.

Plochý šev, celorozepínací polokrytý zip, 3 otevřené 
kapsy + 1 prostřední na zip, zakončení rukávu: silikonová 
manžeta, reflexní prvky: zip na zadní kapse, vhodné 
pro silniční cyklistiku. / Pohlaví: dámské (Dona), pánské 
(Dany) / Velikost: S-2XL / Barva: černá

ATDWDANY / ATDWDONA
Cyklistický dres R2 z COOLMAX / MONDRIAN 
z vysoce funkčního materiálu speciálně 
pro cyklistiku.

Plochý šev, celorozepínací polokrytý zip, 3 otevřené 
kapsy + 1 prostřední na zip, zakončení délky: silikonová 
guma v celém obvodu boků, zakončení rukávu: 
silikonová manžeta, reflexní prvky: zip na zadní kapse, 
vhodné pro silniční cyklistiku. / Pohlaví: dámské 
(Dona), pánské (Dany) / Velikost: S-2XL  /  Barva: bílá

ATDBRUNO
Unisex cyklistické kalhoty 
s antibakteriální a komfortní výstelkou 
zaručující příjemné pohodlí.

Střih PROFI, plochý šev, s laclem, zakončení 
nohavic: silikonová manžeta, výstelka: T.M.F. 
ACTIVE man 3D, T.M.F. ACTIVE woman 3D,  
vhodné pro silniční cyklistiku. / Pohlaví:  
unisex / Velikost: S-2XL / Barva: černá
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PÁNSKÉ S M L XL 2XL
výška postavy (cm) 170–175 175–180 180–185 185–190 190–195
obvod hrudníku (cm) 92–96 96–100 100–104 104–110 110–116
obvod pasu (cm) 80–84 84–88 88–92 92–98 98–104

DÁMSKÉ S M L XL
výška postavy (cm) 160–164 164–168 168–172 172–176
obvod hrudníku (cm) 88–92 92–96 96–100 100–106
obvod pasu (cm) 72–76 76–80 80–84 84–90

Cyklistické 
oblečení
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Displays

VLAJKA MINI
šířka: 600 mm
výška: 2200 mm
výška vč. stožáru: 2600 mm

VLAJKA MIDI
šířka: 800 mm
výška: 3400 mm
výška vč. stožáru: 3800 mm

DISPLAY TOTEM
výška: 1800 mm
šířka: 250 mm
hloubka: 300 mm
–
22 pozic
stabilní, jednostranný

DISPLAY DUO
výška: 1700 mm
šířka: 300 mm
hloubka: 260 mm
–
40 pozic, otočný
stabilní, dvojstranný

DISPLAY DUO TECH
výška: 1600 mm 
šířka: 400 mm  
hloubka: 300mm
–
40 pozic, otočný 
stabilní, dvoustraný,  
promo vizuál součástí

DISPLAY TRIO
výška: 1600 mm
šířka: 250 mm
hloubka: 250 mm
–
60 pozic, otočný
stabilní, třístranný

DISPLAY HELMET
12 pozic,
stabilní, třístranný
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