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JAKOŚĆ OD POKOLEŃ 
Siedemdziesiąt lat temu u podnóża Dolomitów rodzina Cremonese otworzyła swój biznes związany  
z obróbką wełny. Trzydzieści lat później dr Giordano Cremonese porzucił medycynę, by poświęcić się 
swojej wielkiej pasji – narciarstwu. Zaprojektował dla siebie strój, który przyciągał uwagę na włoskich 
stokach. Dzisiaj, trzy pokolenia rodziny Cremonese później, SPORTFUL przyciąga uwagę wszystkich,  
którzy cenią najwyższą jakość sportowych produktów.

BAZA W DOLOMITACH 
SPORTFUL ma swoją siedzibę w Dolomitach. Duże różnice temperatur, deszcz, śnieg, ale też mnóstwo 
słońca dają najlepsze możliwe laboratorium testowe. Produkty tej marki są sprawdzane w jej okolicach  
w każdych możliwych warunkach, w jakich tylko przyjdzie Ci jeździć na rowerze. Dzięki technologicznemu 
know-how i ostrej weryfikacji w warunkach bojowych każda pogoda jest ze SPORTFULEM bardzo dobra  
na rower.

 
TESTOWANE PRZEZ ZAWODOWCÓW 
Czy można mieć lepszy poligon doświadczalny niż WorldTour? Produkty SPORTFUL od lat są wykorzy-
stywane w kolarskiej Formule1. Obecnie startują w nich kolarze grup Bahrain-Merida i Bora-Hansgrohe. 
Doświadczenia zawodowców zebrane w najważniejszych wyścigach świata pozwalają udoskonalać każdy 
produkt tej marki.

WYBÓR MISTRZÓW 
Odkąd SPORTFUL wkroczył w świat kolarstwa w 1985 r., zapewniał produkty na miarę zwycięstwa. 
Poświęcenie projektantów szybko zostało nagrodzone. Już w 1988 r. mogli oni przygotować pierwszą 
tęczową koszulkę dla Maurizio Fondriesta. Kolejni mistrzowie świata w koszulce SPORTFUL to: Abraham 
Olano, Johan Musseuw, Oscar Freire i Oscar Camenzind. Następnie marka zaczęła ubierać reprezentację 
Włoch, a tęczowe koszulki SPORTFUL założyli Mario Cipollini, Paolo Bettini (dwukrotnie!) i Alessandro 
Ballan. Najnowszym powodem do dumy włoskiej firmy jest Peter Sagan, dla którego mistrzowską koszulkę 
przygotowywała ona już dwa razy. Nie zapominajmy o wielkich kolarskich mistrzach, którzy na przestrzeni 
lat wygrywali w strojach z Dolomitów najsłynniejsze klasyki czy wielkie toury. Dopóki ludzie będą się 
ścigać, dopóty SPORTFUL będzie im pomagał przekraczać linię mety na pierwszym miejscu.

SPORTFUL
Peter Sagan, Vincenzo Nibali, Alberto Contador, Fabian Cancellara. Wielcy mistrzowie oprócz wiel-

kiego talentu i morderczego treningu w drodze do wielkich sukcesów potrzebowali też odpowied-

niego wyposażenia. Wszyscy oni w palącym słońcu, porywistym wietrze, ulewnym deszczu czy nawet 

śnieżycy polegali na produktach SPORTFUL. Wybór mistrzów może być też Twoim wyborem.

MISTRZOSTWO W KAŻDYCH WARUNKACH
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BODYFIT PRO 2.0 LIGHT 

KOSZULKA

Koszulka przeznaczona na najcieplejsze letnie dni. Zaprojektowana do ścigania 
się w wysokich temperaturach, ale także na warunki wymagające maksymalnej 
przewiewności i oddychania. Przylegający krój  „ergonomic fit” oraz lekkie włókna 
o otwartej strukturze zapewniają szybkie wysychanie i świetną regulacje wilgot-
ności. Materiał jest lekko rozciągliwy, co pozwala na lepsze dopasowanie. 

•   doskonałe oddychanie dzięki włóknom o otwartej strukturze,
•   minimum szwów w okolicy kołnierzyka,
•   pełny suwak YKK,
•   minimalistyczny ściągacz ze wstawkami silikonowymi w pasie,
•   elastyczny materiał na barkach dla maksymalnego dopasowania i aerodynamiki,
•   laserowo cięte rękawki,
•   3 kieszenie z tyłu, 
•   elementy odblaskowe,

ROZMIARY 
WAGA 

ZAKRES TEMP. 
 

OPIS  

 
CECHY

S - 3XL 

113 g

20+ °C

KOD 1101861 

KOLOR 850 ORANGE SDR/FIRE RED
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GTS  

KOSZULKA

KOD 1102015 

KOLOR 168 ANTHRACITE/BLACK/WHITE

Stylowa koszulka dla stylowych kolarzy. Świetne materiały,  
wyposażenie i wygląd.

•   zróżnicowane materiały zapewniają doskonałą funkcjonalność,
•   pełny suwak z blokadą i osłoną pod szyją,
•   tłoczona, trójwymiarowa grafika,
•   3 kieszenie z tyłu, 
•   minimalistyczny kołnierzyk,
•   rękawki z lekkiego, ciętego laserowo materiału,

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S - 3XL

15+ °C

CECHY

KOD 1102000 

KOLOR 002 BLACK
SUPER GIARA 

KOSZULKA

Bezkompromisowa, techniczna koszulka do ścigania się na długich 
dystansach lub na najdłuższe wyprawy – na szosie czy szutrach.  
Przylegający krój przypadnie do gustu wytrawnym kolarzom  
i superbohaterom gravelu.

•   zróżnicowane, zaawansowane materiały dla świetnej funkcjonalności,
•   cięte laserowo rękawki,
•   trzy kieszonki o dużej pojemności z tyłu i dodatkowa kieszonka  
  zamykana suwakiem,

•   wstawki odblaskowe,
•   elastyczne wykończenie pasa z silikonowym nadrukiem,
•   suwak YKK na całej długości,

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S - 3XL

15+ °C

CECHY 
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KOD 1102002
GIARA 

KOSZULKA

KOLOR 102 
WHITE/BLACK

KOLOR 382 
DRY GREEN/BLACK/ORANGE SDR

Koszulka z serii Giara – o szerokim zakresie zastosowań. Sprawdzi się na szosie,  
ale także na szutrach, szlakach i w mieście. Przyjemny w dotyku materiał  
i swobodniejszy krój zapewniają nadzwyczajny komfort użytkowania.

•   elastyczny, dopasowujący się materiał świetnie przylega bez poczucia uciskania,
•   kolorowe wstawki i elementy odblaskowe poprawiają widoczność na drodze,
•   trzy kieszonki z tyłu i dodatkowa kieszonka zamykana suwakiem,
•   elastyczne wykończenie pasa z silikonowymi wstawkami, 
•   suwak YKK na całej długości,

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S - 3XL

15+ °C

CECHY 
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BODYFIT PRO 2.0 LIGHT 

KOSZULKA

KOLOR 002  
BLACK ANTRACITE

KOLOR 382  
DRY GREEN/ORANGR SDR/ANTHRACITE

Koszulka z serii X, przeznaczona do uniwersalnego zastosowania. Działa dobrze 
na szosie, ale doskonale sprawdzi się też w terenie. Materiał odznacza się zwięk-
szoną odpornością na zaciągnięcia, rozerwania i przetarcia (np. od plecaka).

•   wykonana z kilku materiałów o różnych cechach,
•   wstawki zapobiegające przetarciom we wrażliwych miejscach,
•   3 kieszenie z tyłu,
•   dodatkowa kieszonka zamykana na suwak,
•   waga: 135 g,
•   zakres temperatur: 15+ °C.

ROZMIARY 
WAGA 

ZAKRES TEMP. 
 

OPIS 

S - 3XL 

135 g

15+ °C

CECHY

KOD 1101994
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Lekka, stylowa, techniczna koszulka w atrakcyjnej cenie. Krój „regular fit” jest 
swobodniejszy niż w koszulkach do ścigania się, dając przy tym większy komfort  
i swobodę ruchów. Lekki techniczny materiał świetnie odprowadza wilgoć.

•   lekkie włókna o zróżnicowanej strukturze bardzo dobrze odprowadzają wilgoć, 
•   idealne dopasowanie rękawów dzięki elastycznym końcówkom, 
•   3 kieszenie z tyłu,
•   wstawki odblaskowe z tyłu, 
•   suwak na całej długości, 
•   wykończenia brzegów z elastycznego materiału,

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S - 3XL

15+ °C

KOLOR 002  
BLACK/WHITE/RED

KOLOR 433 
TWILIGHT BLU/ELECTRIC BLUE/YELLOW FLUO

PISTA 

KOSZULKA 

KOD 1101742

CECHY 
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HOT PACK EASY LIGHT 

KURTKA
KOD 1102026 

KOLOR 850 ORANGE SDR

Lekka pelerynka świetnie chroniąca przed wiatrem. Sprawdzi się 
w zmiennych warunkach pogodowych, szczególnie w górach.

•   wiatroszczelny materiał o wykończeniu odpychającym wodę,
•   pełny suwak z blokadą,
•   tylna kieszonka, do której można zwinąć kurtkę,

ROZMIARY 
WAGA 

ZAKRES TEMP. 
 

OPIS

S - 3XL 

81 g

10+ °C

CECHY
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KOD 1102009
GTS 

SPODENKI

KOLOR 850 
BLACK/ORANGE SDR

KOLOR 002 
BLACK

Spodenki o klasycznym wyglądzie, pasującym do większości koszulek,  
za to z wyrafinowanym wyposażeniem. 

•   laserowo cięte końcówki nogawek,
•   wkładka TC Pro o grubości do 13 mm – wyjątkowo komfortowa, ale niezbyt gruba,
•   szerokie szelki z perforowanego materiału nie powodują ucisku i świetnie oddychają,

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S - 3XL

15+ °C

CECHY 
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BODYFIT PRO 2.0 LTD X 

SPODENKI

KOD 1101995 

KOLOR 168 BLACK/ANTHRACITE

Spodenki z serii X, przeznaczone do uniwersalnego zastosowania. Zapewnią 
komfort na szosie, ale doskonale sprawdzą się też w terenie. Materiał odznacza 
się zwiększoną odpornością na zaciągnięcia, rozerwania i przetarcia.

•   przylegające nogawki z fakturowanego materiału AeroFlow Compress  
  poprawiają aerodynamikę i wspierają pracę mięśni,

•   wszystkie szwy są płaskie, co poprawia komfort i dopasowanie,
•   bezszwowa końcówka nogawki, podtrzymywana silikonowym nadrukiem,
•   wkładka TC Pro o grubości do 13mm – wyjątkowo komfortowa, ale niezbyt gruba,
•   szerokie szelki z perforowanego materiału nie powodują ucisku i świetnie  
  oddychają,

ROZMIARY 
WAGA 

ZAKRES TEMP. 
 

OPIS

S - 3XL 

213 g

15+ °C

CECHY 
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SUPER GIARA  

SPODENKI 

KOD 1102001 

KOLOR 002 BLACK/BLACK

Bezkompromisowe, techniczne spodenki do ścigania się 
na długich dystansach, lub na najdłuższe wyprawy – na 
szosie czy szutrach. Przylegający krój przypadnie do 
gustu wytrawnym kolarzom i superbohaterom gravelu.

•   wzmocniony, fakturowany materiał,
•   nogawki wykończone silikonowym nadrukiem, 
•   dwie siatkowe kieszonki z tyłu, 
•   dodatkowa kieszonka na udzie, 
•   szerokie szelki z perforowanego materiału nie powodują  
  ucisku i świetnie oddychają,

•   odblaskowe wstawki,

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S - 3XL

15+ °C

CECHY 
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KOLOR 002 
BLACK

NEO 

SPODENKI

KOD 1102006

KOLOR 454 
BLACK/BLUE COSMIC

Komfortowe, świetnie wykonane spodenki dla średnio zaawansowanych kolarzy.

•   materiał Elast-X 210 g podpiera pracujące mięśnie,
•   materiał na wnętrzu ud lepiej oddycha i jest odporniejszy na przetarcia,
•   szerokie siateczkowe szelki,
•   wkładka Comfort Pro o zmiennej grubości,
•   końcówki nogawek z silikonowym nadrukiem,
•   częściowo płaskie szwy,

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S - 3XL

15+ °C

CECHY 
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KOD 1101872 

KOLOR 002 BLACK

KOD 1101873 

KOLOR 002 BLACK

VUELTA 

SPODENKI

VUELTA 

SPODENKI 

Spodenki kolarskie bez szelek,  
w atrakcyjnej cenie.

•   szerokie siatkowe szelki, 
•   końcówki nogawek wykończone  
  silikonem,

•   wstawki odblaskowe,
•   wkładka Comfort Pro o zmiennej  
  grubości,

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S - 3XL

15+ °C

CECHY

Spodenki kolarskie bez szelek, 
w atrakcyjnej cenie.

•   końcówki nogawek wykończone   
  silikonem,

•   wstawki odblaskowe,
•   wkładka Comfort Pro o zmiennej  
  grubości,

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S - 3XL

15+ °C

CECHY
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BODYFIT 

PODKOSZULKA

KOD 0800254 

KOLOR 101 WHITE

SECOND SKIN X-LITE EVO 

PODKOSZULKA

KOD 0800325 

KOLOR 101 WHITE

Doskonała pierwsza warstwa odzieży zaprojektowana przy udziale zawodowców  
z WorldTouru, uzupełniająca gamę produktów z serii Body Fit Pro. Wykonana z super- 
lekkiej oddychającej siateczki, pomaga ciału w utrzymaniu zrównoważonej tempera-
tury nawet w najcieplejszych warunkach.

•   przedni panel koszulki uszyty z tkaniny Diablo Mesh odpowiada za termoregulację,
•   strefy styku wykonane z tkaniny DRYnamic Mesh o wysokiej oddychalności.

ROZMIARY 
WAGA 

ZAKRES TEMP. 
 

OPIS

S - 2XL 

190 g

10+ °C 

CECHY 

Uniwersalny podkoszulek wykonany z zaawansowanej tkaniny. Pozwala zachować zrówno-
ważoną temperaturę korpusu. Odpowiedni na wszystkie pory roku i zróżnicowane warunki 
atmosferyczne.

•   bezszwowa technologia 2nd Skin,
•   otwarta siatkowa struktura tworząca warstwę powietrza utrzymującą stałą temperaturę ciała,
•   włókna polipropylenowe, które nie wchłaniają wilgoci.

ROZMIARY 
WAGA 

ZAKRES TEMP. 
 

OPIS

S/M, L, XL  

190 g

10+ °C 

CECHY 
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KOD 1100779 

KOLOR 002 BLACK

NORAIN 

RĘKAWKI

KOD 1100780 

KOLOR 002 BLACK
NORAIN 

NOGAWKI

Lekkie rękawki zapewniające ochronę przed przewianiem 
i przemoczeniem przy zachowaniu oddychalności na 
wysokim poziomie.

•   nanotechnologia NoRain odpycha wilgoć z zewnątrz,  
  przy zachowaniu komfortu i oddychalności,

•   silikonowy elastyczny ściągacz,
•   konstrukcja z pojedynczym szwem,
•   elastyczny materiał zajmujący minimum miejsca,
•   odblaskowe elementy,
•   świetne dopasowanie dzięki czterem rozmiarom.

ROZMIARY 
 

OPIS

S - XL

CECHY 

Lekkie nogawki zapewniające ochronę przed przewianiem 
i przemoczeniem przy zachowaniu oddychalności na 
wysokim poziomie.

•   nanotechnologia NoRain odpycha wilgoć z zewnątrz,  
  przy zachowaniu komfortu i oddychalności,

•   silikonowy elastyczny ściągacz,
•   konstrukcja z pojedynczym szwem,
•   elastyczny materiał zajmujący minimum miejsca,
•   odblaskowe elementy,
•   świetne dopasowanie dzięki czterem rozmiarom.

ROZMIARY 
 

OPIS

S - XL

CECHY 
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KOD 1101912
BODYFIT PRO 

RĘKAWICZKI 

KOD 1102050 

KOLOR 850 BLACK/ORANGE SDRBODYFIT PRO LIGHT 

RĘKAWICZKI

KOLOR 850 
ORANGE SDR/DARK GREY

KOLOR 101  
BLACK/WHITE

Lekkie i komfortowe rękawiczki zapewniające maksymalną 
przewiewność.

•   wierzch z lekkiej siateczki,
•   żelowo-silikonowe wstawki dla pewniejszego chwytu,
•   siateczka na wewnętrznej części dłoni.

ROZMIARY 
 

OPIS

M - 2XL

CECHY 

Bezkompromisowa konstrukcja stworzona do osiągania sukce-
sów. Ścisłe dopasowanie i lekka wyściółka zapewniają doskonałe 
wyczucie kierownicy, niwelując ryzyko obśliznięcia się ręki 
podczas przyspieszania.

•   wierzch z rozciągliwego materiału z Lycrą,
•   miękka, elastyczne wnętrze dłoni,
•   wyściółka pod kciukiem z pianki o otwartych komórkach  
  odprowadzających wilgoć,

•   pianka o średniej gęstości w strefie mocnego ucisku,
•   silikonowy nadruk dla pewniejszego chwytu,
•   mikroperforacja na dłoni umożliwiająca cyrkulację powietrza,
•   patki na nadgarstku i palcach ułatwiające zakładanie  
  i zdejmowanie rękawiczek,

•   ściereczka z mikrowłókien do ocierania potu.

ROZMIARY 
 

OPIS

M - 2XL

CECHY 
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KOD 1102053 

KOLOR 002 BLACK

NEO 

RĘKAWICZKI

KOD 1102054 

KOLOR 002 BLACK/BLACKBODYFIT LONG FINGER 

RĘKAWICZKI

Uniwersalne i popularne  
rękawiczki dostępne  
w nowym designie.

•   syntetyczne wnętrze dłoni,
•   wierzch z siateczki z Lycrą,
•   płaskie szwy.

ROZMIARY 
 

OPIS

M - 2XL

CECHY 

Lekkie rękawiczki z długimi 
palcami zapewniające pewny 
chwyt i świetną kontrolę. 
Stworzone do wielu zastoso-
wań w terenie. 

•   pięć długich palców,
•   niska waga,
•   żelowa wkładka oraz siateczka  
  dla lepszej cyrkulacji powietrza,

•   zapięcie na rzep,
•   ściereczka z mikrowłókien do  
  ocierania potu.

ROZMIARY 
 

OPIS

M - 2XL

CECHY 
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KOD 1101913
BODYFIT PRO 

CZAPKA

Pomiary mocy, radia, kaski aero, tarczówki…  
w ostatnich dekadach sprzęt zmienił się diametralnie,  
a jedynym stałym niezmiennym elementem  
w ekwipunku zawodowca jest czapeczka rowerowa.  
Noszona z daszkiem do góry, albo w dół.

•   uniwersalny rozmiar,
•   konstrukcja z wielu paneli,
•   tylna gumka zapewniająca idealne dopasowanie.

ROZMIARY 
 

OPIS

UNI

KOLOR 101 
BLACK/WHITE

KOLOR 850 
ORANGE SDR/DARK GREY

KOLOR 101 
WHITE/TRICOLORE

KOLOR 274 
ELECTRIC BLUE/TRICOLORE

KOD 1101783
ITALIA 

CZAPKA 

CECHY 

Tradycyjna bawełniana czapka kolarska we 
włoskich barwach. Idealna dla miłośników 
kolarstwa i dobrego stylu.

•   uniwersalny rozmiar,
•   wstawka z siateczki dla poprawy wentylacji.

ROZMIARY 
 

OPIS

UNI

CECHY 
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KOLOR 168 
DARK GREY/WHITE

KOLOR 101 
BLACK/WHITE

KOD 1102056 

KOLOR 850 ORANGE SDRBODYFIT PRO 2.0 

SKARPETY

KOD 1101914
BODYFIT PRO 12 

SKARPETY 

Ultralekkie skarpetki, które świetnie 
sprawdzą się w wyścigowym ogniu.

•   materiał z dodatkiem bakterio   
  statycznych włókien Meryl Skinlife,

•   kompresyjny ściągacz i pas  
  kompresyjny na podbiciu,

•   doskonała wentylacja

ROZMIARY 
 

OPIS

S, M - L, XL

CECHY 

Świetne dopasowane skarpetki 
doceniane przez zawodowców.

•   materiał z dodatkiem bakterio 
 statycznych włókien Meryl Skinlife,

•   12-cm kompresyjny ściągacz i pas  
  kompresyjny na podbiciu.

ROZMIARY 
 

OPIS

S, M - L, XL

CECHY 
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GIARA 18 

SKARPETY

KOD 1102059 

KOLOR 002 BLACK

KOD 1101920
RIDE 15 

SKARPETY 

KOLOR 091 
YELLOW FLUO

KOLOR 101 
WHITE

KOLOR 567 
RED

Nowe 18-cm skarpetki z wygodnego materiału,  
o wyróżniającym się designie. 

•   materiał z dodatkiem bakteriostatycznych    
  włókien Meryl Skinlife,

•   wykonane częściowo z lekkiej siateczki,
•   silikonowe opaski podtrzymujące.

ROZMIARY 
 

OPIS

S, M - L, XL

CECHY 

Prosty styl i wykorzystanie zaawansowanych  
technologii dla jak najlepszej wydajności.  

•   poliestrowy materiał,
•   technologia CuPron dla kontroli zapachu,
•   lekka konstrukcja stworzona częściowo  
  z siateczki zapewnia dużą przewiewność,

•   elastyczny krój w okolicach kostki.

ROZMIARY 
 

OPIS

S, M - L, XL

CECHY 
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BODYFIT PRO 2.0 W EVO 

KOSZULKA

KOD 1101888 

KOLOR 587 BUBBLE GUM/WHITE

BODYFIT PRO 2.0 W WS 

KAMIZELKA

KOD 1101955 

KOLOR 587 BUBBLE GUM/BLACK

Koszulka dla profesjonalistek. Świetnie przylegająca, 
wykonana z lekkich materiałów o wysokiej  
oddychalności.

•   krój przystosowany do kobiecej figury, 
•   minimum szwów w okolicy kołnierzyka,
•   pełny suwak YKK Vision,
•   ściągacz w pasie z silikonowymi wstawkami,
•   elastyczny materiał na barkach dla maksymalnego  
  dopasowania i aerodynamiki,

•   laserowo cięte rękawki z silikonowym nadrukiem,
•   3 kieszenie z tyłu, 

ROZMIARY 
WAGA 

ZAKRES TEMP. 
 

OPIS

S, M, L 

143 g

20+ °C 

CECHY 

Lekka kamizelka z materiału Gore Windstopper  
– niezbędna przy zmiennych warunkach  
pogodowych, w górach lub na treningach  
o wschodzie słońca.

•   przód wykonany z lekkiego i komfortowego  
  materiału Gore Windstopper 4 Way Light,

•   lekki, elastyczny materiał na plecach,
•   miękko wyściełany kołnierzyk,
•   wstawki odblaskowe,

ROZMIARY 
WAGA 

ZAKRES TEMP. 
 

OPIS

M, L 

136 g

10+ °C 

CECHY 
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DIVA 2 

KOSZULKA

KOD 1102033 

KOLOR 002 BLACK/WHITE/BUBBLE GUM

Stylowa koszulka damska o świetnym dopasowaniu.  
Wykonana z wyrafinowanych technicznych materiałów.

•   kobiecy krój, nieco swobodniejszy niż w pro-koszulkach,
•   materiał DryPro doskonale odprowadza wilgoć, 
•   plecy z fakturowanego materiału dodatkowo poprawiają oddychalność,
•   ściągacz w pasie z silikonowymi wstawkami,
•   3 kieszenie z tyłu,
•   elementy odblaskowe,

ROZMIARY 
WAGA 

ZAKRES TEMP. 
 

OPIS

S, M, L 

213 g

15+ °C

CECHY 

MONOCROM WOMAN 

KOSZULKA

KOD 1102035

KOLOR 530 
VICTORIAN PURPLE

KOLOR 393 
MIAMI GREEN

Koszulka wykonana w unikalnej technologii  
barwienia materiału.  Cieszy funkcjonalnością  
i bogactwem koloru.

•   unikatowa kolorystyka,
•   komfortowy, średnio przylegający krój,
•   ściągacz w pasie z silikonowymi wstawkami,
•   3 kieszenie z tyłu, 

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S, M, L

15+ °C 

CECHY 
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KOD 1101900 

KOLOR 102 BLACK/WHITEGRACE 

KOSZULKA

GRACE 

KOSZULKA

KOD 1101901

KOLOR 102 
BLACK/WHITE

KOLOR 587 
BUBBLE GUM/VICTORIAN PURPLE

Koszulka na codzienne przejażdżki. Sportowy, 
lecz nie wyczynowy krój sprawdzi się na więk-
szość okazji. Świetny styl pozwoli się wyróżnić.

•   komfortowy, średnio przylegający krój,
•   laserowo cięte, dopasowane rękawki i kołnierzyk,
•   ściągacz w pasie z wstawkami silikonowymi,
•   suwak YKK Vision na całej długości,
•   3 kieszenie z tyłu, 

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S, M, L

15+ °C 

CECHY 

Koszulka bez rękawów na codzienne przejażdżki. 
Sportowy, lecz nie wyczynowy krój sprawdzi 
się na większość okazji. Świetny styl pozwoli się 
wyróżnić.

•   komfortowy, średnio przylegający krój,
•   laserowo cięty, dopasowany kołnierzyk,
•   ściągacz w pasie z wstawkami silikonowymi,
•   suwak YKK Vision na całej długości,
•   3 kieszenie z tyłu, 

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S, M, L

20+ °C 

CECHY 



91

HOT PACK EASY LIGHT W 

KURTKA
KOD 1102028 

KOLOR 101 WHITE

HOT PACK EASY LIGHT W 

KAMIZELKA

KOD 1102029 

KOLOR 101 WHITE

Lekka pelerynka świetnie chroniąca przed wiatrem. Sprawdzi 
się w zmiennych warunkach pogodowych, szczególnie  
w górach. Wersja dostosowana do kobiecej budowy ciała.

•   wiatroszczelny materiał o wykończeniu odpychającym wodę,
•   pełny suwak z blokadą,
•   tylna kieszonka, do której można zwinąć kurtkę,

ROZMIARY 
WAGA 

ZAKRES TEMP. 
 

OPIS

S, M, L 

79 g

10+ °C 

CECHY 

Lekka kamizelka świetnie chroniąca przed wiatrem. Sprawdzi 
się w zmiennych warunkach pogodowych, szczególnie  
w górach. Wersja dostosowana do kobiecej budowy ciała.

•   wiatroszczelny materiał o wykończeniu odpychającym wodę,
•   pełny suwak z blokadą,
•   tylna kieszonka, do której można zwinąć kurtkę,

ROZMIARY 
WAGA 

ZAKRES TEMP. 
 

OPIS

S, M, L 

62 g

10+ °C 

CECHY 
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KOD 1101903 

KOLOR 002 BLACK

FIANDRE LIGHT NORAIN W 

BLUZA

Zaawansowana, lekka kurtka na zmienne warunki pogodowe. Stanowi ochronę przed 
lekkim deszczem, ale jednocześnie ma doskonała oddychalność. Wiatroszczelny przód, 
tył wykończony odpychającym wodę materiałem NoRain.

•   krój dopasowany do kobiecej sylwetki, 
•   elastyczny, wiatroszczelny materiał na przodzie, barkach oraz górnej części rękawów,
•   odpychający wodę materiał NoRain Light na plecach i przedramionach,
•   kryty suwak YKK Vision na całej długości,
•   3 kieszenie na plecach,
•   wstawki odblaskowe

ROZMIARY 
WAGA 

ZAKRES TEMP. 
 

OPIS

S, M, L 

190 g

10+ °C 

CECHY 
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BODYFIT PRO W 

SPODENKI

KOD 1101889 

KOLOR 102 BLACK/WHITE

Spodenki dla najbardziej wymagających rowerzystek. 
Sprawdzą się na wyścigach i najdłuższych wycieczkach. 
Idealne dopasowanie i komfort.

•   przylegające nogawki z fakturowanego materiału AeroFlow  
  Compress poprawiają aerodynamikę i wspierają pracę mięśni,

•   wszystkie szwy są płaskie, co poprawia komfort i dopasowanie,
•   materiał 220 g Lycra podpiera i lekko kompresuje, 
•   bezszwowa końcówka nogawki, podtrzymywana silikonowym  
  nadrukiem,

•   wkładka TC Pro o damskiej specyfice – wyjątkowo komfortowa,  
  ale niezbyt gruba,

•   minimalistyczne siateczkowe szelki nie powodują ucisku  
  i świetnie oddychają,

ROZMIARY 
WAGA 

ZAKRES TEMP. 
 

OPIS

S, M, L 

213 g

15+ °C

CECHY 

KOD 1102040
BF CLASSIC W 

SPODENKI

KOLOR 393 
BLACK/MIAMI GREEN

KOLOR 587 
BLACK/BUBBLE GUM

Stylowe spodenki do ścigania się i codziennej 
jazdy. Idealne dopasowanie i komfort.

•   przylegające nogawki z fakturowanego materiału  
  AeroFlow Compress poprawiają aerodynamikę  
  i wspierają pracę mięśni,

•   wszystkie szwy są płaskie, co poprawia komfort  
  i dopasowanie,

•   materiał 220 g Lycra podpiera i lekko kompresuje, 
•   laserowo cięte końcówki nogawek,
•   komfortowa wkładka BodyFit Pro W o damskiej    
  specyfice,

•   minimalistyczne siateczkowe szelki nie powodują  
  ucisku i świetnie oddychają,

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S, M, L

15+ °C 

CECHY 
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BF CLASSIC W 

SPODENKI

KOLOR 002 
BLACK

KOLOR 587 
BLACK/BUBBLE GUM

KOD 1102041 

KOLOR 102 BLACK/WHITE

NEO W 

SPODENKI

KOD 1102043

Stylowe spodenki do codziennej jazdy.  
Idealne dopasowanie i komfort.

•   przylegające nogawki z fakturowanego materiału  
  AeroFlow Compress poprawiają aerodynamikę  
  i wspierają pracę mięśni,

•   materiał 220 g Lycra podpiera i lekko kompresuje, 
•   laserowo cięte końcówki nogawek,
•   komfortowa wkładka BodyFit Pro W o damskiej  
  specyfice,

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S, M, L

15+ °C 

CECHY 

Komfortowe, świetnie wykonane spodenki dla 
średnio zaawansowanych rowerzystek. 

•   materiał Elast-X 210 g podpiera pracujące mięśnie,
•   materiał na wnętrzu ud lepiej oddycha i jest  
  odporniejszy na przetarcia,

•   damska wkładka Comfort Pro W o zmiennej  
  grubości,

•   końcówki nogawek z silikonowym nadrukiem,
•   częściowo płaskie szwy,

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S, M, L

15+ °C 

CECHY 
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NEO W 

SPODENKI

KOD 1102044 

KOLOR 002 BLACK

KOD 1101899 

KOLOR 002 BLACK
VUELTA W 

SPODENKI

Spodenki kolarskie bez szelek, w atrakcyjnej 
cenie. Wersja przystosowana do kobiecej  
budowy ciała.

•   końcówki nogawek wykończone silikonem,
•   wstawki odblaskowe,
•   damska wkładka Comfort Pro W o zmiennej  
  grubości,

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S, M, L

15+ °C 

CECHY 

Komfortowe, świetnie wykonane spodenki dla 
średnio zaawansowanych rowerzystek. Przedłu-
żona wersja na okres przejściowy – chroni kolana 
przy niższych temperaturach.

•   materiał Elast-X 210 g podpiera pracujące mięśnie,
•   materiał na wnętrzu ud lepiej oddycha i jest  
  odporniejszy na przetarcia,

•   damska wkładka Comfort Pro W o zmiennej  
  grubości,

•   końcówki nogawek z silikonowym nadrukiem,
•   częściowo płaskie szwy,
•   anatomiczny krój na wysokości kolan,

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S, M, L

10+ °C 

CECHY 
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KOLOR 393 
BLACK/MIAMI GREEN

KOLOR 587 
BUBBLE GUM/WHITE

DIVA W 

RĘKAWICZKI

KOD 1101916

Połączenie damskiego stylu i zawodowego dopasowania oraz konstrukcji.  
Zapewniają doskonałe wyczucie kierownicy. 

•   wierzch z rozciągliwego materiału z Lycrą
•   miękkie, elastyczne wnętrze dłoni, 
•   wyściółka pod kciukiem z pianki o otwartych komórkach odprowadzających wilgoć,
•   pianka o średniej gęstości w strefie mocnego ucisku,
•   silikonowy nadruk dla pewniejszego chwytu,
•   mikroperforacja na dłoni umożliwiająca cyrkulację powietrza,
•   patki na nadgarstku i palcach ułatwiające zakładanie i zdejmowanie rękawiczek,
•   ściereczka z mikrowłókien do ocierania potu,
•   gładka konstrukcja.

ROZMIARY 
WAGA 

ZAKRES TEMP. 
 

OPIS

S, M, L 

62 g

10+ °C 

CECHY 
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NEO W 

RĘKAWICZKI

KOD 1102046 

KOLOR 101 WHITE/BLACK

TC W 

RĘKAWICZKI

KOD 1102065

KOLOR 002 
BLACK

KOLOR 587 
BUBBLE GUM

Połączenie świetnych odczuć, dobrego stylu i prostoty. 

•   syntetyczna dłoń,
•   wierzch z siateczki z Lycrą,
•   płaskie szwy,
•   zapinanie na rzep,
•   ściereczka z mikrowłókien do ocierania potu,
•   gładka konstrukcja,
•   mikroperforacja na dłoni umożliwiająca cyrkulację powietrza,
•   patki na nadgarstku i palcach ułatwiające zakładanie  
  i zdejmowanie rękawiczek.

ROZMIARY 
WAGA 

ZAKRES TEMP. 
 

OPIS

S, M, L 

190 g

10+ °C 

CECHY 

Maksymalny komfort dla Twoich dłoni. 

•   syntetyczna dłoń z żelową wyściółką o otwartych komórkach odprowadzających wilgoć,
•   silikonowy nadruk dla pewniejszego chwytu,
•   wierzch z rozciągliwej siateczki,
•   ściereczka z mikrowłókien do ocierania potu,
•   gładka konstrukcja.

ROZMIARY 
WAGA 

ZAKRES TEMP. 
 

OPIS

S, M, L 

190 g

10+ °C 

CECHY 
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KOD 1101917
PRO W 5 

SKARPETY

KOD 1102066
BODYFIT PRO 12 W 

SKARPETY

KOLOR 393 
MIAMI GREEN/WHITE

KOLOR 587 
BUBBLE GUM/WHITE

KOLOR 101 
WHITE/MIAMI GREEN

KOLOR 587 
BUBBLE GUM/WHITE

Zaawansowane skarpetki, które ubarwią Twój strój.

•   skarpety o technicznej konstrukcji i atrakcyjnym  
  wyglądzie z kolorowymi wstawkami,

•   5-cm ściągacz.

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S - M, L - XL

20+ °C 

CECHY 

Doskonale leżące, komfortowe skarpety  
o imponujących parametrach.

•   bakteriostatyczna tkanina Meryl SkinLife,
•   kompresyjne ściągacze i pas śródstopia,
•   ściągacze o wysokości 12 cm.

ROZMIARY 
ZAKRES TEMP. 

 
OPIS

S - M, L - XL

20+ °C 

CECHY 




