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1. Přehled nových produktů.
BMW Motorrad Výbava motorkáře 2022.
Pro sezónu 2022 přináší BMW Motorrad výbavu pro motorkáře nejvyšší
kvality zpracování a odpovídající nejnovějším trendům.
S řadou Plugged to Life představuje BMW Motorrad praktické a stylové
produkty, které se jsou navrženy pro každodenní jízdu na motocyklu
a přitom zůstávají bez omezení vhodné pro každodenní použití, tedy i pro
situace, kdy se z motocyklu sesedne. Speciální pozornost si v tomto
ohledu zaslouží oblek Barcelona GTX, který je ideální pro každodenní
dojíždění do zaměstnání.
Další novinka: V řadě Never Stop Challenging mají nyní všechny nové
výrobky jednotný, vzrušující designový styl, který je jasně rozpoznatelný.
Připraveny jsou produkty od jednodílné kožené kombinézy M Pro Race
Comp až po bundu Sidepod AIR.
Řada Soulfuel obsahuje cool oblečení pro motocykly a jejich jezdce, které
zaujme retro závodnickým stylem. Mezi nejvýznamnější modely patří
pánská a dámská bunda Schwabing a nové džíny Moabit a Kreuzberg.
Řadu Ride and Share tvoří nové vybavení v nově pojatém stylu „Make Life
a Ride“. Klasická kombinéza Atlantis se proměnila v novou kombinézu
Furka.
Pro ty, kteří se nemohou dočkat dalšího dobrodružství na dvou kolech,
přinášejí nové přírůstky do naší řady Spirit of GS několik prvků v oblasti
funkčního oblečení, které „prostě musíte mít“. Patří mezi ně oblek GS
Rally GTX (poprvé také pro ženy) a GS Rally AIR.
Na následujících stránkách najdete všechny podrobnosti o nových
produktech. Přejeme vám příjemné objevování a prohlížení!

2. Přilby.

#PluggedToLife
Přilba Sao Paulo | Unisex
Nová přilba BMW Motorrad Sao Paulo působí
dynamickým dojmem a má čisté a moderní tvary.
Její vysoké hledí a integrovaná sluneční clona
zlepšují výhled a zároveň vzhled.
Vysoce účinné aerodynamické ventilační prvky
jsou integrovány v horní části hlavy i v zadní části
a v případě potřeby je lze uzavřít.
Skořepina přilby je vyrobena kompletně ze sklolaminátu a je k dispozici
ve dvou velikostech (malá skořepina až do velikosti 59, 1350 g). Vnitřní
polstrování lze pro maximální pohodlí při nošení vyjmout a vyprat. Přilbu
je možné dodatečně vybavit komunikačním systémem BMW Motorrad
Fit-for-All.
Přilba Sao Paulo je k dispozici v bílé, matně šedé, černé a neonové barvě.
Varianty: Com, Urban, Rock
K dispozici v unisexových velikostech: 53/54–63/64

#NeverStopChallenging
Přilba M Pro Race | Unisex
Přilba BMW Motorrad M Pro Race je navržena pro nekompromisní výkon
na závodní trati. Skořepina přilby vyrobená
z uhlíkových aramidových vláken je navržena
pro prvotřídní aerodynamiku a pro optimální
přizpůsobení je k dispozici ve čtyřech
velikostech. Pro dynamiku hovoří také tvar:
Speciálně navržený spodní okraj skořepiny
minimalizuje riziko zranění klíční kosti a zadní
část je speciálně navržena pro závodní
kombinézy se sportovním držením těla. Spoiler,
testovaný v aerodynamickém tunelu,
maximalizuje aerodynamickou účinnost a jízdní stabilitu až do velmi
vysokých rychlostí a je navržen tak, aby jej bylo možné v případě nehody
od helmy oddělit. Lícní vycpávky lze také v případě nouze mimořádně
rychle sejmout díky systému Emergency Quick Release.

Nová vnitřní konstrukce zajišťuje pevné a současně pohodlné držení na
hlavě bez tlakových bodů. Polstrování hlavy je možné obrátit naruby, a tak
jej lze použít podle okolní teploty nebo preferencí. Jeho teplá strana
s tkaninou Shalimar poskytuje měkké a hřejivé pohodlí, zatímco chladná
strana s tkaninou Ritmo zajišťuje svěží a těsnější přilnutí.
Kromě toho má BMW Motorrad M Pro Race hledí třídy 1 se 100% Max
Vision Pinlock (120) a technologií proti zamlžování, které je navržené pro
maximální zorné pole ve velmi sportovní jízdní pozici. Použitý zámek hledí
minimalizuje riziko jeho nechtěného otevření ve vysokých rychlostech
a v případě pádů.
Varianty: Circuit, Curbs, Triple Black
K dispozici v unisexových velikostech: 53/54–63/64

#Soulfuel
Přilba Grand Racer | Unisex
Přilba Grand Racer v nové variantě Sebring je ztělesněním kvality a luxusu
mezi motocyklovými přilbami. Její velmi lehká skořepina z karbonu
a skelných vláken se dodává ve třech velikostech a díky minimálním
vnějším rozměrům poskytuje stylový a štíhlý vzhled.
Aeroakustika a aerodynamika jsou na
nejmodernější úrovni.
Vnitřní hledí přilby je vybaveno technologií proti
zamlžování a vyznačuje se širokým zorným polem.
Individuálně lze přilbu doplnit volitelným přídavným
hledím v různých barevných provedeních. Pravá
telecí kůže v kombinaci s vysoce kvalitním
antibakteriálním vnitřním polstrováním zajišťuje
maximální pohodlí.
Varianty: design BMW Motorrad, ladí s motocyklem BMW R 18 B
a R 18 Transcontinental
K dispozici v unisexových velikostech: 55/56–62/63

#RideAndShare
Přilba System 7 Carbon Evo | Unisex
Přilba System 7 Carbon Evo je výklopná přilba s praktickým
čtyřkloubovým mechanismem. Celokarbonová skořepina přilby ve dvou
velikostech má i přes svou nízkou hmotnost schopnost nejlepšího

možného tlumení nárazů a prvotřídní tuhost. Vnitřní skořepina je
vyrobena z vícesegmentového a expandovaného polystyrenu. Varianta
Evo díky nové, vylepšené konstrukci poskytuje ještě účinnější odvětrávání
hlavy a hledí. Zdokonalení se dočkal také velký, vysoce účinný spoiler.
Vnitřek přilby byl rovněž kompletně přepracován a používá se v něm
vodoodpudivých materiálů. Přilba System 7 Carbon Evo má velmi dobrou
aerodynamiku a aeroakustiku.
Naše spolupráce se specialisty ze společnosti MIPS zajišťuje maximální
bezpečnost. Systém vícesměrné ochrany proti nárazu (MIPS) snižuje
rotační pohyb hlavy v případě nárazu, a tím snižuje riziko poranění hlavy.
Dvojité stínítko s vylepšeným mechanismem a těsněním má z vnitřní
strany úpravu proti zamlžování a z vnější strany je odolné proti
poškrábání. Integrovanou sluneční clonu lze ovládat pomocí posuvníku.
Pomocí centrálního tlačítka je možné snadno a rychle otevřít bradovou
část. Bezpečné uchycení zajišťuje pásek pod bradou se zámkem
a integrovanými popruhy na krk. Přilbu System 7 Carbon Evo lze rychle
a bez použití nářadí přestavět na otevřenou přilbu.
Přilba System 7 Carbon Evo je k dispozici v bílé, stříbrné, černé a matně
černé barvě.
Varianty: Moto, Prime, Spectrum Fluor
K dispozici v unisexových velikostech: 52/53-64/65

3. Obleky.
#PluggedToLife
Oblek Barcelona GTX | Unisex
Oblek Barcelona GTX je lehký motocyklový
oblek, který lze rychle a jednoduše obléknout
přes jakýkoliv typ každodenního oblečení
a který poskytuje spolehlivou ochranu před
všemi povětrnostními podmínkami. Je
nepromokavý a prodyšný a díky třem vrstvám
materiálu GORE-TEX® PRO odolá vodnímu
sloupci až 27 000 mm. Oblek GTX je vyroben
z vysoce odolné směsi 100% polyamidu,
takže je ideálním společníkem pro každodenní
jízdu, například do kanceláře.
Na motocyklu chrání uživatele materiál odolný
proti oděru a odnímatelné chrániče NP Flex na
ramenou, loktech a kolenou. Na vyžádání je
možná dodatečná montáž chrániče zad
a boků. Pohodlný elastický pas kalhot,
strečové vložky a nastavení šířky pomocí
suchých zipů na lemech rukávů zajišťují
příjemné nošení. Kalhoty a bundu lze snadno
spojit do podoby kombinézy pomocí 40 cm
dlouhého spojovacího zipu v souladu
s normou BMW Motorrad.
Dlouhé zipy na vnějších nohavicích umožňují rychlé a snadné oblékání
a svlékání. Oblek Barcelona GTX nabízí praktické úložné možnosti
v podobě nepromokavé vnější kapsy, dvou kapes s klopou a po jedné
kapse na hrudi a rukávu. Pro lepší viditelnost má oblek reflexní potisk na
rukávech a límci.
Certifikováno podle třídy ochrany A.
Oblek Barcelona GTX je k dispozici v antracitové barvě.
K dispozici v unisexových velikostech: XS–4XL.

#NeverStopChallenging
Oblek M Pro Race Comp | Pánský
S kombinézou M Pro Race Comp se jasně ukazují
vysoké sportovní motorkářské ambice. Přiléhavá
jednodílná kombinéza ze 100% hovězí kůže nappa
(1,3 mm) nabízí vynikající vyváženost mezi
pohodlím a odolností proti oděru. Díky chráničům
v oblasti ramen, zad, loktů, boků a kolen má oblek
M Pro Race Comp vysoký bezpečnostní standard.
Spoiler na zádech vylepšuje aerodynamiku
a strečové vložky zajišťují volnost pohybu. Kromě
toho je oblek připraven pro použití airbagu v horní
části těla.
Ramenní, loketní a kolenní slidery jsou v designu
BMW Motorrad. Nový, sportovní potisk obleku ladí
s bundami Sidepod AIR a Downforce. Další vizuální
zvýraznění přinášejí nápisy na zádech a rukávech,
stejně jako znak a logo BMW na horní části ramen
a spoilerech a logo M na nohavici.
Certifikováno podle třídy ochrany AAA.
Oblek M Pro Race Comp je k dispozici v bílé barvě.
Pánská velikost: 46–60

#Soulfuel
Oblek Charlottenburg | Dámský a pánský
Nový dvoudílný oblek Charlottenburg, 100%
vyrobený z hovězí kůže, je ideální pro motorkáře
s vysokými nároky na autentický styl. Bílé dvojité
pruhy na rukávech výrazně vizuálně kontrastují
s černou základní barvou, stejně jako detaily
v měděné barvě, jako jsou zipy a podšívka. Logo
BMW vyražené na horní části paže, prošívaná ramena
a asymetrické přední zapínání s širokým přesahem
jsou dalšími originálními prvky.
Elastické vsadky na rukávech a kolenou, stejně jako
mechanismus zapínání límce na patentky zajišťují
vysoký komfort a praktičnost. Chrániče NP Flex na
ramenou, loktech, kyčlích a kolenou poskytují
potřebnou ochranu. Chrániče kolen jsou navíc

individuálně výškově nastavitelné. Na vyžádání je možná dodatečná
montáž chrániče zad NP L. Bunda obleku Charlottenburg má tři vnější
a tři vnitřní kapsy, kalhoty pak další dvě kapsy. Bundu a kalhoty lze spojit
pomocí 40cm spojovacího zipu v pase.
Certifikováno podle třídy ochrany AA.
Oblek Charlottenburg je k dispozici v černé barvě.
Dámské velikosti: 34–48
Pánské velikosti: 46–66

#RideAndShare
Oblek Furka | Dámský a pánský
Oblek Furka, nástupce legendárního obleku
Atlantis, bude v roce 2022 k dispozici
v segmentu cestovních obleků s novým,
přepracovaným designem. Oblek je vyroben
z 1,2 až 1,4 mm silné, ručně vybírané hovězí
nubukové kůže z alpské oblasti, je odolný vůči
změnám počasí, vysoce hydrofobní, prodyšný
a pružný. Vodotěsné švy a vodoodpudivé zipy
dále chrání uživatele před vlhkostí. Ventilační zip
se systémem síťoviny na bundě zajišťuje dobré
větrání při vysokých teplotách. Bundu a kalhoty
lze v pase spojit 40cm zipem a obvodovým
zipem.
Kromě toho má oblek chrániče NP 3 na
kloubech i chránič zad NP 3 Flex a nabízí
praktický úložný prostor: Na bundě a kalhotách
jsou dvě vnější kapsy na zip a dvě další vnitřní
kapsy na klíče a další věci. Diskrétní označení
s malým logem BMW na nýtech bundy a kalhot
je dalším vizuálním zvýrazněním.
Certifikováno podle třídy ochrany AA.
Oblek Furka je k dispozici v antracitové barvě.
Dámské velikosti: 34–48
Pánské velikosti: 24–32, 46–66, 98–118.

#SpiritofGS
Oblek GS Rallye GTX | Dámský a pánský
Klasický oblek BMW Motorrad Rallye je nyní
poprvé k dispozici také pro ženy. Oblek GS Rallye
GTX v novém, moderním vzhledu je skutečným
světoběžníkem vyrobeným z oděruvzdorného
materiálu z polyamidu a bavlny. Díky nově vyvinuté
speciální tkanině je navíc mimořádně dobře
větratelný. Vodotěsný svršek bundy a kalhot je
vybaven s membránou GORE-TEX® a poskytuje
optimální ochranu před větrem, povětrnostními
vlivy a nečistotami. Oblek je vhodný do vysokých až
středních teplot. Má logo BMW na obou rukávech
a nápis na zádech jako reflexní potisk. Ochranu
zajišťují chrániče kloubů NP 3 a dlouhý chránič zad
NP Pro.
Bunda se zapínáním až na límec se dvěma druky má čtyři přední kapsy,
jednu velkou zadní kapsu, jednu malou kapsu na rukávu a dvě vnitřní
kapsy na zip. Další kapsa na vak na nápoje Hydra je umístěna na zádech
a je přístupná zvenčí. Perforovaná síťovaná podšívka v bundě je prodyšná
a pružná. 3D distanční tkanina na zádech slouží k odvětrávání zádového
chrániče. Rukávy a záda mají praktický větrací zip. Šířku rukávů lze
snadno upravit pomocí rychlého nastavení BMW.
Kalhoty mají dvě kapsy na zip na obou stehnech, strečové vložky
a systém nastavení na háčky. Šířka nohavic je snadno nastavitelná
a umožňuje široké rozepínání. Integrovaný zip lze použít k nastavení šířky
u bot GS Pro. Nad hýžděmi se nachází strečová zóna pro příjemné
nošení. Díky koženému lemování na vnitřní straně kolen jsou kalhoty ještě
odolnější a zlepšují propojení mezi jezdcem a strojem. Bundu a kalhoty je
možné v pase spojit 40cm zipem a obvodovým zipem.
Certifikováno podle třídy ochrany AA.
Oblek GS Rallye GTX je k dispozici ve tmavě modré a khaki barvě.
Dámské velikosti: 34–48
Pánské velikosti: 24–32, 46–66, 98–118.

Oblek GS Rallye AIR | Dámský a pánský
V segmentu GS je vedle obleku GS Rally GTX vůbec poprvé k dispozici
ještě výhradně letní oblek GS Rallye AIR. Použitý síťovaný materiál
v maskáčovém vzhledu dodává obleku moderní vzhled. Oblek je

k dispozici ve verzích pro ženy a muže. Díky nově
vyvinuté speciální oděruvzdorné tkanině
kombinující polyamid a bavlněné tkaniny je
mimořádně dobře odvětraný a ideální pro letní
období nebo horké podnebí. Na obou rukávech
má logo BMW a na zádech nápis v podobě
reflexního potisku. Ochranu zajišťují chrániče
kloubů NP 3 a dlouhý chránič zad NP Pro.
Bunda se zapínáním až na límec se dvěma druky
má čtyři přední kapsy, jednu velkou zadní kapsu,
jednu malou kapsu na rukávu a dvě vnitřní kapsy
na zip. Další kapsa na nápojový sáček Hydra je na
zádech a je přístupná zvenčí. 3D distanční tkanina
na zádech slouží k odvětrávání zádového chrániče.
Šířku rukávů lze snadno upravit pomocí rychlého nastavení BMW.
Kalhoty mají strečové vložky a systém nastavení na háčky. Šířka nohavic
je snadno nastavitelná a umožňuje široké rozepínání. Integrovaný zip lze
použít k nastavení šířky u bot GS Pro. Nad hýžděmi se nachází strečová
zóna pro příjemné nošení. Díky koženému lemování na vnitřní straně
kolen jsou kalhoty ještě odolnější a zlepšují propojení mezi jezdcem
a strojem. Bundu a kalhoty lze v pase spojit 40cm zipem a obvodovým
zipem.
Certifikováno podle třídy ochrany AA.
Oblek GS Rallye AIR je k dispozici ve tmavě modré barvě.
Dámské velikosti: 34–48
Pánské velikosti: 24–32, 46–66, 98–118.

Oblek GS Karakum GTX suit | Pánský
Nová kombinéza GS Karakum GTX je nejsportovnější kombinézou GS
Adventure, jakou kdy BMW Motorrad navrhlo. Endurový softshellový
oblek s třídílnou bundou a dvoudílnými kalhotami splňuje nejvyšší nároky,
což je jasně patrné již při prvním obléknutí. První vrstva bundy je měkká
a hřejivá. Druhá vrstva je hlavní částí obleku a je vyrobena z polyamidu
obzvláště odolného proti oděru, ale zároveň pružného. Je
nekompromisně navržena pro sportovní a aktivní jízdu za teplých až
vysokých teplot a na dlouhé vzdálenosti, včetně jízdy v terénu. Třetí vrstva
z třívrstvého laminátu GORE-TEX® rozšiřuje rozsah použití hlavní
kombinézy do špatných a chladných povětrnostních podmínek.

Oblek má odnímatelné chrániče NP 3 na ramenou a loktech a dlouhý
chránič zad NP Pro. Distanční tkanina 3D na chrániči zad zajišťuje
optimální cirkulaci vzduchu. Oblek má připevněné dvě kapsy s klopou
a také obvodový zip a 40 cm dlouhý spojovací zip pro spojení bundy
a kalhot. Díky přiléhavému střihu na tělo a vysoké elasticitě nevyžaduje
kombinéza GS Karakum GTX nastavování pomocí suchých zipů. Šířka se
upravuje pomocí pásků na suchý zip na lemech rukávů kombinézy.
Certifikováno podle třídy ochrany AA.
Oblek GS Karakum GTX je k dispozici v modré barvě.
Pánské velikosti: 46–60

4. Bundy.
#NeverStopChallenging
Bunda Downforce | Pánská
Bunda Downforce, 100% vyrobená z hovězí kůže nappa (1,3 mm),
s poutavým potiskem v barvách M je ideální pro každodenní jízdu do
práce a do města, ale také pro turistiku od jara do podzimu. Má chrániče
zad NP Pro, chrániče NP 3 na ramenou a loktech a sportovní tvrdé
skořepiny na ramenou.
Pro optimální cirkulaci vzduchu má bunda na zádech a předním zipu 3D
distanční tkaninu, kterou lze použít jako větrací otvor. Kožené strečové
vložky na loktech zvyšují pohyblivost. Dvě vnější kapsy, jedna vnitřní kapsa
a kapsa na doklady poskytují dostatek možností pro uložení všech
důležitých věcí. Pro kombinaci s kalhotami je k dispozici 40cm spojovací
zip podle normy BMW.
Certifikováno podle třídy ochrany AAA.
Bunda Downforce je k dispozici v bílé barvě.
Pánské velikosti: 46–60

Bunda Sidepod AIR | Pánská
Bunda Sidepod AIR s poutavým potiskem
v barvách M je sportovní letní bunda do
vysokých teplot. Její velkoplošný integrovaný
síťovaný materiál zajišťuje účinnou ventilaci
a 3D distanční tkanina na zádech umožňuje
příjemnou cirkulaci vzduchu. V podpaží a na
vnitřní straně paže je pro vysoký komfort
nošení použit strečový materiál.
Bunda má na loktech a ramenou chrániče NP
Flex. Možné je také dovybavení zádovým
chráničem NP LR. Dvě vnější kapsy, jedna vnitřní kapsa a kapsa na
doklady poskytují dostatečný prostor pro všechny vaše důležité věci. Pro
kombinaci s kalhotami je k dispozici 40 cm dlouhý spojovací zip podle
normy BMW.
Certifikováno podle třídy ochrany A.
Bunda Sidepod AIR je k dispozici v bílé barvě.
Pánské velikosti: 46–60

#Soulfuel
Bunda Schwabing | Dámská a pánská
Klasická položka z nabídky BMW Motorrad,
bunda Club Leather, má nyní nový design a nový
název. Bunda Schwabing je vyrobena z kvalitní
hovězí kůže a má chrániče NP Flex na ramenou
a loktech.
Na vyžádání je možná dodatečná montáž
chrániče zad NP L. Bunda má dvě vnější a tři
vnitřní kapsy. V kombinaci s kalhotami lze použít
spojovací zip v pase o délce 40 cm.
Certifikováno podle třídy ochrany A.
Bunda Schwabing je k dispozici pro ženy v černé a červené barvě, pro
muže pak v černé a modré.
Dámské velikosti: XS–2XL
Pánské velikosti: S–3XL

Bunda Dahlem | Pánská
Bunda Dahlem je vyrobena z kvalitní hovězí kůže a pro lepší ventilaci je
částečně perforovaná. Na ramenou a loktech jsou integrované chrániče
NP Flex. Bundu lze na požádání dovybavit chráničem zad NP L. Má dvě
vnější a tři vnitřní kapsy. V kombinaci s kalhotami lze použít spojovací zip
v pase o délce 40 cm.
Certifikováno podle třídy ochrany A.
Bunda Dahlem je k dispozici v tmavě hnědé barvě.
Pánské velikosti: S-3XL

Bunda SummerRide | Pánská
Bunda SummerRide je ideální volbou pro lehké letní výlety. Je vyrobena
z džínoviny cordura a disponuje předním zipem, který je skrytý pomocí
pásku se zapínáním na druky. Bunda má na ramenou a loktech chrániče
NP Flex. Na požádání ji lze dovybavit chráničem zad NP L a má dvě vnější
a tři vnitřní kapsy. V kombinaci s kalhotami je možné použít spojovací zip
v pase o délce 40 cm.

Certifikováno podle třídy ochrany A.
Bunda SummerRide je k dispozici v černé barvě.
Pánské velikosti: S–3XL | XS Slim–M Slim | XL Comf.–3XL Comf.

Bunda Sendling | Pánská
Bunda Sendling je prošívaná svrchní bunda s
lehkým a módním vzhledem. Přední zip je vizuálně
přitažlivě schovaný za pruhem se zapínáním na
druky. Bunda má na ramenou a loktech chrániče
NP Flex. Na přání ji lze dovybavit chráničem zad NP
L a má dvě vnější a tři vnitřní kapsy. V kombinaci
s kalhotami je možné použít spojovací zip v pase
o délce 40 cm.
Certifikováno podle třídy ochrany A.
Bunda Sendling je k dispozici v zelené barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

#SpiritofGS
Bunda PureXcursion | Pánská
Pánská bunda PureXcursion znamená čisté
dobrodružství. Díky směsové tkanině z bavlny
a polyamidu s voskovanou úpravou je robustní
a odolná. Bunda v dobrodružném vzhledu má dvě
nepromokavé kapsy vpředu, velkou kapsu na zádech
a pro příjemné tělesné klima odvětrání na hrudi
a zádech. Chrániče NP L zajišťují optimální ochranu
ramen a loktů. Je možné doplnění zádovým
chráničem NP L. V pase je 40 cm dlouhý spojovací
zip.
Certifikováno podle třídy ochrany A.
Bunda PureXcursion je k dispozici v tmavě zelené barvě.
Pánské velikosti: 46–60

5. Kalhoty.
#Soulfuel
Kalhoty PureRider | Pánské
Ať už na motorce, nebo mimo ni, kalhoty PureRider padnou dokonale.
Lehké kalhoty mají chrániče NP Flex na kolenou a bocích, sedm vnějších
kapes a jednu vnitřní kapsu. V kombinaci s bundou lze použít spojovací
zip o délce 40 cm.
Jsou certifikovány podle třídy ochrany A.
Kalhoty PureRider jsou k dispozici v tmavě hnědé barvě.
Pánské velikosti: Š28/L32–W40/32 | Š30/L34–W40/L34 | Š32/L36
Š40/L36

Džíny Moabit | Dámské a pánské
Džíny Moabit jsou vyrobeny z elastické džínoviny
cordura v úzkém módním střihu. Džíny mají
chrániče NP Flex na kolenou a bocích a mají pět
kapes. V kombinaci s bundou lze použít spojovací
zip o délce 40 cm.
Jsou certifikovány podle třídy ochrany A.
Džíny Moabit jsou k dispozici v modré barvě.
Dámské velikosti: Š26/L32–Š36/L32 | Š29/L34–
Š36/L34
Pánské velikosti: W28/L32–W40/32 | W30/L34–
W40/L34 | W32/L36–W40/L36

Džíny Kreuzberg | Pánské
Džíny Kreuzberg jsou vyrobeny z džínoviny Selvedge
cordura v pohodlném střihu. Džíny mají na kolenou
a bocích chrániče NP Flex. Chrániče kolen jsou navíc
výškově nastavitelné. Džíny mají pět kapes a 40cm
spojovací zip v pase pro kombinaci s bundou.
Džíny Kreuzberg jsou certifikovány podle třídy
ochrany A.
Jsou k dispozici v modré barvě.
Pánské velikosti: Š28/L32–W40/32 | Š30/L34–
W40/L34 | Š32/L36–W40/L36

6. Boty/tenisky.
#NeverStopChallenging
Boty Pro Race GTX | Unisex
Přepracované a s novým vzhledem: Díky membráně GORE-TEX® jsou
nástupci bot Pro Race odolné proti větru i vodě. Kromě toho mají boty
Pro Race GTX velký 3D chránič paty a také chrániče holení a vyměnitelné
slidery na špičce z tvrdého plastu. Boty jsou v nabídce v nových barvách
a moderním vzhledu včetně loga BMW Motorrad.
Boty Pro Race GTX jsou k dispozici v černé barvě.
Unisexové velikosti: 38-48

Tenisky KnitRace | Unisex
Inovativní tenisky KnitRace zaujmou prodyšnou
technologií 3D pletení s certifikací pro
motocyklovou obuv 1. úrovně. Jejich boční zip
na vnitřní straně usnadňuje nazouvání
a vyzouvání. Tenisky mají ochranu řadicí páčky,
integrovaný chránič kotníku a 3D chránič paty
s potiskem v M barvách. Jejich dvousložková
podrážka z TPU je odolná vůči oleji a pohonným
hmotám.
Tenisky KnitRace jsou k dispozici v černé barvě.
Unisexové velikosti: 35–48

Boty M Pro Race Comp | Unisex
Boty M Pro Race Comp jsou skutečně
mimořádným modelem s velkými ochrannými
prvky z tvrdého plastu. Jsou přizpůsobeny jízdě
na závodních okruzích a mají vyměnitelné
hořčíkové slidery na bocích pro paty a špičky.
Zip, skrytý na vnější straně, zajišťuje nejlepší
možný kontakt se strojem na vnitřní straně boty.
Systém dvojité regulace ohybu integrovaný do
dříku boty zabraňuje kroucení kotníku.

Přizpůsobivost zvyšuje také hliníkový zavírací mechanismus
s mikrozávitem. Boty ladí se závodní kombinézou BMW a mají výrazné
prvky v M barvách.
Boty M Pro Race Comp jsou k dispozici v černé barvě.
Unisexové velikosti: 38–48

#Soulfuel
Boty Pankow | Dámské a pánské
Boty Pankow jsou vyrobené 100% z hovězí kůže a vyznačují se vysokou
funkčností a kontrastními detaily v měděné barvě, jako jsou přezky a zipy.
Dlouhý zip přes lýtko a patu usnadňuje nazouvání a vyzouvání bot,
zatímco rámově šitá konstrukce podrážky, odolná vůči olejům a benzínu,
zajišťuje vysokou odolnost. Pro ochranu jsou boty vyztuženy na špičkách
a patách a mají chrániče kotníků NP Flex. Podšívka je příjemnou
kombinací kůže a tkaniny.
Boty Pankow jsou k dispozici v černé barvě.
Dámské velikosti: 36–40
Pánské velikosti: 40–48

#RideAndShare
Boty Sonora GTX | Unisex
Boty Sonora GTX jsou vysoce moderní, větru a vodě odolné high-tech
turistické boty s technologií GORE SURROUND® a vysokou třídou
ochrany. Důmyslná dvoudílná 3D konstrukce podrážky je kompletně
odvětraná pomocí 3D distančních prvků a bočních prvků pro přívod
vzduchu. K nastavení šířky slouží kromě zipu na vnitřní straně také velký
suchý zip.
Boty Sonora GTX jsou k dispozici v černé barvě.
Unisexové velikosti: 36–48

Boty Pillon AIR | Unisex
Účinně odvětrané letní boty Pillon AIR disponují zcela novými vnitřními
i vnějšími materiály. Celkově jde o robustní a bezpečné turistické boty,
které vynikají mimo jiné pevnou podrážkou odolnou proti olejům
a pohonným hmotám.

Boty Pillon AIR jsou k dispozici v černé barvě.
Unisexové velikosti: 36–48

#SpiritofGS
Tenisky GS Kawir GTX | Unisex
Nově vyvinuté větru a vodě odolné tenisky GS Kawir GTX Adventure,
které jsou jako stvořené pro téměř každé dobrodružství, zaujmou
membránou GORE-TEX® v technologii 3D pletení. Jejich prémiová
outdoorová podrážka Vibram byla zkombinována s podrážkou 2C
odolnou proti olejům a pohonným hmotám v kontrastních barvách
a v různé hustotě podle konkrétní zóny.
Tenisky mají moderní systém rychlého zapínání U-Turn s mikroúpravou
se zipem na vnitřní straně. Jejich nazouvání a rychlé vyzouvání tak není
žádný problém.
Tenisky GS Kawir GTX jsou k dispozici v khaki barvě.
Unisexové velikosti: 35–48

7. Rukavice
#PluggedToLife
Rukavice Atlanta GTX | Unisex
Rukavice Atlanta GTX jsou moderní, lehké softshellové
rukavice, které mají nyní také membránu GORE-TEX
INFINIUM®. Díky velkým integrovaným 3D kloubům
z pohodlné pěny tlumící nárazy jsou kombinací
streetového oblečení a ochranného vybavení. Pásky na
zápěstí na suchý zip zajišťují bezpečné uchycení na
ruce, zatímco vložky z kozí kůže na dlani poskytují
dokonalý úchop.
Rukavice Atlanta GTX jsou k dispozici v černé barvě.
Unisexové velikosti: 6–12

#NeverStopChallenging
Rukavice Pro Race | Unisex
Rukavice Pro Race byly dále vylepšeny. Jejich dlaň je
pro co nejlepší přilnavost 100% vyrobena z kozí
kůže. Jako letní sportovní rukavice poskytují vše, co
je potřeba pro sportovní jízdu. Hřbet má elastické
strečové zóny. Součástí je velká podšitá 3D
skořepina kloubů z tvrdého plastu, která je chrání.
Díky páskům na suchý zip na zápěstí také dobře
padnou na ruce, aniž by se daly snadno strhnout.
Nastavení šířky je možné také pomocí širokých
pásků na suchý zip. Jako praktický detail je na
levém ukazováčku stírací hrana.
Rukavice Pro Race jsou k dispozici v černé barvě.
Unisexové velikosti: 6–12

Rukavice M Pro Race Comp | Unisex
Mimořádně sportovní rukavice M Pro Race Comp jsou navrženy pro
použití na závodní dráze s nejlepšími možnými ochrannými prvky
a materiály, jako je titan, kevlar, rejnočí kůže a TPU. Hřbet je plně podšitý
kevlarem a doplněný pěnou SUPROTECT® tlumící nárazy, a to včetně
palce. Podšité prvky na dlani jsou potaženy kvalitní rejnočí kůží.

Vysokopevnostní titanové prvky zpevňují 3D kloubní skořepinu z tvrdého
plastu.
Malíček a prsteníček jsou navíc spojeny koženým můstkem pro ochranu
před zraněním. Asymetrický design v M barvách je dokonale přizpůsoben
jednodílné kožené závodní kombinéze M Pro Race Comp.
Rukavice M Pro Race Comp jsou k dispozici v černé a bílé barvě.
Unisexové velikosti: 6–12

#RideAndShare
Rukavice Furka GTX | Unisex
Vodotěsné kožené rukavice Furka GTX dokonale
ladí s novou koženou kombinézou Furka. Rukavice
z hydrofobizované hovězí kůže s membránou
GORE-TEX® byly zcela přepracovány. Mají velký
integrovaný 3D chránič kloubů z pěny absorbující
nárazy. Ochranné prvky pohlcující nárazy chrání
také jednotlivé prsty před tlakem a nárazovými
silami. Na levém ukazováčku je jako praktický detail
umístěn stírací lem.
Rukavice Furka GTX jsou k dispozici v antracitové barvě.
Unisexové velikosti: 6–12

Rukavice Silvretta GTX | Unisex
Nově vyvinuté větru a vodě odolné zimní rukavice Silvretta GTX poskytují
nejlepší možnou izolaci před chladem a vlhkem za špatných
povětrnostních podmínek a díky membráně GORE-TEX® jsou stále
prodyšné. Velká integrovaná 3D skořepina kloubů je vyrobena z pěny
tlumící nárazy, takže poskytuje optimální ochranu v případě tlaku nebo
nárazu. Pásek na suchý zip na zápěstí zajišťuje neklouzavé, teplé
a nesnímatelné uchycení. Toto bezpečné uchycení podporují také velmi
dlouhé manžety. Na levém ukazováčku je jako praktický detail umístěn
stírací lem.
Rukavice Silvretta GTX jsou k dispozici v černé barvě.
Unisexové velikosti: 6–12

#SpiritofGS
Rukavice GS Rallye | Unisex
S rukavicemi GS Rallye je každá jízda v terénu při letních teplotách
naprostým potěšením. Lehká směs materiálů je pružná a prodyšná.
Rukavice jsou vyrobeny z kombinace textilu a klokaní kůže, takže nabízejí
co nejlepší úchop řídítek.
Hřbet je vyroben ze vzduchu propustné, vysoce oděruvzdorné tkaniny se
zónovým vyztužením a ochrannými zónami s pěnovou podložkou. Velká
3D skořepina kloubů z tvrdého plastu je podložena pěnou, a poskytuje
tak vysoký komfort nošení a ochranu proti nárazu. Větrací otvory
v kloubní skořepině navíc zajišťují příjemnou cirkulaci vzduchu během
jízdy. Uzavírací pásek na suchý zip na zápěstí zajišťuje pevné a těsné
uchycení.
Rukavice GS Rallye jsou k dispozici ve tmavě modré a khaki barvě, které
odpovídají barvám kombinézy GS Rallye GTX, a také v černé barvě.
Unisexové velikosti: 6–12

8. Funkční vybavení.
#NeverStopChallenging
Funkční prádlo RR | Pánské
Funkční prádlo RR z příjemného 100% PES síťovaného materiálu má
poutka na manžetách a lemech nohavic, která usnadňují oblékání
a svlékání motocyklového obleku bez sklouzávání. Kůže má potisk
BMW M a znak BMW na pravém rameni. Na levé straně je umístěn nápis
BMW.
Funkční prádlo RR je k dispozici v černé barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

#SpiritofGS
Funkční triko s dlouhým rukávem/funkční kalhoty | Dámské a pánské
Funkční triko s dlouhým rukávem je vyrobeno ze 60 % z merino vlny a ze
40 % z recyklovaného PES, je příjemné na nošení a reguluje tělesnou
teplotu. Jako designový prvek je použit červený pruh.
Funkční triko s dlouhým rukávem je k dispozici v tmavě červené barvě
pro ženy a tmavě modré pro muže.
Dámské velikosti: XS-2XL; Pánské velikosti: S-3XL
Funkční kalhoty z 60 % merino vlny a 40 % recyklovaného PES jsou
příjemně hřejivé a výborně se hodí do chladného mezisezonního období.
Tkaný nápis BMW na boku a na zádech a červený pásek podtrhují
sportovní vzhled.
Funkční kalhoty jsou k dispozici v tmavě červené barvě pro ženy a tmavě
modré barvě pro muže.
Dámské velikosti: XS–2XL
Pánské velikosti: S–3XL

Funkční triko | Dámské a pánské
Triko vyrobené ze 60 % z vlny a ze 40 % z recyklovaného PES je ideální
pro letní sezónu. Příjemně se nosí, reguluje tělesnou teplotu. Jako
designový prvek je použit červený pruh na zádech.

Funkční triko je k dispozici v červené barvě.
Dámské velikosti: XS–2XL
Pánské velikosti: S–3XL

Funkční triko GS | Dámské a pánské
Praktické, funkční a příjemné na kůži. Dámské a pánské funkční triko GS
volného střihu je vyrobeno z 80 % z čisté merino vlny a z 20 %
z recyklovaného PES. Výrazný potisk „Make Life a Ride“ na zádech a znak
BMW na levém rukávu podporují kvalitní sportovní vzhled.
Funkční triko GS je k dispozici v červené barvě pro ženy a v tmavě modré
pro muže.
Dámské velikosti: XS–2XL
Pánské velikosti: S–3XL

Nákrčníky GS | Unisex
Nákrčníky GS vyrobené z 80 % z merino vlny a z 20 % z recyklovaného
PES jsou měkké a funkční. Červený pásek s natištěným nápisem BMW
dodává nákrčníku sportovní vzhled.
Nákrčníky GS jsou k dispozici v khaki, tmavě červené, tmavě modré
a černé barvě.
Jedna velikost

Funkční ponožky | Unisex
Funkční ponožky jsou vhodné pro každé roční období. Mají vysokou
stélku, zesílení v přední části a jsou vyrobeny z příjemné měkké 100%
vlny merino.
Funkční ponožky jsou k dispozici v červené a tmavě modré barvě.
Unisexové velikosti: 35/38–45/48

Chladicí vesta | Unisex
Chladivá vesta z funkčního materiálu HyperKewlTM poskytuje díky
odpařování stálé chlazení a navozuje velmi příjemný pocit. Boční části
z elastické síťoviny zajišťují vysoký komfort.

Chladicí vesta je k dispozici v tmavě šedé barvě.
Unisexové velikosti: XS–4XL

9. Volnočasové oblečení.
#NeverStopChallenging
Softshellová bunda Motorsport | Unisex
Sportovní softshellová bunda Motorsport ze softshellového polyesteru
s logem „BMW Motorrad Motorsport M“ a na zádech se síťovanou
podšívkou s výrazným potiskem.
Softshellová bunda Motorsport je k dispozici v černé barvě.
Unisexové velikosti: XS–3XL

Motorsport mikina a kalhoty na zip | Dámské a pánské
Mikina na zip Motorsport je sportovní mikina s kapucí a s novou
tříbarevnou grafikou „Motorsport“, znakem BMW a logem M na levém
rukávu. Pásek zipu je opatřen nápisem „BMW Motorrad“. Materiál mikiny
tvoří z 80 % organická bavlna a z 20 % recyklovaný polyester.
Mikina na zip Motorsport je k dispozici v černé barvě.
Dámské velikosti: XS–2XL
Pánské velikosti: S–3XL
Kalhoty motorsport jsou sportovní kalhoty úzkého střihu s novou
tříbarevnou grafikou „Motorsport“, potiskem „BMW Motorsport“ na
pravém boku a elastickým pasem se šňůrkou. Kalhoty jsou vyrobeny
z 80 % z organické bavlny a z 20 % z recyklovaného polyesteru.
Kalhoty Motorsport jsou k dispozici v černé barvě.
Dámské velikosti: XS–2XL
Pánské velikosti: S–3XL

Bunda/vesta a šortky s vestou Motorsport | Dámské
Motorsport vesta s kapucí s novou, tříbarevnou grafikou „Motorsport“ na
zádech, stejně jako znak BMW a logo M na pravém spodním lemu. Na
pásku zipu je nápis „BMW Motorrad“.
Šortky Motorsport jsou sportovní kraťasy s elastickým pasem a šňůrkou,
znakem BMW a logem M na pravém spodním lemu. Jsou vyrobeny
z 80 % z organické bavlny a z 20 % z recyklovaného polyesteru.

Oba styly jsou k dispozici v černé barvě.
Dámské velikosti: XS–2XL

Polo triko Motorsport | Dámské
Klasické polo triko Motorsport má na hrudi potisk „BMW Motorrad
Motorsport Metallic“ a logo M na pravém rukávu, stejně jako znak BMW
na levém rukávu. Látka je vyrobena z 95 % z organické bavlny a z 5 %
z elastanu.
Polokošile Motorsport je k dispozici v bílé barvě.
Dámské velikosti: XS–2XL

Polo triko Motorsport | Pánské
Klasické polo triko Motorsport s rovným střihem má novou, tříbarevnou
grafiku „Motorsport“, potisk „BMW Motorrad Motorsport“ na zádech,
logo M na pravém rukávu a znak BMW na levém rukávu. Látka je
vyrobena z 95 % z organické bavlny a z 5 % z elastanu.
Polo triko Motorsport je k dispozici v bílé a černé barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Triko Motorsport s krátkým rukávem | Pánské
Klasické triko Motorsport s krátkým rukávem s rovným střihem, malým
potiskem „BMW Motorrad Motorsport“ na hrudi, logem M na pravém
rukávu a znakem BMW na levém rukávu. Je vyrobeno z 96 % z organické
bavlny a ze 4 % z elastanu.
Triko Motorsport s krátkým rukávem je k dispozici v černé barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Top Motorsport | Dámský
Sportovně padnoucí top Motorsport je tílko s novým tříbarevným
potiskem „Motorsport“ na hrudi, znakem BMW a logem M na pravém
spodním lemu a potiskem „BMW Motorrad Motorsport“ na zádech. Je
vyrobeno ze 62 % z polyesteru, ze 34 % z bavlny a ze 4 % z elastanu.
Top Motorsport je k dispozici v černé barvě.
Dámské velikosti: XS–2XL

Triko Motorsport | Dámské
Přiléhavé triko Motorsport s kulatým výstřihem zaujme novou, tříbarevnou
grafikou „Motorsport“ kolem výstřihu. Materiál je ze 100 % vyroben
z organické bavlny.
Triko Motorsport je k dispozici v černé barvě.
Dámské velikosti: XS–2XL

Triko Motorsport | Pánské
Sportovní triko Motorsport s novou, tříbarevnou grafikou „Motorsport“,
potiskem „BMW Motorrad Motorsport“ na zádech, logem M na pravém
rukávu a znakem BMW na levém rukávu. Je vyrobeno ze 62 %
z polyesteru, ze 34 % z bavlny a ze 4 % z elastanu.
Triko Motorsport je k dispozici v černé a bílé barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Triko Motorsport s dlouhým rukávem | Pánské
Sportovní triko s dlouhým rukávem Motorsport je k dispozici s novou,
tříbarevnou grafikou „Motorsport“, potiskem „BMW Motorrad
Motorsport“ na zádech, logem M na pravém rukávu a znakem BMW na
levém rukávu. Je vyrobeno z 95 % z organické bavlny a z 5 % z elastanu.
Triko Motorsport s dlouhým rukávem je k dispozici v černé barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Triko Motorsport | Pánské
Klasické triko Motorsport s rovným střihem má malý nápis „BMW
Motorrad Motorsport“ na hrudi, logo M na pravém rukávu a znak BMW
na levém rukávu. Látka je vyrobena z 95 % z organické bavlny a z 5 %
z elastanu.
Triko Motorsport je k dispozici v černé a bílé barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Triko M motorsport | Pánské
Sportovní triko M motorsport má na hrudi grafický potisk „BMW
Motorrad Motorsport“ s logem M a znakem BMW. Materiál tvoří z 62 %
polyester, ze 34 % bavlna a ze 4 % elastan.
Triko M motorsport je k dispozici v černé, modré a bílé barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Triko RR | Pánské
Sportovní triko RR vyrobené ze 100% bavlny má na hrudi grafiku „RR“
a na levém rukávu potisk „BMW Motorsport“.
Triko RR je k dispozici v šedé a černé barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Triko R | Pánské
Sportovní triko R vyrobené ze 100% bavlny má na hrudi grafiku „S 1000“
a na levém rukávu potisk „BMW Motorsport“.
Triko R je k dispozici v červené barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Kšiltovka Motorsport/XR kšiltovka
Kšiltovka Motorsport a kšiltovka XR mají 5 1⁄2 panelů. Kšiltovka
motorsport má na přední straně potisk „S1000RR“ z TPU a na horní
straně štítku pruhy Motorsport.
Kšiltovka XR má na přední straně DH potisk „S1000XR“ a „BMW
Motorrad Motorsport“ na levé straně. Kšiltovky jsou vyrobeny ze 100%
bavlny.
Kšiltovky jsou k dispozici v černé barvě.
K dispozici v jedné velikosti

Čepice Motorsport
Čepice Motorsport má na sobě potisk v barvách M. Je vyrobena z 92 %
z recyklovaného polyesteru a z 8 % z elastanu.

Čepice je k dispozici v černé barvě.
K dispozici v jedné velikosti

#Soulfuel
Kostkovaná košile | Dámská a pánská
Kostkovaná košile ze 100% bavlny s širokými kostkami se dvěma
náprsními kapsami a sedlem v kontrastní barvě. Poutko s označením
„BMW“.
Károvaná košile je k dispozici v červené barvě.
Dámské velikosti: XS–2XL
Pánské velikosti: S–3XL

Džínová košile | Dámská a pánská
Klasická džínová košile se dvěma náprsními kapsami a poutkem
s označením „BMW“. Je vyrobena ze 100% bavlny.
Džínová košile je k dispozici v modré barvě.
Dámské velikosti: XS–2XL
Pánské velikosti: S–3XL

Triko BMW | Pánské
Klasické triko BMW ze 100% bavlny v rovném střihu s kulatým výstřihem
má na hrudi vyšitý nápis „Bayerische Motoren Werke“ a na levé lopatce
rovněž vyšitý nápis „BMW Motorrad“. Poutko s označením „BMW“.
Triko BMW je k dispozici v modré a žluté barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Triko BMW s dlouhým rukávem | Pánské
Triko BMW s dlouhým rukávem zaujme velkým potiskem „Bayerische
Motoren Werke“ na zádech. Malý svislý nápis BMW Motorrad v pravém
dolním rohu zadního dílu a štítek s poutkem s nápisem BMW dotvářejí
celkový vzhled. Triko s dlouhými rukávy je vyrobeno ze 100% organické
bavlny.
Košile BMW s dlouhým rukávem je k dispozici v barvě khaki.
Pánské velikosti: S–3XL

Košile s dlouhým rukávem Soulfuel | Pánská
Košile s dlouhým rukávem Soulfuel ze 100% bavlny má na hrudi velký
potisk „Soulfuel“, malý svislý nápis BMW Motorrad v pravém dolním rohu
zadního dílu a poutko s označením „BMW“.
Triko s dlouhým rukávem Soulfuel je k dispozici v červené barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Mikina BMW | Pánská
Mikina BMW je triko s dlouhým rukávem ze 100% bavlny s vyšitým
nápisem „Bayerische Motoren Werke“ na hrudi a poutkem s označením
„BMW“.
Mikina BMW je k dispozici v černé barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Mikina 23 | Pánská
Mikina 23 má na hrudi výšivku „23“ a poutko s nápisem BMW. Materiál
je ze 100% organické bavlny.
Mikina 23 je k dispozici v khaki barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Triko 23 | Pánské
Triko 23 ze 100% bavlny s rovným střihem a kulatým výstřihem má na
hrudi vyšitý malý nápis „23“, na levé lopatce je rovněž vyšitý nápis „BMW
Motorrad“ a poutko s označením „BMW“.
Triko 23 je k dispozici ve žluté a modré barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Triko Tlat Twin | Pánské
Klasické triko Flat Twin s kulatým výstřihem ze 100% bavlny má na hrudi
ručně vyrobenou grafiku „motorky“, na levé lopatce vyšitý nápis „BMW
Motorrad“ a poutko s označením BMW.

Triko Flat Twin je k dispozici v zelené a béžové barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Triko Air-cooled | Pánské
Klasické triko Air-cooled s kulatým výstřihem má na hrudi potisk
s grafikou motoru boxer. Na levé lopatce je vyšité logo BMW Motorrad
a na poutku nápis BMW. Materiál je ze 100 % z organické bavlny.
Triko Air-cooled je k dispozici v bílé barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Triko Big Boxer | Pánské
Klasické triko Big Boxer s kulatým výstřihem ze 100% organické bavlny
má na hrudi sametový potisk „Big Boxer“, na pravé zadní straně malý
svislý sametový nápis BMW Motorrad a poutko s označením BMW.
Triko Big Boxer je k dispozici v modré barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Mikina s kapucí Soulfuel | Dámská
„Oversize“ mikina s kapucí Soulfuel ze 100 % organické bavlny má na
zadní straně potisk „Soulfuel“ a poutko s označením BMW.
Mikina s kapucí Soulfuel je k dispozici v růžové barvě.
Dámské velikosti: XS–2XL

Triko BMW | Dámské
Triko BMW s kulatým výstřihem má na hrudi nápis „Bayerische Motoren
Werke“, na levé lopatce vyšité logo BMW Motorrad a poutko s označením
BMW. Je vyrobeno ze 67 % z lyocellu a ze 33 % z bavlny.
Triko BMW je k dispozici v červené barvě.
Dámské velikosti: XS–2XL

Triko Soulfuel | Dámské
Triko Soulfuel s kulatým výstřihem má na hrudi potisk „Soulfuel“, na levé

lopatce vyšité logo BMW Motorrad a poutko s označením BMW. Je
vyrobeno ze 100 % organické bavlny.
Triko Soulfuel je k dispozici v modré barvě.
Dámské velikosti: XS–2XL

Kšiltovka Soulfuel
Kšiltovka Soulfuel má 5 1⁄2 panelů. Na přední
části je vyšívaná látková aplikace „#Soulfuel“ ve
3D s tlustými konturami výšivky. Na zadní straně
je vyšitý nápis „BMW Motorrad“. Materiál přední
části a štítku je ze 100% bavlny a materiál zadní
části je ze 100% polyesteru.
Kšiltovka Soulfuel je k dispozici v červené barvě.
K dispozici v jedné velikosti

Kšiltovka 23
Kšiltovka 23 se třemi panely ze 100% bavlny má na levé straně přední
části výrazný nápis „23“, vzadu nad otvorem vyšitý nápis „BMW
Motorrad“ a vyraženou kovovou sponu s logem BMW.
Kšiltovka 23 je k dispozici v zelené barvě.
K dispozici v jedné velikosti

Čepice
Čepice ze 100% merino vlny má štítek s poutkem
a kovovým nýtkem s vyraženým nápisem „23“.
Čepice je k dispozici v zelené, červené a modré
barvě.
K dispozici v jedné velikosti

Čepice Twin stripes
Čepice twin stripes ze 100% merino vlny má dva
originální pruhy a štítek s kovovým nýtkem
s vyraženým nápisem „23“.

Čepice Twin stripes je k dispozici v zelené, červené a modré barvě.
K dispozici v jedné velikosti

Šátek Soulfuel
Šátek Soulfuel je vyroben ze 100% bavlny a na jedné straně má potisk
s motivem.
Šátek Soulfuel je k dispozici v modré barvě.
K dispozici v jedné velikosti

Šátek Air-cooled
Šátek Air-cooled je vyroben ze 100 % bavlny a na jedné straně má potisk
s motivem.
Vzduchem chlazený šátek je k dispozici v černé barvě.
K dispozici v jedné velikosti

#Ride&Share
Triko Make Life a Ride | Dámské
Klasické triko Make Life a Ride vyrobené ze 100 % organické bavlny má
nápis „Make Life a Ride“ na hrudi, malý svislý nápis BMW Motorrad na
pravé zadní straně a potisk znaku BMW na levém rukávu.
Triko Make Life a Ride je k dispozici v tmavě modré, černé, bílé, šedé
a červené barvě.
Dámské velikosti: XS–2XL

Triko Make Life a Ride | Pánské
Klasické triko Make Life a Ride má rovný střih a kulatý výstřih. Malý nápis
BMW Motorrad na hrudi a v bočním švu, potisk „Make Life a Ride“ na
zádech a znak BMW na levém rukávu podtrhují sportovní vzhled. Triko je
vyrobeno ze 100% organické bavlny.
Triko Make Life a Ride je k dispozici v černé, tmavě modré/bílé, tmavě
modré/červené, zelené, červené, šedé a bílé barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Mikina na zip Make Life a Ride | Dámská a pánská
Mikina Make Life a Ride s kapucí klasického střihu se zipem, nápisem
BMW Motorrad na hrudi a potiskem „Make Life a Ride“ na zádech. Mikina
na zip je vyrobena ze 100 % organické bavlny.
Mikina na zip Make Life a Ride je k dispozici v tmavě modré, červené
a šedé barvě.
Dámské velikosti: XS–2XL
Pánské velikosti: S–3XL

Kšiltovka Make Life a Ride | Unisex
Černá kšiltovka Make Life a Ride má 5 1⁄2 panelů. Na přední straně je
3D výšivka „Make Life a Ride“ a nad zadním otvorem nápis „BMW
Motorrad“. Kšiltovka je vyrobena ze 100% bavlny.
Tmavě modrá kšiltovka Make Life a Ride je vyrobena ze 100% bavlny
a má 6 panelů. Nápis „Make Life a Ride“ je vyšitý na levé přední straně
a nápis „BMW Motorrad“ vzadu.
K dispozici v jedné velikosti

#SpiritofGS
Softshellová bunda GS | Dámská a pánská
Softshellová bunda GS se skvěle hodí pod motorkářskou kombinézu,
chrání před větrem a je přiléhavá. Lze ji sbalit do malé velikosti pro
jednoduché uložení do batohu. Má napoleonskou kapsu se zipem na levé
straně hrudi, vysoký, přiléhavý límec a praktický spojovací zip pro
jednoduché spojení motorkářské bundy a kalhot ve spodní části zad.
Bunda je vyrobena ze 100% PA – lehkého, tenkého softshellového
materiálu – má na zádech červený nápis „BMW Motorrad“ a zip po celé
délce pro rychlé rozepnutí.
Softshellová bunda GS je k dispozici v červené barvě pro ženy a v modré
barvě pro muže.
Dámské velikosti: XS–2XL
Pánské velikosti: S–3XL

Fleecový pulovr GS | Dámský a pánský
Fleecový pulovr GS z polyesteru/merino vlny má na zádech BMW a na
límci kvalitní vyšívaný červený pruh jako designový prvek.
Fleecový pulovr GS je k dispozici v červené barvě pro ženy a v zelené
barvě pro muže.
Dámské velikosti: XS–2XL
Pánské velikosti: S–3XL

Triko GS s dlouhým rukávem | Unisex
Triko GS s dlouhým rukávem vyrobené ze 100% PES upoutá pozornost
svou stylovou grafikou. Na pravém rukávu má navíc nápis „BMW
Motorrad“ a na zádech „Make Life a Ride“. Límec má kontrastní barvy
oranžovou a černou.
Triko GS s dlouhým rukávem je k dispozici v modré a khaki barvě.
Unisexové velikosti: XS–3XL

Mikina s logem GS na zip | Unisex
Mikina s logem GS na zip je mikina s kapucí klasického střihu a zipem.
Na levém rukávu má stejnobarevný potisk a na zádech velké logo GS.
Materiál tvoří z 80 % organická bavlna a z 20 % recyklovaný polyester.
Mikina s logem GS na zip je k dispozici v zelené barvě.
Unisexové velikosti: XS–3XL

Mikina na zip GS | Unisex
Mikina GS s kapucí na zip je mikina s kapucí klasického střihu a se zipem,
stejnobarevným potiskem na levém rukávu a znakem BMW na pravém
rukávu. Materiál tvoří z 80 % organická bavlna a z 20 % recyklovaný
polyester.
Mikina GS na zip s kapucí je k dispozici v modré barvě.
Unisexové velikosti: XS–3XL

Triko s logem GS | Dámské
Sportovní triko s logem GS má na zádech velký svislý potisk loga GS.
Materiál je z 67 % tvořen materiálem Lyocell a ze 33 % bavlnou.

Triko s logem GS je k dispozici v červené barvě.
Dámské velikosti: XS–2XL

Triko s logem GS | Pánské
Klasické triko s logem GS s kulatým výstřihem z organické bavlny
a polyesteru s rovným střihem má na přední straně velký svislý potisk
s logem GS, svislý nápis „BMW Motorrad“ na krku a znak BMW na
rukávu.
Triko s logem GS je k dispozici v zelené barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Triko GS Tools | Dámské
Lehké triko GS Tools ze 100% organické bavlny s vypasovaným střihem
má na hrudi nápis „Work Tools“ a na zádech svislý potisk „BMW
Motorrad“.
Triko GS Tools je k dispozici v růžové barvě.
Dámské velikosti: XS–2XL

Triko GS Tools | Pánské
Triko GS Tools ze 100% organické bavlny je klasické triko s kulatým
výstřihem, rovným střihem a velkou grafikou „Work Tools“ na hrudi. Na
zádech je svislý potisk „BMW Motorrad“ a na paži znak BMW.
Triko GS Tools je k dispozici v zelené barvě.
Pánské velikosti: S-3XL

Triko GS Trip | Pánské
Triko GS Trip ze 100% organické bavlny je klasické triko s kulatým
výstřihem, rovným střihem a velkou grafikou „Trip Map“ na hrudi. Na
zádech je svislý potisk „BMW Motorrad“ a na paži znak BMW.
Triko GS Trip je k dispozici v červené barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Polo triko GS | Pánské
Polo triko GS je klasická polokošile s rovným střihem, potiskem znaku
BMW na rukávu a svislým potiskem „BMW Motorrad“ na zádech. Látka je
vyrobena ze 100% organické bavlny.
Polo triko GS je k dispozici v modré barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Triko s dlouhým rukávem Adventure | Pánské
Triko s dlouhým rukávem Adventure zaujme robustním provedením,
velkým svislým potiskem loga GS na přední straně a znaku BMW na
rukávu. Materiál tvoří z 81 % organická bavlna a z 19 % recyklovaný
polyester.
Triko s dlouhým rukávem Adventure je k dispozici v modré barvě.
Pánské velikosti: S–3XL

Kšiltovka a čepice GS | Unisex
Kšiltovka GS má 6 panelů. Na levé přední straně je vytištěn nápis „GS“
a vpravo nápis „BMW Motorrad“. Kšiltovka je vyrobena z 92 %
z polyesteru a 8 % z elastanu.
Kšiltovka GS je k dispozici v červené a modré barvě.
K dispozici v jedné velikosti
Čepice GS je vyrobena ze 100% merino vlny a má štítek se smyčkou
s logem BMW Motorrad.
Čepice GS je k dispozici v zelené barvě.
K dispozici v jedné velikosti

10.

Příslušenství

#NeverStopChallenging
Přívěsek na klíče Motorsport
Vyjádření postoje přívěskem na klíče: přívěsek Motorsport z kovu a PU
kůže upoutá pozornost svými výraznými barvami v podobě barevných
pruhů BMW Motorsport. Na samotném kroužku je vyryto logo BMW
Motorrad.

Batoh Motorsport
Batoh Motorsport z polyesteru 600D s TPU
membránou má rolovací zavírací mechanismus
v módním „messenger“ stylu. Pruhy BMW
Motorsport, znak BMW a reflexní pruh poskytují
vizuální zvýraznění na přední straně. Jezdec zipu je
opatřen logem BMW Motorrad.

Kroužek na klíče RR
Vysoce kvalitní kroužek na klíče RR má na přední straně vyražený nápis
„S1000RR“, logo BMW Motorrad a je 100% kovový.

Lanyard Motorsport
Sportovní a odolný lanyard Motorsport má aplikaci s logem „BMW
Motorrad“ v HD tisku. Sportovní pruhy a znak BMW na přední straně
dotvářejí celkový vzhled. Kroužek na klíče a malá karabina jsou vyrobeny
z kovu a zavírací mechanismus je z plastu. Samotný kroužek na klíče je
vyroben ze 100 % polyesteru.

#Soulfuel
Zástěra BMW | Unisex
Modrá džínová zástěra ze 100% džínoviny přináší skutečný motorkářský
styl. Na hrudi je vyšité logo „Bayerische Motoren Werke“.

Smaltovaný hrnek Twin Stripes
Smaltovaný hrnek Twin Stripes je smaltovaný černou barvou a má dva
bílé pruhy.

Smaltovaný hrnek Make Life a Ride
Smaltovaný hrnek Make Life a Ride je smaltovaný bílou barvou a má
černé logo BMW Motorrad a červený text „Make Life a Ride“.

#SpiritofGS
Lanyard GS
Stylový lanyard na krk GS má logo BMW Motorrad v HD potisku.
Sportovní pruhy a znak BMW na přední straně dotvářejí jedinečný vzhled.
Kroužek na klíče a malá karabinka jsou vyrobeny z kovu a zavírací
mechanismus je z plastu. Samotný kroužek na klíče je vyroben ze 100%
polyesteru.
Lanyard GS je k dispozici v modré barvě.

Lanyard GS Rope
Decentní lanyard GS Rope s čipem a karabinou má na přední straně čipu
aplikaci loga s rytinou klasického znaku BWM. Na kroužku na klíče je
vyryto logo BMW Motorrad. Lanyard je vyroben z bavlny a polyesteru.

Klíčenka GS
Klíčenka GS se sportovním logem BMW Motorrad a dynamickými pruhy
s odolným plochým potiskem na přední straně je vyrobena ze 100%
bavlny a plátna.
Klíčenka GS je k dispozici v béžové barvě.

Klíčenka s logem GS
Klíčenka s logem GS je vyrobena z robustního hliníku a vždy upoutá
pozornost. Na přední straně má vyražené logo GS. Na kroužku na klíče je
vyraženo logo BMW Motorrad.
Klíčenka s logem GS je k dispozici v antracitové barvě.
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BMW Group
BMW Group je se svými značkami BMW, MINI a Rolls-Royce vedoucím výrobcem
prémiových automobilů a motocyklů, stejně tak jako poskytovatelem prémiových
finančních produktů a služeb mobility. BMW Group je globální společností s 31 výrobními
a montážními závody v 15 zemích a celosvětovou prodejní sítí se zastoupením ve více než
140 zemích.
V roce 2020 společnost BMW Group prodala po celém světě více než 2,3 milionu
osobních vozů a více než 169 000 motocyklů. Zisk před zdaněním ve finančním roce
2020 činil 5,222 miliardy Euro, příjmy dosáhly 98 990 miliardy Euro. K 31. prosinci
2020 pracovalo pro BMW Group 120 726 zaměstnanců.
Úspěchy společnosti BMW Group se vždy opíraly o dlouhodobé strategie a odpovědnost.
Celý hodnotový a výrobní proces je zaměřen na ekologickou a sociální udržitelnost,
k životnímu prostředí odpovědné produkty a jednoznačné zaměření na ochranu zdrojů.
To vše je pevnou součástí celkového přístupu.
www.bmwgroup.com
Facebook:
http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter:
http://twitter.com/BMWGroup
YouTube:
http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+:
http://googleplus.bmwgroup.com

