INMOLD PŘILBY
INMOLD HELMETS
UNIVERSAL

Skvělý poměr ceny a kvality. Čistý, propracovaný design.
inmold helma s trojitou polykarbonátovou výztuhou
dvojí dělené vyztužení z horní strany, další vyztužení po
spodním obvodu helmy, které zajišťuje maximální odolnost
helmy ze všech stran
Polykarbonátový povrch zakrývá absorbční část složenou
ze dvou kusů do sebe zapadajících vysoce extrudovaných
polystyrénových dílců (EPS). V případě silného nárazu,
umožňuje tato technologie vzájemný pohyb dvou dílců EPS
proti sobě a tím i pohlcení části energie a vyšší ochranu hlavy.
pohybem jediné páčky lze otevřít/zavřít několik ventilačních
otvorů najednou

DOPPIO
WINTER

protection against rain, snow and cold but also highly visible
element in the traffic that you simply put on your bike helmet
huge amount of reflection areas that you will appreciate in the
daily traffic in your way to work or training!

inmold helmet with triple polycarbonate reinforcement
double split reinforcement in the upper side, additional
reinforcement along the bottom of the helmet that ensures
maximum durability
Polycarbonate layer covers the absorbent part composed of
two interlocking highly extruded polystyrene panels (EPS). In
case of severe impact, this technology allows these two EPS
parts to move relative to each other and thus absorb part of
the energy and protect the head.
one lever opens several ventilation opening

black
ID: 3051

ochrana před deštěm, sněhem, chladem, ale i vysoce viditelný
prvek v provozu, který jednoduše navléknete na Vaši cyklo přilbu
obrovské množství reflexe, kterou oceníte při každodenním
dojíždění do práce či tréninku!

ID: 2025

Luminate Traffic
black
ID: 2865

Velikosti/Sizes: S/M (55-58), L (58-61), XL (61-63)

NÁHRADNÍ SKLA / SPARE GLASSES
fluo
ID: 3052

visordopb
(blue)

white/pink
ID: 3148

visordops
(silver)

visordopo
(orange)

white/blue
ID: 3050

náhradní skla ve čtyřech barevných provedeních
possible to buy extra glasses in 4 colour versions

basic
mode

odbočení vlevo
turn left

visordopt
(transparent)

NEO
WINTER

Váha/weight: 260 g (S/M size)
Velikosti/Sizes: S/M (54-58), L/XL (58-62)

Vision Future LIGHT

Velikosti/Sizes: S/M (55-58), L/XL (58-61)

orange
ID: 3049

matt black
ID: 2371

3T SHOT

fluo
ID:3266

promyšlený aerodynamický závodní model pro časovku a triatlon
maximální možnost nastavení míry odvětrávání X aerodynamiky
díky odnímatelným krytům – brýle, boční a horní panely
inmold konstrukce s hlubokými větracími kanály
speciálni GR-EPS polystyren pro Vaši bezpečnost
tmavá barva přilby + bílá při odkrytování
aerodynamic racing and triathlon model thoughtful to the last detail
possible to adjust a rate between ventilation X aerodynamics
thanks to removable covers - glasses, side and top panels
inmold design with deep ventilation channels
GR-EPS polystyrene for your safety
dark helmet color + white when uncovered
Váha/weight: 270/170 g (S/M), 290/190 g (L/XL)
... s kryty / bez ... with / without covers

red
ID: 2291
s kompletním zakrytováním
/ with complete housing (black/green)

Velikosti/Sizes: S/M (54-58), L/XL (58-62)
green
ID: 2204

revolutionary helmet with high passive safety level thanks to
illumination of whole helmet‘s circuit and showing the direction
indicator while turn right or left
wireless Bluetooth control to show the direction of turn
possible to choose from a few lightning modes
system charging via USB port integrated into the helmet
adjustable height of the rear tightening system as for TOLTEC
helmet
see MOVIE about this product there:

hlubší inmoldová přilba vyznačující se nízkou váhou
a výborným usazením
odnímatelné uši, vyjímatelná vnitřní stélka z umělé kožešiny,
klip na brýle
deeper inmold helmet characterized by low weight,
and excellent fitting
removable ears, removable inner pad from furry material,
google clip

shiny black
ID: 2778

revoluční přilba s vysokou pasivní bezpečností díky plnohodnotnému
osvětlení po celém obvodu a zobrazením ukazatele směru při
odbočování
možnost nastavení několika světelných módů
bezdrátový Bluetooth ovladač na řidítkách s volbou směru jízdy
nabíjení systému přes USB port integrovaný v helmě
nastavitelná výška stahovacího mechanismu jako u modelu
TOLTEC

transparent visor
ID:3293

TRANSPARENT
VISOR
black
ID: 3265

nová koncepce přilby, kde je kladen důraz na vysokou bezpečnost
díky použitému GR-EPS materiálu a zesílené konstrukce (vhodné
pro vyšší rychlosti, na e-biky atd.)
Vyráběná v decentní černé variantě nebo reflexní oranžové, ale
vždy s mnoha reflexními prvky!
dodávána se zrcadlovými integrovanými brýlemi, jejichž přínosem
je, že si nemusíte složitě sundávat brýle, pokud vjedete do stínu,
ale jen odklopíte štít
zásadní výhoda pro uživatele dioptrických brýlí (sluneční cyklo
brýle mají dioptrické obroučky spojené, takže si tyto brýle
nemohou sundat)
a new helmet concept with emphase on high safety
with GR-EPS material and reinforced construction (suitable for
higher speeds, e-bikes, etc.)
Made in decent black or reflex orange but always with many
reflective elements!
supplied with mirror integrated glasses with the benefit that
you do not have to remove your glasses elaborately if you come
into the shadow but just slide the shield up
a major advantage for users of dioptric glasses (the sun glasses
have dipthric frame attached so they can not take off the
glasses)
see MOVIE about this product there:
Váha/weight: 340 g (S/M size with glasses)
Velikosti/Sizes: S/M (54-58), L/XL (58-62)
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INMOLD PŘILBY
INMOLD HELMETS
TOLTEC II + LUMIERE
technicky vyspělá cyklo přilba s promyšleným odvětráváním,
několikanásobným inmoldem z polykarbonátu s lehkosti pírka
speciální GR-EPS polystyren pro Vaši bezpečnost
možnost provléknutí dlouhých vlasů (culík)
pratelná vyjímatelná stélka z CoolStuff materiálu
blikačka v upínacím mechanismu

PEVNÉ POUZDRO/
HARD CASE

kvalitní pevné pouzdro na přilby HAVEN, do kterého můžete vložit
Vaši přilbu včetně namontovaného šťítku
slouží k ochraně proti nechtěnému poškození při převozu (např.
letecky, v kufru auta atd.)
vhodné na všechny obvyklé typy přileb bez obličejového chrániče
(pro DH)

ID: 3136

technically advanced bicycle helmet with sophisticated ventilation,
multiple inmold layers from polycarbonate as light as feather
special GR-EPS polystyrene for your safety
possible to wear hairstyle „ponytail“
removable washable lining material CoolStuff
flashlight built-in tightening wheel
see MOVIE about this product there:

high-quality hard case for HAVEN helmets to insert your helmet
including the mounted visor
serves to protect against unwanted damage during transportation
(by air, in the trunk of a car, etc.)
suitable for all common types of helmets without face protector
(for DH)

Váha/weight: 190 g (S/M), 220 g (L/XL)
Velikosti/Sizes: S/M (53-57), L/XL (58-62)

ICON

nová lehká a odvětraná inmoldová přilba odvozená od modelu
TOLTEC za vynikající cenu
speciální GR-EPS polystyren pro Vaši bezpečnost
skvěle padne díky nastavitelné výšce upínacího mechanismu
možnost provléknutí dlouhých vlasů (culík)
pratelná vyjímatelná výstelka proti hmyzu z CoolStuff materiálu

black/green
ID: 3296

black/red
ID: 3262

blue/orange
ID: 3463

black/green
ID: 3263

green/black
ID: 3264

white/grey
ID: 3261

new light and ventilated inmold helmet derived from model TOLTEC
for an excellent price
special GR-EPS polystyrene for your safety fits perfectly thanks to
the adjustable height of rear tightening system
possible to put through long hairs (ponytail)
washable removable insect net made of CoolStuff material

black/pink
ID: 3333

Váha/weight: 225 g
orange
ID: 3334

black/red
ID: 3260

Velikosti/Sizes: S/M, L/XL

white/blue
ID: 3169
black/red
ID: 3297

SVÍTÍCÍ/HEADLIGHT TOLTEC

black/blue
ID: 3295

black/pink
ID: 3298

Ergon Eco

ID: 2776

lehoučká klasická cyklo přilba s perfektním usazením vycházející
z TOP modelu TOLTEC za vynikající cenu
výškově nastavitelný stahovací mechanismus
kvalitní vycpávka z CoolStuff materiálů se síťkou proti hmyzu
možnosti provléknutí dlouhých vlasů (culík)

VNITŘNÍ POLSTROVÁNÍ/INNER PADS TOLTEC
TOLTEC RAIN PROTECTION

lightweight classic helmet with perfect fit based on the TOP
model TOLTEC for an excellent price
height-adjustable rear tightening system
high quality padding from CoolStuff material with insect screen
possible to pull through long hair (pony tail)

ID: 2585

ultralehký kryt na přilbu TOLTEC ve dvou barevných variantách

Velikosti/Sizes: S/M (54-58), L/XL (58-62)

ultralight helmet cover Toltec in two colors.
Váha/Weight: 23 g (vel. S/M)
Velikosti/Sizes: S/M a L/XL (dle velikosti přilby)

black
ID: 2451
green
ID: 2452

white
ID: 2883

orange
ID: 2882

black/blue
ID: 2881

yellow
ID: 2884

black/red
ID: 2880
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INMOLD PŘILBY
INMOLD HELMETS

DĚTSKÉ PŘILBY
CHILDREN HELMES

ENDURA-IN

nová inmoldová přilba se zesílenou spodní částí za výbornou
cenu
nízká váha s dobrým usazením na hlavě
speciální GR-EPS polystyren pro Vaši bezpečnost
pratelná vyjímatelná výstelka proti hmyzu z CoolStuff materiálu

LEVEZA

LIGHT DĚTSKÁ PŘILBA

dobře odvětraná INMOLD přilba hlubokého tvaru
s dobrým zakrytím zadní části hlavy
síťka proti hmyzu, LED osvětlení

black/orange
ID: 3171

new inmold helmet with reinforced lower part for a great price
low weight and great shape to fit
special GR-EPS polystyrene for your safety
washable removable insect net made of CoolStuff material

black/white
ID: 3300

black/blue
ID: 3299

black/pink
ID: 3301

yellow/blue
ID: 3172

PILOTO

white/black
ID: 3303

hluboká, tvarově pěkná outmold přilba v matných barvách
s plochou zadní částí (vhodné do sedačky), vyrobená
z šedého EPS pro vyšší bezpečnost

outmoldový model se všemi kvalitativními prvky inmoldu
(GR-EPS, kvalitní výstelka se síťkou, zadní krytí)
nástupce přilby Windbreaker za nižší cenu (Windbreaker 749,- /
28,9 €)

deep, nice shape outmold Helmet in matt colors with a fla
rear part (suitable seats), made gray EPS for extra security

Outmold helmet that look as quality inmold helmet with all its
quality signs: grey colour of EPS, protected rear part, removable
inner pads with insect net, produced in 4 sizes of shell! ... fits even
to XXL head!
black/red
ID: 2688

Velikosti/Sizes: XS (48-52cm), S/M (52-56)

Váha/weight: 225 g
Velikosti/Sizes: S/M, L/XL

black/green
ID: 3302

ENDURANCE LITE

black/pink
ID: 3170

very well ventilated kid inmold helmet with protection
of rear part of head
net against insect, tightening system with build-in light

Velikosti/Sizes: XS (48-52cm), S/M (52-56)

Velikosti/sizes: S/M (52-56), L (56-58), XL (58-62), XXL (62-64)

pink
ID: 2466
green
ID: 2468

blue
ID: 2885

black/pink
ID: 2689

black/red
ID: 2688

SHIELD-ON

green
ID: 2690

white
ID: 2691

black/orange
ID: 3423

nová lehká outmoldová přilba, nástupce přilby ENDURANCE za
nízkou cenu
speciální GR-EPS polystyren pro Vaši bezpečnost
pratelná vyjímatelná výstelka z CoolStuff materiálu

DREAM

nejoblíbenější dětská přilba s integrovaným štítkem
síťka proti hmyzu
kvalitní stahovací mechanismus
the most popular children helmet with integrated visor
net against insect
quality headlock system

frog
ID: 2219

Velikosti/Sizes: XS (44-48cm), S/M (48-52)

new light outmold helmet, successor of helmet Endurance for even
better price
special GR-EPS polystyrene for your safety
washable removable insect net made of CoolStuff material
Váha/weight: 225 g
Velikosti/Sizes: S/M, L/XL

black/grey
ID: 3322

black/green
ID: 3324

white/grey
ID: 3323

white/pink
ID: 3325

universe
ID: 2220

football
ID: 1247

unicorn
ID: 2890

cars
ID: 2892

dino
ID: 2893

vel. XS
bat
ID: 1830
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INMOLD PŘILBY
INMOLD HELMETS
propracovaná integrální inmold přilba s odnímatelným
chráničem obličeje a inmold zpevněním i ze spodní strany
nese znaky nejvyššího modelu Toltec … nastavitelná výška
zadního mechanismu a hluboké ventilační kanály
v zadní části zajímavě řešené vyjímatelné osvětlení s USB
dobíjením (kabel součástí dodávky)
pratelná výměnná vycpávka se síťkou proti hmyzu

CHALLENGER
black/red
ID: 3061

Grapholo

nejlépe padnoucí Enduro helma, co jste měli na hlavě hluboké
kanály pro průtok vzduchu v kombinaci s mnoha velkými
průduchy tvoří perfektně odvětranou přilbu
pratelná vycpávka se síťkou proti hmyzu
the best-fitting Enduro helmet that you ever had on your head
deep air flow channels combined with many large vents create
a perfectly ventilated helmet
washable pad with insect screen

sophisticated integral inmold helmet with detachable chin
protector with inmold reinforcement in the bottom
features of the highest model Toltec… adjustable height of
rear mechanism & deep ventilation channels
removable light with USB charger in rear part (USB cable
included)
washable & replaceable pad with insect net

Velikosti: S/M (55-58), L/XL (58-61)

Velikosti/Sizes: XS (48-53cm), S/M (51-57cm)

black/green
ID: 2872

RANGER

black/red
ID: 2873

orange
ID: 2874

blue
ID: 2875

fluo/yellow
ID: 2876

IXON

blue
ID: 3063

trail přilba v matných barvách pro různé gravity disciplíny vyrobená
z šedého či modrého EPS pro vyšší bezpečnost
ve velikosti S je vhodná pro juniory a dámy s menší hlavou

lehká trail přilba odvozená od našeho nejlepšího modelu
Toltec II se všemi jeho výhodami
hluboké ventilační kanály pro proudění vzduchu
nastavitelná výška zadního mechanismu
pratelná výměnná vycpávka se síťkou proti hmyzu
samozřejmostí

trail helmet in mat colors for different gravity disciplines made by
grey or blue EPS for higher protection
S size is suitable for juniors and ladies with a smaller head
Velikosti/Sizes: S (52-55), M (56-58), L/XL (58-61)

light trail helmet derived from our best model Toltec II
including all its advantages
deep air valve channels
deep ventilation channels for huge air flow
adjustable height of rear mechanism
washable & replaceable pad with insect net

(avalaible from 1.5.2018)

Velikosti/Sizes: S/M (53 - 57 cm), L/XL (58 - 62 cm)

green/blue
ID: 3020

black/red
ID: 2999

blue
ID: 2998

HERO LITE II
black
ID: 2685

orange
ID: 3065
blue
ID: 2687
dark green
ID: 3064

green
ID: 2686

green
ID: 2464

orange
ID: 2584

black
ID: 2461

white
ID: 2462

kokoska v matných barvách vybavená headlock kolečkem pro
nejlepší přizpůsobení vaší hlavě v cool designu
spousty větracích otvorů zajistí vynikající proudění vzduchu
do helmy
pratelná stélka z CoolStuff materiálu
vhodná jak na kolo, tak inline a jiné disciplíny s nutností co
nejvyšší ochrany hlavy
textilní transportní vak přiložen
super light and durable inmold helmet in mat colours equipped
by headlock system for the best fit in cool design
plenty of ventilations ensure good air stream into helmet
washable inner padding made of CoolStuff material
ready for bike, inline, skating, skateboarding for all disciplines
with big demand for protection
transport textile bag enclosed
Velikosti/sizes: XS (53-55), S/M (55-58), L/XL (58-62)

black
ID: 3062
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CYKLORUKAVICE
CYCLING GLOVES
Bílé neopálené ruce v konstrastu s černými pažemi?
S rukavicemi Haven Solar již nikdy více.
White not tan skin on hands compared to brown
forarms? Never more with our Solar gloves.

SOLAR
SHORT

rukavice vyrobené s důrazem na maximální pohodlí
naprosté maximum gelu zamezující brnění rukou a bolest
dlaní
pohodlné materiály s odvětrávacími průduchy snižující pocení

MUTO

gloves designated for maximum comfort during bike ride
maximum thickness of gel pads that decrease the palm mail
and pain
comfortable materials with air holes decreasing sweating
Velikosti/sizes: XS-3XL

Bílé neopálené ruce v kontrastu s černými pažemi?
S rukavicemi Haven Solar již nikdy!
lehoučké maximálně odvětrané rukavice (z horní
i spodní strany – perforovaná dlaň)
účinný systém stahování z vlhkých rukou

black/red
ID: 3249

White not tan skin on hands compared to brown
forarms? Never more with our Solar gloves
the most light as light as feather gloves (form upper
as well as lower side – perforated palm)
effective system of taking off wet hands

black
ID: 3184

KIOWA
SHORT

Velikosti/sizes: XXS-XXXL

black/green
ID: 3186

black/pink
ID: 3185

black/blue
ID: 3250

dobře padnoucí rukavice s propracovanou dlaní a silnější
gelovou vycpávkou, které nahrazují model Missile
široká škála barev
účinný systém stahování z vlhkých rukou
well-fitting gloves with sophisticated pal and powerful gel
padding replacing the model Missile
wide range of colors
effective system of taking off wet hands

red
ID: 1833

black
ID: 1831

white
ID: 1832

green
ID: 1834

DEMO
SHORT

Velikosti/sizes: XXS-XXXL

osvědčené pevné rukavice pro hrubší zacházení nyní
i v krátkoprsté variantě
tlumící gel umístěn pouze v oblastech, kde nesnižuje
citlivost úchopu pro technické jezdce
black
ID: 1835

proven heavy gloves for rough handling now and in the
short toes variant
absorbing gel is located only in areas where it does not
reduce the sensitivity of grip for technical riders

blue/orange
ID: 2836

black/green
ID: 1836

blue/green
ID: 1839

pink
ID: 1838

PENNUTO
SHORT

Velikosti/Sizes: XS - 3XL

slabé, lehké rukavice bez gelových
vycpávek
odvozeny z dlouhého modelu ve
stejných barevných kombinacích
derived from log finger model in the
same colours as longfinger
light, thin short gloves without gel
pads

black/green
ID: 3189

Velikosti/sizes: XS-3XL
black/red
ID: 2553

blue/orange
ID: 2836

green/blue
ID: 2552

black/green
ID: 2555

black/black
ID: 3387

black/white
ID: 2554

black/blue
ID: 3389

khaki
ID: 3391

black/pink
ID: 2453
black/blue
ID: 3188

black/red
ID: 3190

black
ID: 3187

black/pink
ID: 3254
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CYKLORUKAVICE
CYCLING GLOVES
DEMO
SHORT KID

dětské provedení osvědčených pevných rukavic pro
hrubší zacházení nyní i v krátkoprsté variantě
tlumící gel umístěn pouze v oblastech, kde nesnižuje citlivost
úchopu pro technické jezdce

POLARTIS CALORE

maximálně zateplené běžkařské větruodolné a voduodpudivé
rukavice
vysoká paropropustnost a široký rozsah teplotního použití
maximální důraz na izolaci proti chladu

proven heavy gloves for rough handling now and in the
short toes variant
absorbing gel is located only in areas where it does not
reduce the sensitivity of grip for technical riders

cross-country skiing and water-repellent gloves with emphase to
thermal insulation
high vapor permeability and a use in wide range of temperatures
maximum emphase to insulation against the cold

Velikosti/Sizes: 1 (4-6 years)
2 (6-8 years)
3 (8-11 years)

Velikosti/Sizes: XS-3XL
black
ID: 2558

black/pink
ID: 2453

blue/orange
ID: 2827

black/green
ID: 2559

black/red
ID: 2557

green/blue
ID: 2556

rukavice pro nejmenší cyklisty
design je sladěn s dětskými přilbami Haven DREAM
zapínání na suchý zip
prošití v barvě rukavic

DREAM

gloves for the smallest cyclists
design is aligned with children's helmets Haven
fastening velcro
sewing in the same colour as gloves
Velikosti/Sizes: XXS, XS, S, M

black
ID: 3491

black/green
ID: 3492

black/blue
ID: 3493

POLARTIS SECCIO
běžkařské větruodolné a voduodpudivé rukavice v čistém designu s dlouhým lemem, které zahřejí
vysoká paropropustnost, teplá výplň z mikrovlákna a dobrý
úchop zajišťují příjemné používání

flowers II
ID: 2896

dino
ID: 2897

unicorn
ID: 2894

cars
ID: 2898

frog
ID: 2222

POWER LIFT
POWER LITE

monster
ID: 2224

footbal
ID: 1292

fish
ID: 1293

cross-country windproof & water-repellent gloves in a clean
design with a long hem
high vapor permeability, warm microfiber filling and good grip
ensure pleasant use

velice odolné kožené rukavice vhodné pro hrubé zacházení
ve fitness
kombinace kůže a pružných prvků spolu s funkčními detaily
zajišťuje perfektní usazení a odolnost
model Power Lift je vyroben s páskem stahující zápěstí na
rozdíl od odlehčené verze Power Lite
very resistant leather gloves suitable for rough treatment in
fitness
combination of leather and elastic elements together with
PowerLift the functional details ensures perfect fitting and durability
ID: 2602
model Power Lift is created with reinforcement of wrist by
tightened belt in comparison wiht lightweight version Power
Lite and other differences

PowerLite
ID: 2603

Velikosti/Sizes: S, M, L, XL

DEMO
SEVERE
black/red
ID: 3183

universe
ID: 2223

black
ID: 3181

Velikosti/Sizes: XS-3XL

black
ID: 3490

DEMO
POLAR

autumn/winter reinforced bike gloves with NOWIND membrane
against wind and cold designated for severe weather
derived from longfinger model Demo
TouchSC technology used on the fingertips to control the
touch device

doplňují oblíbenou řadu rukavic DEMO Short, Long a Polar,
s vyšší tepelnou izolací
i přes vyšší izolaci je kladený důraz na dobrý úchop řidítek,
TouchSC technologie samozřejmostí

black/green
ID: 3182

Velikosti/Sizes: XS - 3XL

our warmest winter gloves with waterproof membrane
with design coming from the bestseller DEMO gloves
big emhase to good hand grip even we use bigger insulation,
of course TouchSC technology
Velikosti/Sizes: XS - 3XL

podzimní/zimní bikové zesílené rukavice s NOWIND membránou
proti větru a chladu určené do nepříznivého počasí
odvozeny od modelu Demo long
na koncích prstů použita TouchSC technologie pro ovládání
dotykových zařízení

black
ID: 2605

green/blue
ID: 2604
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CYKLORUKAVICE
CYCLING GLOVES
RUNNING
CONCEPT

model nahrazující rukavice Pure Nordic Lite ve čtyřech
velikostech
vhodné pro běh a jinou sportovní činnost
vyrobeny z prodyšného materiálu s vnitřním počesem
pro vysoký odvod vlhkosti

dobře padnoucí rukavice s propracovanou dlaní a silnější
gelovou vycpávkou, které nahrazují model Missile
na koncích prstů použita TouchSC technologie pro ovládání
dotykových zařízení
široká škála barev, které doplňují kolekci oblečení Haven

KIOWA
LONG
pink
blue/green
ID: 1848 ID: 1847

model replacing gloves Pure Nordic Lite in four sizes
suitable for running and other sport activities
made of breathable material with inner furry surface
for quicker moisture outlet

neon green
ID: 2601

Velikosti/Sizes: S, M, L, XL

Velikosti/Sizes: XXS-XXXL

black
ID: 2600

black
ID: 1844

SOLAR
LONG

Bílé neopálené ruce v kontrastu s černými pažemi?
S rukavicemi Haven Solar již nikdy!
na koncích prstů použita TouchSC technologie pro
ovládání dotykových zařízení
lehoučké jako pírko, maximálně odvětrané rukavice
(z horní i spodní strany – perforovaná dlaň)
red
ID: 1842

GLOVES
HAVEN

black/green
ID: 1845

demo LET´S RIDE

ADULT & KID VERSION

TOGETHER

White not tan skin on hands compared to brown
forarms? Never more with our Solar gloves!
TouchSC technology used on the fingertips to control
the touch device
the most light as light as feather gloves (form upper
as well as lower side – perforated palm)

green
ID: 1843

well-fitting gloves with sophisticated palm and powerful
gel padding replacing the model ERGONY
TouchSC technology used on the fingertips to control the
touch device
wide range of colors that complement the collection of
clothing Haven

Velikosti/sizes: XXS-XXXL
black
ID: 1840

white
ID: 1841

zesílené rukavice pro hrubší zacházení
tlumící gel umístěn pouze v oblastech, kde nesnižuje
citlivost úchopu pro technické jezdce
na koncích prstů použita TouchSC technologie pro
ovládání dotykových zařízení

DEMO LONG
black/red
ID: 2238

reinforced gloves for rough handling
absorbing gel is located only in areas where it does not
reduce the sensitivity of grip for technical riders
TouchSC technology used on the fingertips to control
the touch device

DEMO
LONG KID

zesílené rukavice pro hrubší zacházení
tlumící gel umístěn pouze v oblastech, kde nesnižuje citlivost
úchopu pro technické jezdce
na koncích prstů použita TouchSC technologie pro ovládání
dotykových zařízení
dětská zjednodušená verze
black/white
ID: 2237

black/red
ID: 2238

green/blue
ID: 2239

Velikosti/Sizes: XS-3XL

Velikosti/Sizes: 1 (4-6 years)
2 (6-8 years)
3 (8-11 years)
blue/orange
ID: 2030

black/black
ID: 3388

black/blue
ID: 3390

khaki
ID: 3392

black/pink
ID: 2527

blue/orange
ID: 2030

PENNUTO LONG Velikosti/Sizes: XS – 3XL
black/blue
ID: 3192

black/green
ID: 2236

reinforced gloves for rough handling
absorbing gel is located only in areas where it does not
reduce the sensitivity of grip for technical riders
TouchSC technology used on the fingertips to control the
touch device
children simplified version

black/green
ID: 2236

black/pink
ID: 2527

black/white
ID: 2237

slabé rukavice s Touch SC systémem pro ovládání telefonu
bez gelových polštářků
thin gloves without gel pads for lower price and 100%
handlebar respond

black/red
ID: 3194

black/green
ID: 3193

black
ID: 3191

black/pink
ID: 3253
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BUNDY
JACKETS
pánská i dámská verze
mikina se zateplenými prošívanými panely chránícími hrudník a ledviny před prochladnutím
kombinace s prodyšným funkčním materiálem zaručuje výbornou ventilaci
spoustu funkčních detailů

POLARTIS HOODIE
HMS & WMS

WOMEN

Série vznikla pro perfektní funkční a designové vyladění jezdce pro SKI - ALP a Běžecké lyžování - součástí této kolekce jsou produkty nazvané POLARTIS
...pánské a dámské bundy, unisex zimní kalhoty, převlekové kalhoty a ponožky z příjemného funkčního materiálu z nejkvalitnější MERINO vlny.
Bunda POLARTIS
Propracovaná pohodlná celorozepínací technická bunda s kapucí sportovního střihu, ideální na různé outdoorové aktivity jako je skialp, běžky, lezení,
nebo turistiku.
Pružný funkční a rychleschnoucí bi-stretch materiál (ošetřen hloubkovou voděodolnou úpravou) s jemným vnitřním počesem (pro vyšší tepelný komfort a
odvod potu) je skvělou kombinací prodyšnosti a odolnosti proti větru a vodě. Přední část na hrudníku a v zadní části v oblasti ledvin je bunda vyrobena z
dvouvrstvého tepelně svařeného materiálu o hmotnosti 360g/m2 (větru a voděodolný), který je neprofukavý a udržuje Vás v teplotním komfortu a pohodlí.

WMS blue ID: 3486
WMS pink ID: 3487
WMS black-pink ID: 3488
WMS khaki ID: 3489

Zbytek částí bundy je vyroben z pružného jednovrstvého materiálu o hmotnosti 230g/m2 (prodyšný a voděodolný).

Velikosti/Sizes: HMS (men) S-3XL
WMS (women) XS-2XL

WOMEN

TECHNICAL OUTWEAR
The series was created for perfect functional and design tuning of the rider for SKI - ALP and cross-country skiing - this collection includes products called
POLARTIS ... men‘s and women‘s jackets, unisex winter pants, disguise pants and socks made of a pleasant functional material made of the highest quality
MERINO wool.

MEN

men‘s and women‘s versions
sweatshirt with insulated quilted panels protecting the chest and kidneys from cooling
combination with breathable functional material
guarantees excellent ventilation
lots of functional details

WOMEN

POLARTIS jacket
Sophisticated comfortable full-length technical jacket with a sporty hood, ideal for various outdoor activities such as skialp, cross-country skiing, climbing, or hiking.
The flexible, functional and quick-drying bi-stretch material (treated with a deep waterproof finish) with a gentle internal comb (for greater thermal comfort and
sweat wicking) is a great combination of breathability and wind and water resistance. The front part on the chest and in the back part in the kidney area is a jacket
made of a two-layer heat-welded material od weight 360 g/m2 (wind and water resistant) that is breathable and keeps you in thermal comfort and convenience.

MEN

MEN

HMS black-green ID: 3482

HMS khaki ID: 3484

HMS green-blue ID: 3483

HMS blue 3485

The rest of the jacket parts are made of flexible single-layer material weighing 230 g/m2 (breathable and water resistant).

POLARTIS JACKET HMS

blue
ID: 3411

black
ID: 3414

orange
ID: 3412

khaki/green
ID: 3413

na hrudi dvě prostorné speciální kapsy na fotoaparát, nebo mobilní
telefon
v horní části levé paže malá kapsa na zip na drobnosti
v zadní části prostorná kapsa na zip (na stoupací - tulení pásy)
v podpaždí rozsáhlá a vysoce účinná ventilace na zip, která odvádí vlhkost při výstupu a zajišťuje tepelnou regulaci při sestupu nebo rychlém
sjezdu
na levé paži speciální otvor pro skrytí / zobrazení hodinek (výškoměr,
navigace)
rukávy zakončeny elastickým materiálem s otvorem na palec
pogumovaná část ramen vůči oděru při kontaktu s batohem
nastavitelná kapuce s lemem

THERMAL
JACKET (UNISEX)
black
ID: 3015

Velikosti/Sizes: XS-3XL

THERMAL
VEST (UNISEX)

POLARTIS JACKET WMS

Velikosti/Sizes: women XS-2XL

blue
ID: 3415

pink
ID: 3416

jacket directly derived from the Thermal vest, with great thermal
properties & breathability at the same time
side elastic breathable panels with inner fur will perfectly adapt
to the body and outlet any sweat
quality internal polyester insulation
a lot of pockets, possible to tighten the waist diameter

two spacious special pockets for a camera or mobile phone on the chest
in the upper part of the left arm a small zip pocket for small items
spacious zip pocket in the back (for uphill belts or bottle to keep it warm)
large and highly efficient zippered ventilation in the armpit that removes
moisture at the exit and ensures thermal regulation during the descent
or fast long downhill
special hole on the left arm for hiding / showing the watch (altimeter,
navigation)
sleeves finished with elastic material with a hole for the thumb
rubberized part of the shoulders against abrasion when in contact with
the backpack
adjustable hood with hem
Velikosti/Sizes: men S-3XL

black
ID: 3427

bunda přímo odvozená z vesty Thermal, se skvělými tepelnými
vlastnostmi a zároveň prodyšností požadovanou při sportu
postranní pružné prodyšné panely s vnitřním počesem se skvěle
přizpůsobí tělu a odvádí případný pot
kvalitní vnitřní polyesterová izolace
velké množství kapes, možnost stažení v pase

black
ID: 2918

black/yellow
ID: 2919

black/blue
ID: 3017

black/blue
ID: 2920

black/pink
ID: 3018

black/yellow
ID: 3016

black/pink
ID: 2921

Velikosti/Sizes: XS-3XL
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BUNDY
JACKETS
GONNA CALDA
SUKNĚ

výborná ochrana proti studenému větru či zimnímu počasí
stylová celorozepínací prošívaná sukně s dostatečnou tepelnou
izolací odvozenou z vesty Thermal
bi-stretch postranní panely, které se skvěle přizpůsobí postavě
a opticky zužují boky
postranní zipy pro nastavení ideálního rozparku

PIOGGIA
JACKET

nová technologie pláštěnky – bunda z bistretch
materiálu s lepenými švy a vysokým vodním sloupcem
poskytuje vysokou voděodolnost, vysokou pružnost
a dobrý odvod vlhkosti
voděodolnost 10.000mm, prodyšnost 3.000mm
new technology of raincoats – jacket from bistretch
material, glue-tape sewing and high water protection
ensure high waterproofness, high flexibility and
good moisture outlet
waterproofness: 10.000mm, breathability: 3.000mm

great protection against cold or winter weather
stylish skirt possible to be fully opened with adequate thermo
insulation derived from vest Thermal
bi-stretch side panels that perfect fit to various women body
shape and visually decrease the hip size
side zippers that helps to adjust the body fit and comfort

Velikosti/Sizes: XS – 3XL

Velikosti/Sizes: S, M, L, XL

blue
ID: 3222

black/pink
ID: 3216

grey
ID: 3221

NALISHA

black
ID: 3240

BUNDA UNISEX

blue
ID: 3248

propracovaná bunda vhodná na trail či běžné nošení, která
výborně doplňuje kraťasy nebo dlouhé kalhoty Nalisha
materiál s vysokou elasticitou, voděodolná úprava s důrazem
na maximální prodyšnost
velké množství kapes, decentní zpracování
work-out jacket for trail or casual wear, that perfectly fits to
short or long pants Nalisha
material with high flexibility, water resistant and breathability
with soft surface
a lot of pockets, decent design
grey/blue
ID: 3229

Velikosti/Sizes: XS – 3XL

grey/black
ID: 3228

RAINSHIELD

velmi lehká, větru a voděodolná pláštěnka s kapucí
v límci v pastelových barvách, která myslí nejen na
cyklisty, ale díky vložené kapuci, která přiléhá těsně
k hlavě, také na běžce
malá velikost po složení do zadní kapsy
materiál má oproti modelu Ultralight vylepšenou
paropropustnost pro vyšší tělesnou námahu
postranní a zadní panely z prodyšného materiálu
light, wind and waterproof raincoat with a hoodie in
the collar in pastel colors that is suitable not only
for bikers but also for runners thanks to hoodie that
copy the shape of head
small transport size, possible to fold in back pocket
material with improved breathability for higher
performance compared to model Ultralight
side and rear panels made of breathable fabric
Velikosti/Sizes: S-3XL

white/blue
ID: 2707

TRUFEEL (UNISEX)

green/blue
ID: 2705

CITYR-ID (UNISEX)

orange
ID: 2917

unisex bunda přiléhavého střihu s waterproof membránou
z bi-stretch materiálu, který se perfektně přizpůsobí každému
Vašemu pohybu
zadní kapsy na zip

black
ID: 2915

white/black
ID: 2708

lehká a skladná větrovka do města vycházející z modelu Featherlite
Breath, která skvěle doplňuje kraťasy a dres stejného názvu
větruodolný materiál je prodyšný, navíc použité další odvětrávání
v bocích, kapuce v límci
složitelná do velmi malé vnitřní kapsičky do balíčku

unisex slimfit jacket with a waterproof membrane made of
bi-stretch material that perfectly adapts to every your move
zipper pocket in rear part

light and compact city jacket based on Featherlite Breath that
perfectly complements short pants and jersey of the same name
windproof material is breathable, additional ventilation in both
sides, hood in collar
foldable into a very small inner pocket to small package

Velikosti/Sizes: XS-3XL

silver
ID: 3150

green
ID: 2916

green/black
ID: 2706

Velikosti/Sizes: XS-3XL
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PROTECTION

BUNDY
JACKETS
FEATHERLITE
BREATH JACKET

v porovnání s bundou Featherlite je použitý prodyšnější materiál s odvětranými bočními panely
v podobě MESH materiálu
superlehká, neprofukavá a částečně nepromokavá
větrovka s kapucí v límci
větrovka o váze pouze 80 g (velikost M), sbalitelná
do kapsy, která je součástí bundy
střih je vhodný pro muže i ženy

black
ID: 2809

RAINCOAT PONCHO II

khaki
ID: 3060

universal poncho raincoat with hood
sealed seams, fastener snaps
100% PVC 0,15 mm
Velikosti/sizes: KID (3-6 years)
S/M (pro štíhlé/slim figure)
L/XL (pro chlapáky/tall guys)

compared to jacket Featherlite used material is
more breathable combined with MESH panels
on both sides
superlight, windproof and partially waterproof
jacket with a hood hidden in the collar
windbreaker of weight only 80 grams (size M),
foldable into a pocket that is part of the jacket
cut is suitable for both men and women

TEENAGE
VERSION
TEENAGE
VERSION
ID: 2591

univerzální pončo pláštěnka s kapucí
zatavené švy, upínaní pomocí patentů
100% PVC 0,15 mm

reflex green
ID: 2710

Velikosti/Sizes: XS - 4XL
Velikosti/Sizes TEENAGE VERSION:
1 (4-5 years), 2 (6-7 years), 3 (8-9 years), 4 (10-11 years)
grey/blue
ID: 2711

TECH PROOF
green
ID: 2768

blue
ID: 2767

red/black
ID: 2769

pink/black
ID: 3422

black
ID: 2811

vesta materiálově vychází z bundy Featherlite,
s odvětranými zády + dvěmi kapsami
uvnitř malá kapsička na sbalení, váha 60 g
the material is the same as the jacket Featherlite,
with ventilated back + two pockets
inside a small pocket to collapse, weight 60g
Velikosti/Sizes: XS - 4XL

RAINCOAT CLASSIC II

blue
ID: 2770

red
ID: 2772

osvědčené a dobře střižené pláštěnky z PVC
s celorozepínacím zipem
v barevných kombinacích doplněných o novou
elegantní grafitovou barvu + zářivě zelenou
100% PVC 0,15 mm

grey/blue
ID: 2709

dark green
ID: 2541 only XS size

grey/pink
ID: 2779

Vysoce efektivní nanotechnologická impregnace poskytující silné hydrofobní vlastnosti.
Vyvinutá speciálně pro produkty HAVEN a jejich technické materiály (polyester, polyamid,
nylon) – možno použít na veškeré sportovní oblečení, pokud výrobce neuvádí jinak.
Výrobek je disperzí modifikovaných hybridních částí, kde hlavní roli hrají upravené
nanočástice křemíku.

FEATHERLITE
BREATH VEST

green
ID: 2771

ID: 3135

reflex green
ID: 2812 only KID size

proven and well-cut PVC raincoats
with zipper
in various color combinations
100% PVC 0,15 mm
Velikosti/sizes: KID (3-6 years)
XS/S (do/up to 160cm)
S/M (pro štíhlé/slim figure)
L/XL (pro chlapáky/tall guys)

Výhody:
chrání oblečení před ulpíváním nečistot, zjednoduší jejich odstranění
až 10x rychleji schne (po dešti i při nadměrném pocení v létě!)
nemění přirozenou prodyšnost ošetřeného materiálu
maximální účinnost i na membránové oděvy jako Softshell, Gore-Tex a ...
použitelné na zimní věci jako rukavice, čepice, kalhoty ...
jedna impregnace vydrží 3x praní (žádná aviváž, praní do 40°C) při zachování její funkce,
pak se účinnost postupně snižuje
úplná nezávadnost a šetrnost jak k životnímu prostředí, tak k ošetřovaným povrchům
naprosto bez zápachu, bezbarvá, vhodná pro aplikaci v pohodlí domova
nanotechnologie, vodoodpudivost, paropropustnost, zvyšuje odolnost proti znečištění,
až 10x rychlejší schnutí, nanášet 24h před použitím
Highly effective nanotechnological impregnation providing strong hydrophobic properties.
Specially developed for HAVEN products and their technical materials (polyester, polyamide,
nylon) - can be used on all sportswear unless otherwise specified by the manufacturer.
The product is a dispersion of modified hybrid parts, where modified silicon nanoparticles
play a major role.
Advantages:
protects clothes from adhering to dirt, making them easier to remove
up to 10 times faster drying (after rain and excessive sweating in summer!)
NANOTECHNOLOGY
does not change the natural breathability of the treated material
maximum efficiency for membrane garments like Softshell, Gore-Tex and ...
usable for winter things like gloves, hats, pants ...
WATER REPELLENT
one impregnation lasts 3x washing (no fabric softener, washing up to 40°C) while
maintaining its function, then efficiency gradually decreases
VAPOR BREATHABLE
completely safe and environmentally friendly as well as treated surfaces
completely odorless, colorless, suitable for home use
nanotechnology, water repellent, vapor breathable, agains dirty, up to 10x quicker
dry,
AGAINST DIRTY
apply 24h before
Inhalt: 200 ml

NANOTECHNOLOGY

UP TO 10X QUICKER DRY

WATER REPELLENT
APPLY 24H BEFORE
VAPOR BREATHABLE

grey/pink
ID: 2777

FREEZING CAN DAMAGE
THE PRODUCT

khaki
ID: 3059

AGAINST DIRTY
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KRAŤASY
SHORT TROUSERS

nastavitelný obvod pasu
/ adjustable waist

kapsička na drobnosti
/ trinket pocket

pružný panel zabraňující
sesouvání kalhot při jízdě
/ flexible part to avoid
slip down of the pants
within biking

RAINBRAIN

nová koncepce voděodolných kraťasů určených pro hrubší
zacházení, dodáváno bez vnitřních kalhot
kompletní zadní díl tvořen nepromokavým, avšak částečně
pružným waterproof materiálem s vodním sloupcem 15.000 mm
přední část z prodyšného materiálu
ideální na bike projížďky v blátivém terénu či po dešti nebo
během
Vaše jízda dostane jiný rozměr!
odvětrávací zipy, spousty kapes, délka na kolena

anatomicky tvarované kapsy
s výztuhou v jiné barvě
/ anatomically shaped pockets
with reinforcement

dvouúrovňový zip umožňující
odvětrávání a zároveň
možnost rozšíření nohavic pro
pohodlnější jízdu
/ doublesided zipper for
ventilation & extending legs for
more comfortable ride

kapsa v kapse! … pružná stretch
kapsa pro mobil o různé velikosti
v klasické kapse, která zabraňuje
pohybu telefonu při šlapání /
flexible stretch cell phone pocket
in usual pocket to avoid cell
movement while biking

the new concept of waterproof shorts designed for rough
handling, delivered without inner pants
the entire rear section consists of a waterproof but partly
flexible waterproof material with 15,000 mm water column
front breathable material
ideal for bike rides in muddy conditions or after rain or
during
Your ride gets another dimension!
ventilation zippers, lots of pockets, knee length

black/green
ID: 2500

Velikosti/Sizes: S - 3XL
Kolekce Haven Singletrail vznikla pro perfektní designové vyladění jezdce od hlavy až po paty ... součástí této kolekce jsou pánské a dámské kraťasy, unisex
kalhoty a dres.
Komplet můžete doladit přilbou TOLTEC, rukavicemi PENNUTO, ponožkami LITE nebo jinými produkty HAVEN přesně ve Vaší barevné kombinaci,
případně rukávky SOFTIES dle Vašich představ.
Celou kolekcí oblečení se nese zásadní myšlenka: být IN, ale v pohodlí. SLIMFIT vs. REGULAR. Proto jsme navrhli dlouhý postranní zip spojující odvětrávání
s možností nastavení šíře nohavic. Ať máte ventilaci otevřenou či uzavřenou, můžete si vybrat, zda mít trendy Slimfit střih nebo široké pohodlné nohavice.
The series was created to the perfect rider's tuning from head to toe ... this collection is called SINGLETRAIL ... men and women shorts, unisex pants,
helmet, long and short gloves. You can fine-tune the set HAVEN by socks and jerseys.
This outfit can be underlined by helmet TOLTEC, gloves PENNUTO, socks LITE or different products HAVEN in your colour combination optionally by
arm covers SOFTIES.
The entire collection of clothing carries a fundamental idea: to be in, but in comfort. Slimfit vs. Regular. That's why we designed a long side zipper
connecting ventilation with adjustable width legs. Whether you have a ventilation open or closed, you can always choose to have a trendy slimfit cut
or wide leg to feel comfortable!

SINGLETRAIL HMS

black
ID: 2499

black/red
ID: 3231

enduro kraťasy pro drsnější zacházení vyrobené
kombinací našich modelů Energizer a Rainbrain,
tedy paropropustného a membránového materiálu
součástí této kolekce je dres RIDE-KI

RIDE-KI SHORT

enduro short pants for rough use, made of combination
of our two models – Energizer and Rainbrain, it means
waterproof and breathable materials
jersey RIDE-KI is also a part of this collection

black/green
ID 3196

pánské kraťasy sestávající se z panelů bi-stretch & jednosměrné stretch
látky o různých vlastnostech a povrchové úpravě, které zajištují perfektní
usazení na těle
užší provedení nohavic s možností rozšíření, odvětrávání
samozřejmostí je vodě odolná rychleschnoucí úprava jako u ostatních modelů
dodáváno včetně vnitřních odnímatelných cyklokalhot
součástí této kolekce je dres SINGLETRAIL

Velikosti/Sizes: S – 3XL

highly sophisticated men's short pants consisting of panels of one-way
& bi-stretch materials with internal napped various properties and surface
treatments that ensure a perfect fit on the body
narrow shape of legs with possibility to extend, ventilation
water repellent surface as all other pants HAVEN
delivered with removable inner cycling pants

black
ID: 2712

Velikosti/Sizes: S-3XL
black
ID 3197
red
ID: 2714

blue
ID: 2713

orange
ID: 2715

black/red
ID: 3153

NAVAHO SLIMFIT
black/red
ID: 2717

black/blue
ID: 3154

black/green
ID: 3233

zúžení nohavic SLIMFIT
propracované pánské kraťasy v čistém dvoubarevném designu
s pohodlnými vnitřními vyjímatelnými kraťasy s cyklovložkou
zadní část s pružným panelem zvyšuje pohodlí a kalhoty nesjíždí
dolů
teflonová úprava proti vodě a nečistotám
mnoho praktických detailů jako voděodolná kapsa, MP3 kapsa,
odvětrávání atd.
výborně se hodí k volným dresům NAVAHO v mnoha barevných
provedeních
narrow cut of legs
sophisticated men‘s shorts in a simple two-tone design with
comfortable and removable inner shorts with cycling pad
rear part with elastic panels increase comfort and shorts does
not slip down
soft waterproof treatment against water and dirt
many practical details like waterproof pocket, MP3 pocket,
ventilation, etc.
fits great to special free jersey NAVAHO in many colour ways

black/green
ID: 2718

black/blue
ID: 3257

blue/orange
ID: 2720

red/white
ID: 2721

green/beige
ID: 3070

green/yellow
Velikosti/Sizes: S-XXXL
ID: 3071

ENERGIZER CRAZY

orange
ID: 3393

green
ID: 3376

blue
ID: 3377

blue
ID 3195

nové barevné kombinace oblíbených kraťasů ENERGIZER
propracované TRAIL kraťasy s trojitým prošitím zadní části v čistém
dvoubarevném designu z pevného materiálu s vnitřním počesem
teflonová úprava svrchního materiálu proti vodě a nečistotám
samozřejmostí jsou pružné panely v rozkroku a zadní části pro
ničím neomezující pohyblivost, kapsy se zipy, možnost odvětrání,
laser odvětrání i v rozkroku
dodávány bez vnitřních kalhot
součástí této kolekce je dres ENERGIZER CRAZY
new colourful combinations of popular short pants Energizer
sophisticated TRAIL shorts with triple stitching in rear part in the net
two-tone design, made of solid material with internal napped
Teflon upper material against water and dirt
of course there are elastic panels in the crotch and back for neverending
mobility, zipped pockets, venting option, laser hole to ventilate in the
crotch
supplied without inner trousers with pad
jersey ENERGIZER CRAZY is also part of this collection
Velikosti/Sizes: S-3XL

23
24

KRAŤASY
SHORT TROUSERS
ENERGIZER

TEENAGE
black/red
ID: 2930

khaki
ID: 3304

red
ID: 2932

propracované TRAIL kraťasy s trojitým prošitím zadní části v čistém
dvoubarevném designu z pevného materiálu s vnitřním počesem
teflonová úprava svrchního materiálu proti vodě a nečistotám
samozřejmostí jsou pružné panely v rozkroku a zadní části pro ničím neomezující pohyblivost, kapsy se zipy, možnost odvětrání, laser odvětrání i v rozkroku
dodávány bez vnitřních kalhot

orange
ID: 2931

sophisticated TRAIL shorts with triple stitching in rear part in the net
two-tone design, made of solid material with internal napped
Teflon upper material against water and dirt
of course there are elastic panels in the crotch and back for neverending
mobility, zipped pockets, venting option, laser hole to ventilate in the
crotch
supplied without inner trousers with pad

green
ID: 2247

dětské kraťasy s vyjímatelnou cyklovložkou
mnoho funkčních prvků
stahování v pase, reflexní detaily
materiál pokryt teflonovou vrstvou pro rychlejší
schnutí, proti špíně, proti „lepení“ na vlhkou pokožku

blue/green
ID: 2798

children shorts with removable inner cycling pants
many functional elements
adjustable in waist, reflective details
material covered with teflon coating to be fast dry,
stain resistance, against the „sticking“ on wet skin
Velikosti/Sizes:
1 (4-6 years), 2 (6-8 years), 3 (8-10 years), 4 (9-11)

blue/pink
ID: 2799

black/green
ID: 2591

Velikosti/Sizes: S-3XL
black
ID: 3238

orange
ID: 3306

blue black / green
ID: 2248
ID: 2246

CITYR-ID (UNISEX)
ID 3074

unisex model určený svým čistým designem, materiálem
i střihem do města (doplňkem je dres a větrovka CITYR -ID)
speciální kombinace materiálu nylon-lycra pro získání matného
stylového povrchu při maximální roztažnosti (bi-stretch)
úprava proti vodě a nečistotám

ID 3111

unisex model designated by it's clean design, material and
cut to the city (as complement you can have jersey and jacket
CITYR-ID)
a special combination of nylon-lycra provides a dull, stylish
surface with maximum bi-stretch properties
treatment against water and dirty
Velikosti/Sizes: XS-3XL

SKINFIT

letní sedmipanelové krátké cyklo kalhoty
s maximálním důrazem kladeným na kvalitu
usazení, vnitřní vložku a kombinací výkon/pohodlí
žádný přišitý silikonový pruh, ale bezešvá
technologie ukončení nohavic s navařenou
silikonovou vrstvou
kompresní materiál BODYFIT zaručí Váš maximální výkon při vysokém stupni pohodlí, užijete si každý kilometr na kole!
součástí této kolekce je dres SKINFIT

MEN VERSION

black/red
men ID: 3242

black/fluo
men ID: 3178
black/fluo
ID: 3174

WOMEN VERSION

black
ID: 3173

Velikosti/Sizes: men: S – 3XL
women: XS – XXL

black/blue
ID: 3176

NALISHA

velmi pohodlné unisex kraťasy užšího střihu z kvalitního
bistretch materiálu odvozené od modelu Energizer
hlavním znakem je široký pružný pruh v pase místo zipu
vodoodpudivá úprava materiálu

grey/blue
ID 3208

very comfortable pants of narrow cut made of bi-stretch
material
based on model Energizer long
typical sign is wide belt made of flexible rubber for
neverending comfort
water resistant coating

black/pink
women ID: 3179
black/pink
ID: 3175

ENERGY CRAZY
pink
ID: 3380

Velikosti/Sizes: XS – 3XL

summer 7-panels bike short with maximal
emphase to quality of fitting, quality of inner
pad and comfort
wide seamless silicon ending of legs, shape
for men with braces, women shape without
braces
as a part of this collection, find jersey SKINFIT

black/blue
women ID: 3180

black
ID: 3468

nové barevné kombinace oblíbených kraťasů ENERGIZER v dámském provedení pojmenovaném ENERGY s vnitřními vyjímatelnými kraťasy s cyklovložkou
propracované TRAIL kraťasy s trojitým prošitím zadní části v čistém dvoubarevném designu z pevného materiálu s vnitřním počesem
teflonová úprava svrchního materiálu proti vodě a nečistotám
samozřejmostí jsou pružné panely v rozkroku a zadní části pro ničím neomezující pohyblivost, kapsy se zipy, možnost odvětrání, laser odvětrání i v
rozkroku
součástí této kolekce je dres ENERGY
new colourful combinations of popular pants ENERGIZER in women cut called
ENERGY included removable inner pants
sophisticated TRAIL shorts with triple stitching in rear part in the net two-tone
design, made of solid material with internal napped
Teflon upper material against water and dirt
of course there are elastic panels in the crotch and back for neverending mobility, zipped pockets, venting option, laser hole to ventilate in the crotch
as a part of this collection, find jersey ENERGY

blue/white
ID 3211

grey/black
ID 3210

blue/yellow
ID 3212

blue
ID: 3383

Velikosti/Sizes: S-2XL
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KRAŤASY
SHORT TROUSERS
nové barevné kombinace oblíbených kraťasů ENERGIZER v dámském provedení ENERGY s vnitřními vyjímatelnými kraťasy s cyklovložkou
propracované TRAIL kraťasy s trojitým prošitím zadní části v čistém dvoubarevném designu z pevného materiálu s vnitřním počesem
teflonová úprava svrchního materiálu proti vodě a nečistotám
samozřejmostí jsou pružné panely v rozkroku a zadní části pro ničím
neomezující pohyblivost, kapsy se zipy, možnost odvětrání, laser odvětrání i v rozkroku

ENERGY

ENERGY THREEQ
black/pink
ID: 3384

new colourful combinations of popular pants ENERGIZER in women cut
called ENERGY included removable inner pants
sophisticated TRAIL shorts with triple stitching in rear part in the net two-tone design, made of solid material with internal napped
Teflon upper material against water and dirt
of course there are elastic panels in the crotch and back for neverending
mobility, zipped pockets, venting option, laser hole to ventilate in the crotch

khaki/yellow
ID: 3382

Velikosti/Sizes: S-2XL

nový model 3/4 kraťasů odvozených od více než osvědčeného modelu
kalhot ENERGIZER LONG
propracované TRAIL kraťasy s trojitým prošitím zadní části v čistém
dvoubarevném designu z pevného materiálu s vnitřním počesem
teflonová úprava svrchního materiálu proti vodě a nečistotám
samozřejmostí jsou pružné panely v rozkroku a zadní části pro ničím neomezující pohyblivost, kapsy se zipy, možnost odvětrání, laser
odvětrání i v rozkroku
dodávány bez vnitřních kalhot
new model of 3/4 pants derived from very well time-proven long pants
ENERGIZER LONG
sophisticated TRAIL shorts with triple stitching in rear part in the net two-tone design, made of solid material with internal napped
Teflon upper material against water and dirt
of course there are elastic panels in the crotch and back for neverending
mobility, zipped pockets, venting option, laser hole to ventilate in the crotch
supplied without inner trousers with pad

black / black
ID: 3378

black / pink
ID: 3379

Velikosti/Sizes: S-2XL

blue/yellow
ID: 3385

SINGLETRAIL WMS

blue/ yellow
ID: 3381

black/blue
ID: 3234

black
ID: 2722

khaki
ID: 3340

blue
ID: 2723
red
ID: 2724

AMAZON
blue
ID: 1865

dámské kraťasy s prodlouženou délkou a užším zakončením
nohavic SLIMFIT s možností rozšíření pro větší pohodlí.
Prodloužená délka ke kolenům. Zajímavé provedení odvětrávání
s možností zachování SLIMFIT střihu i REGULAR
zprácováno z bi-stretch látky samozřejmě s rychleschnoucí
povrchovou úpravou proti vodě
kraťasy s vyjímatelnou cyklovložkou

AIRWAVE II

zavinovací sukně střižená tak, že padne většině žen
použitý materiál EnerG s vysokým obsahem elastanu
se skvěle přizpůsobí pohybu
dodáváno včetně vyjímatelných kalhot s cyklovložkou

blue
ID: 2939

skirt cut ensures that it fits to most women
used EnerG material with high elastane content
perfectly adapts to each move
delivered with removable cycling pants

ladies shorts with extended length to the knees and narrow leg
cut - SLIMFIT with the possibility to open it widely for great comfort
interesting design of ventilation combined with cut change – from
SLIMFIT to REGULAR
completely produced from bi-stretch cloth with quick-dry surface
treatment
shorts with removable inner cycling pants

Velikosti/Sizes: S/M, M/L, L/XL

Velikosti/Sizes: XS-XXL

black/pink
ID: 2725
black/grey
ID: 2937

propracované dámské kraťasy v čistém dvoubarevném designu
s pohodlnými vnitřními vyjímatelnými kraťasy s dámskou cyklovložkou
slušivé kraťasy na kolo, outdoor aktivity či jiné sporty nebo jen tak
do města
teflonová úprava proti vodě a nečistotám
výborně se hodí k volným dresům AMAZON v mnoha barevných
provedeních

VNITŘNÍ KRAŤASY
INNER PANTS

inner pants with quality pad are intended for use under any
garment
basic typ of inner pants with coolmax padding and silicon
finishing of sleeves
made of high breatmable and flexible material

Velikosti/Sizes: XS-XXL
colour/women
ID: 1337
black/kids
ID: 2593

black/red
ID: 2726

green
ID: 1866
black/blue
ID: 3350

black/pink
ID: 2518

black/pink
ID: 2936

s kvalitní vložkou - určeny k použití pod libovolný oděv
základní typ vnitřních kalhot s kvalitní vložkou a silikonovým
zakončením nohaviček
vyrobeny z velmi prodyšného a pružného materiálu

sophisticated ladies shorts in a simply clever two-tone design with
comfortable removable inner shorts with women‘s cycling pad
awesome shorts for biking, outdoor activities or other sports or
just take it to have a city walk
teflon treatment against water and dirty
fits great to special free jersey AMAZON in many colour ways

red
ID: 2041

green
ID: 2938

Velikosti/sizes:
Men:
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Women: XS, S, M, L, XL, XXL
1 (4-6 years), 2 (6-8 years), 3 (8-11 years), 4 (9-11 let)
Kids:

colour/men
ID: 1336
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wwwHAVENCZ

KALHOTY
LONG PANTS

POLARTIS

sPeciální kapsy
na fotoaparát
nebo mobilní
telefon

SKI-ALP
A běžecké lyžování

kolekce pro

vysoce účinná
Ventilace

speciální otvor
pro skrytí/
zobrazení
hodinek

POLARTIS

propracované technické zimní kalhoty ideální na skialp, běžky nebo turistiku
nastavitelný obvod pasu pomocí suchých zipů, vestavěná poutka pro
upevnění šlí
vysoce účinná ventilace na zip podél stehen skvěle odvádí vlhkost při výstupu
a zajišťuje tepelnou regulaci při rychlém sjezdu
dvě kapsy na zip, speciální kapsa (pravá strana) na fotoaparát, nebo mobilní
telefon
zesílená oblast ve spodní části nohavic pro maximální odolnost vůči oděru
od tvrdé obuvi
regulace šířky spodní části nohavice na zip je optimalizována tak, aby se
přizpůsobila lyžařské, běžkařské a turistické obuvi

nastavitelný
obvod pasu

vysoce
účinná
ventilace

sophisticated technical winter pants ideal for skialp, cross-country skiing or
hiking
adjustable waist circumference, built-in loops to attach the braces
highly efficient ventilation along thighs perfectly removes moisture within
climbing & ensures warmth during a fast descent
two zipper pockets + special pocket for camera or cell phone
reinforced area at the bottom of the trousers for maximum abrasion
resistance against ski shoes
zipper adjustment in leg opening is optimized to fit ski, cross-country and
hiking boots

blue
ID: 3417

Velikosti/Sizes: XS-3XL

materiál je
oŠetřen hlubokou
voděodolnou úpravou

neprofukavý materiál,
který udrží váš hrudník
a ledviny v teple

zesílená oblast proti
názazům tvrdé obuvi
orange
ID: 3418

black
ID: 3419

green
ID: 3420

pink
ID: 3421

TRINITY
blue
ID: 3477

Série vznikla pro perfektní funkční a designové vyladění jezdce pro SKI - ALP a běžecké lyžování součástí této kolekce jsou produkty nazvané POLARTIS ...pánské a dámské bundy, unisex zimní kalhoty,
převlekové kalhoty a ponožky z příjemného funkčního materiálu z nejkvalitnější MERINO vlny.

excelentní třívrstvý membránový materiál se silným vnitřním
tvarovaným počesem a výbornou voduodpudivostí v kombinaci s
dobrou paropropustností
ideální pro chladné podzimní či zimní počasí, bi-stretch konstrukce
umožňuje neomezený pohyb
excelentní ventilace díky dlouhými postranními zipy
možnost stáhnutí pod kolenem a použití jako 3/4 kalhoty

Kalhoty POLARTIS
Propracované technické zimní kalhoty ideální na skialp, běžky, nebo turistiku.
Pružný funkční bi-stretch materiál (ošetřen hloubkovou voděodolnou úpravou) s jemným vnitřním
počesem (pro vyšší tepelný komfort a odvod potu) je skvělou kombinací prodyšnosti a odolnosti proti
větru a vodě.
Přední část je vyrobena z dvouvrstvého tepelně svařeného materiálu o hmotnosti 310g/m2 (větru a
voděodolný).
Pružné jednovrstvé panely s trojitým prošitím v zadní části a rozkroku z materiálu o hmotnosti 180g/
m2 (prodyšný a voděodolný).

excellent three-layer membrane material with strong inner
shaped comb and excellent water repellency combined with good
vapor permeability
for cold autumn or winter weather, bi-stretch design allows
unlimited movement
excellent ventilation thanks to long side zippers
possibility to pull under the knee and use as 3/4 pants

This collection was created for perfect functional and design tuning of the rider for ski-alp & crosscountry skiing - this collection includes products called POLARTIS ... men‘s and women‘s jackets, unisex
winter pants, disguise pants and socks made of a pleasant functional material made of the highest
quality MERINO wool.
POLARTIS pants
Sophisticated technical winter pants ideal for skialp, cross-country skiing or hiking. Flexible & functional
bi-stretch material (treated by deep waterproof finish) with a fine inner comb (for better thermal comfort
and sweat outlet) is a great combination of breathability and wind&water resistance. The front part is
made of two-layer heat-sealed material weighing 310g / m2 (wind and water resistant). Flexible singlelayer panels with triple stitching in the back and crotch made of 180g / m2 material (very breathable).

Velikosti/Sizes: XS-3XL

green
ID: 3479

pink
ID: 3478

black
ID: 3476
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KALHOTY
LONG PANTS
RAINBRAIN LONG

black/grey
ID: 2662

Nová koncepce voděodolných kalhot pro použití
v nepříznivých podmínkách jako déšť či mokrý,
blátivý povrch, vhodné i pro zimní bikování
větrací zipy, možnost rozšíření i zúžení nohavice,
velká spousta reflexe
tvořeny z panelů 3 látek z různými vlastnostmi:
1)voděodolná, vysoce prodyšná látka
2) nepromokavá látka
3) nepromokavná látka s vysokým vodním
sloupcem (sedací část)
new concept of waterproof trousers for rainy or
cold weather, muddy surface
two veintilation zippers, possible to narrow or
extend the legs, a lot of reflection
made of panels from 3 kinds of cloth:
1) water resistant, highly breathable
2) waterproof fabric
3) waterproof fabric with high water column (seat
part)
Velikosti/Sizes: S-3XL

ISOLEERA

neprofukavé unisex kalhoty na tělo ze zatepleného
materiálu s počesanou vnitřní stranou pro odvod potu
a jako tepelná izolace
vhodné na podzim, zimu a jaro na kolo, běh či běžky!
velké množství reflexe, ukončení nohavic pomocí zipu +
silikonového pásku

black/green
ID: 2496

black
black/white
ID: 2497
ID: 2807

Velikosti/Sizes: XS-3XL

SINGLETRAIL
LONG

black/green
black
ID: 2560
ID: 2561

zadní kapsička na drobnosti
/ back trinket pocket
nastavitelný
obvod pasu
/ adjustable waist

black/red
ID: 3232

RIDE-KI

enduro kalhoty pro drsnější zacházení

možnost zúžení kalhot
proti ušpinění o řetěz
atd. & možnost rychlého
vytvoření ¾ délky nohavic!
/ possible to narrow the
legs to avoid get dirty
from chain & quick to
shorten to ¾ lenght

enduro pants for rough treatment
Velikosti/Sizes: S - 3XL

black/white
ID: 2808
anatomicky tvarované kapsy
s výztuhou v jiné barvě
/ anatomically shaped pockets
with reinforcement

kapsa v kapse! … pružná stretch
kapsa pro mobil o různé velikosti
v klasické kapse, která zabraňuje
pohybu telefonu při šlapání
/ flexible stretch cell phone
pocket in usual pocket to avoid
cell movement while biking

pružný panel zabraňující
sesouvání kalhot při jízdě
/ flexible part to avoid slip down
of the pants within biking

black/green
ID: 2661

windproof unisex pants made of insulated material with
hairy inner side for the effective vapour outlet and as
thermal insulation
suitable for fall, winter and spring for cycling, running,
cross-country skiing!
large number of reflections, leg ends with zip + silicone
band

dvouúrovňový zip umožnující
odvětrávání a zároveň možnost
rozšíření nohavic pro
pohodlnější jízdu
/ doublesided zipper for
ventilation & extending legs
for more comfortable ride

vysoce propracované UNISEX kalhoty sestávající se z panelů jednosměrné & bi-stretch látky
s vnitřním počesem o různých vlastnostech a povrchové úpravě, které zajištují perfektní usazení na těle
užší provedení nohavic s možností rozšíření, odvětrávání
samozřejmostí je voděodolná rychleschnoucí úprava jako u ostatních modelů
black/green
ID: 3199

black
ID: 3200

highly sophisticated unisex pants consisting of panels of one-way & bi-stretch materials with
internal napped various properties and surface treatments that ensure a perfect fit on the body
short version possible to extend the legs, ventilation
water repellent surface as all other pants HAVEN
Velikosti/Sizes: S-3XL

ENERGIZER POLAR
FIT TO MEN / WOMEN
black/green
ID: 2643

black/red
ID: 2645

orange
ID: 2670

black/blue
ID: 3155

black black/green
ID: 2667
ID: 3236

propracované TRAIL kalhoty s trojitým prošitím zadní části v čistémdvoubarevném designu z pevného materiálu s vnitřním počesem
teflonová úprava svrchního materiálu proti vodě a nečistotám
samozřejmostí jsou pružného panely v rozkroku a zadní části pro ničím
neomezující pohyblivost, kapsy se zipy, možnost odvětrání, stahování
šíře nohavic, laser odvětrání v rozkroku

ENERGIZER LONG

blue
ID: 3198

blue
black/red
ID: 2669 ID: 2668

FIT TO MEN / WOMEN
UNISEX zateplené propracované kalhoty z windproof bi-stretch
pružného materiálu
materiál s vysokou voděodolností a vnitřním počesem pro lepší
odvod potu
možnost odvětrávání na stehnech
stahování dolní části nohavic, pružný panel v zadní části pro lepší
pohyb

sophisticated TRAIL pants with triple stitching in rear part in the net
two-tone design, made of solid material with internal napped
Teflon upper material against water and dirt
of course there are elastic panels in the crotch and back for neverending
mobility, zipped pockets, venting option, possible to tighten it on bodylaser
hole to ventilate in the crotch

UNISEX insulated & sophisticated pants from windproof bi-stretch
flexible material
material with high water resistance and internal furry surface for
better moisture outlet
possible to ventilate thigh's area
possible to tighten lower part of legs, flexible panel at the back
for better move

Velikosti/Sizes: XS-3XL

Velikosti/Sizes: XS-3XL

black/blue
ID: 3336
black
ID: 3335

khaki
ID: 3305

black/red
ID: 2940

black/pink
ID: 2863

blue/orange
ID: 2864

green
ID: 2250

blue/green
ID: 2251

black/green
ID: 2249

black
ID: 3239
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KALHOTY
LONG PANTS

DRESY
JERSEY

NALISHA LONG

velmi pohodlné, lehoučké a vzdušné unisex kalhoty užšího střihu z
kvalitního bi-stretch materiálu odvozené od modelu Energizer
hlavním znakem je široký pružný pruh v pase místo zipu
vodoodpudivá úprava materiálu

FEATHERLITE
2x stahovací pásek
pro zúžení
/ 2x tightening belt

very comfortable pants of narrow cut made of bi-stretch material based
on model Energizer long
typical sign is wide belt made of flexible rubber for neverending comfort
water resistant coating
Velikosti/Sizes: XS – 3XL

neprofukavé kalhoty vhodné jako převlekové proti
větru, nečistotám, částečně vodě
použitelné na kolo, túry, ideální pro natažení přes
oblečení cestou do práce
vybaveny zipem v dolní části nohavice a dvěma
stahovacími pásky pro zúžení nohavic
waterproof trousers suitable as second layer against
wind, dirt, partially water
using for bike, tours, for biking to work etc.
equipped with a zipper at the bottom of the leg and
two straps to tighten the end of pants

nepromokavá
sedací část
/ waterproof
seat part

Velikosti/Sizes: S-3XL

blue/white
ID:3206

zip pro snadné
navléknutí přes boty
/ long zipper for easy
take on over
the shoes

neon green
ID: 2663

ENDEAVOUR II

black
ID: 2664
blue/yellow
ID:3207

ID:2245

grey/blue
ID:3204

grey/black
ID:3205

dlouhé kalhoty z kvalitního strečového materiálu
vhodné pro muže i ženy
s možností úpravy na ¾ kraťasy

SINGLETRAIL
men red
ID: 3076

black/pink
ID: 3252

long trousers from quality stretch material
suitable for both men and women
possible to adjust to ¾ size

celorozepínací dresy z jemného, ale odolného materiálu
Poweresist v pánském a dámském provedení
tři kapsy + kapsa se zipem, reflexe samozřejmostí
skvěle doplňuje kraťasy SINGLETRAIL

KID
VERSION

Barva/Colour: černošedá
Velikosti/Sizes: XS - XXXL

FUTURA
NEO

blue/green
ID: 3402

funkční kalhoty v pololesklém provedení s nemačkavou úpravou
vychází z modelu FUTURA v novém designu a pozměněném
jednodušším střihu vhodném pro muže i ženy
functional pants in semi-gloss anti-wrinkle finish
NEO comes from FUTURA model with a new design and modified
simpler cut ready for men's and women's figure
Velikosti/Sizes: S-2XL

black/pink
ID: 2254

POLARTIS X-PROOF

black
ID:2498

black/green
ID: 2252

black/green
ID: 3251

Velikosti/Sizes: men & women ... S-3XL

WOMEN VERSION

MEN VERSION

women pink
ID: 3079

black
ID: 3078
black/orange
ID: 2253

long-zipper jerseys from soft but durable material Poweresist in men‘s and women‘s cut
three pockets + zippered pocket, reflection for higher safety
fits perfectly to short pants SSINGLETRAIL

blue/green
ID: 3081

SKINFIT
MEN VERSION

nepromokavé celorozepínací kalhoty odolné proti vodě, nečistotám a větru s dlouhými postranními zipy
vhodné pro různé sporty ... skialp, cyklistiku, běžky nebo turistiku
velké množství reflexe, možnost rozšíření i zúžení nohavic, paropropustné s odvětráním na zip

WOMEN VERSION

red
ID:3080

khaki/yellow
ID:3401

blue/green
ID: 3077

black
ID: 3075

khaki/yellow
ID: 3400

letní pánská a dámská kolekce dresů doplňující kraťasy
SkinFit z ultralehkého materiálu
protiskluzová bezešvá technologie ukončení lemu
zabraňuje pohybu rukávku
čistý jednoduchý design s důrazem na detail
3x kapsa + 1x kapsa na zip
jerseys from extra light materials in men and women
cut that perfectly fits to SkinFit short pants
anti-slip seamless technology of sleeve endings
clean simple luxury design with emphase to detail
3x pockets + 1 zipper pocket

waterproof full-unzipping pants, water-resistant, dirt and wind
with long side zippers + Suitable for various sports ... ski, cycling,
cross-country skiing or hiking
a large amount of reflection, the possibility of widening and
narrowing the trousers, vapor-permeable with zip ventilation

Velikosti/Sizes: men: S – 3XL, women: XS – XXL

Velikosti/Sizes: XS-3XL
black
ID: 3386

black/fluo
men ID: 3178

black/red
men ID: 3242

black/blue
women ID: 3180
black/pink
women ID: 3179
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DRESY
JERSEY
KOŠILE AGNESS
SLIMFIT

ultralehká sportovní košile z prodyšného stretchového materiálu dostupná
v pánské a dámské verzi
v dolní části vybavená savou látkou pro snadné čištění brýlí

Dres s krátkým rukávem, odvozen od dresu RIDE-KI (3/4 rukáv)
se všemi jeho technickými detaily, střihem a materiálem.
zesílení v oblasti ramen
speciálně doplněná látka pro čištění brýlí
skvěle doplňuje kraťasy ENERGIZER

ENERGIZER

Short-sleeved jersey, derived from the RIDE-KI jersey (3/4 sleeve)
with all its technical details, cut and material.
reinforcement in the shoulder area
specially added fabric cleaning glasses
fits perfectly to short pants ENERGIZER

ultralight sports shirt made of breathable stretch material available in
men and women version
equipped with absorbent cloth for easy cleaning of glasses at the bottom
Velikosti/Sizes: S-3XL (men), XS-3XL (women)

Velikosti/Sizes: S-3XL
women
blue/yellow
ID: 3287

black/orange
ID: 3438

ENERGIZER CRAZY
krátký i dlouhý / short + long

men
blue/yellow
ID: 3284

CITYR-ID

women
black/red
ID: 3285

men
black/red
ID: 3282
men ID: 3111

women
ID: 3112

men
blue/orange
ID: 3283

black/green
ID: 3437

women
blue/pink
ID: 3286

black
ID: 3436

Materiálově i střihově totožný s dresem Navaho, ale rozdílným
plnotištěným designem ve verzi s krátkým i dlouhým rukávem.

materiál typický pro cyklo dresy v civilním (Polo styl) pojetí
v dámské a pánské variantě
reflexní nápisy, polodlouhý zip
skvěle doplňuje kraťasy a větrovku CITYR-ID

Material and cut identical with Navaho jersey but with a different
full-print design in a version with short & long sleeves.
green
ID: 3394

material typical for cycling jerseys in a civilian (Polo style)
concept in women‘s and men‘s cut
reflective inscriptions, half-length zipper
perfectly complements the shorts and jacket CITYR-ID
Velikosti/Sizes: men S-3XL, women XS-2XL

green
ID: 3435

RIDE-KI

NAVAHO II

DRES 3/4 RUKÁV

black/colour
ID: 3396

black/colour
ID: 3433

black/black
ID: 3431

black/black
ID: 3432

popular loose men‘s t-shirts (jerseys) made of non-creasing material in new
designs and proven color combinations
pleasant functional material with a good ability to remove moisture that
contributes to faster removal of sweat from the skin
many color combinations complement the collection of women‘s Haven shorts
and trousers
for outdoor and various sports ... cycling (longer back), running, inline and
fitness

black/green
ID: 3202

Velikosti/Sizes: S-3XL
LONG:
black/red
ID: 3087

dres z nového extrémně pružného materiálu s 3/4 délkou rukávů
zesílení v oblasti ramen a loktů, střihově rozšiřující oblast hrudníku
vložená látka pro čištění brýlí
skvěle doplňuje kraťasy RIDE-KI

Velikosti/Sizes: S – 3XL

blue
ID: 3434

oblíbená volná trika (dresy) pánského střihu z nemačkavého materiálu
v nových designech a osvědčených barevných kombinacích
příjemný funkční materiál s dobrou schopností odvádět vlhkost, čímž přispívá
rychlejšímu odvodu potu od pokožky
mnoho barevných kombinací dobře doplňuje kolekci dámských kraťasů
a kalhot Haven
pro outdoor a různé sporty ... cyklistiku (delší zadní část), běh, inline i do fitka

SHORT:
black/red
ID: 3096

jersey made of new extremely flexible material with 3/4 length of
sleeves
reinforcement in the shoulders and elbows, cut that widen chest
area
inserted cloth for cleaning glasses
fits perfectly to short pants RIDE-KI

blue
ID: 3395

LONG:
black/khaki
ID: 3430

LONG:
blue/orange
ID: 3089

LONG:
black/green
ID: 3090

LONG:
blue/green
ID: 3086

black/blue
ID: 3201

black
ID: 3203

SHORT:
black/khaki
ID: 3429

SHORT:
black/green
ID: 3099

SHORT:
blue/orange
ID: 3098

SHORT:
blue/green
ID: 3100

35
36

DRESY
JERSEY
ENERGY CRAZY
krátký i dlouhý / short + long

plnotištěné dresové triko vycházející z dlouho vyráběného
oblíbeného modelu Pearl
použitý funkční materiál je nemačkavý, dobře odvádějící pot
dobře doplňuje kolekci dámských kraťasů a kalhot Haven
pro outdoor a různé sporty ... cyklistiku (delší zadní část), běh,
inline i fitness

ENERGIZER CRAZY KID

plnotištěný výrazný design dresu, materiálově, designově i
detaily odvozený od dospělé varianty
full-print unique design, material, design and details derived
from adult jersey

full-printed jersey based on the long-time produced &
popular model PEARL
functional crease-free material with a good sweat outlet
complement the collection of women‘s Haven shorts and
trousers
for outdoor and various sports ... cycling (longer back area),
running, inline and fitness

Velikosti/Sizes: 130, 140, 150,

Velikosti/Sizes: XS -2XL
green
ID: 3394
blue
ID: 3395

pink
ID: 3398

příjemně měkké návleky na ruce s podílem polypropylenu pro
co nejvyšší funkčnost v barvičkách, kde si vybere každý

SOFTIES
pink
ID: 3440

ENERGY
krátký i dlouhý / short + long

black
ID: 3439

black
ID: 3442

blue
ID: 3399

blue
ID: 3441

pleasantly soft arm warmers with a share of polypropylene
for maximum functionality in various colours for everybody

neon yellow
ID: 2834

blue
ID: 3447

Velikosti/Sizes: S (women), M/L (men), XL (giants)

Materiálově i střihově totožný s dresem ENERGY CRAZY,
ale rozdílným plnotištěným designem ve verzi s krátkým i
dlouhým rukávem.
Material and cut identical with ENERGY CRAZY jersey but with
a different full-print design in a version with short & long
sleeves.
black
ID: 2835

Velikosti/Sizes: XS -2XL
blue
ID: 3451

blue/yellow
ID: 2832

black/yellow
ID: 2830

KNEE, LEG, ARM
COVERS NEO

black/pink
ID: 3443

black/pink
ID: 3448

black/blue
ID: 3444

black/blue
ID: 3449

pink
ID: 3446

pink
ID: 3450

pink
ID: 2833

hřejivé návleky na ruce a kolena z inovovaného materiálu TECNO II
vyznačujícího se vyšší poddajností a komfortem během nošení při
zachování všech funkčních vlastností materiálu TECNO.
samozřejmostí je pohodlný široký lem se silikonovými prvky fixující
polohu.
long black
ID: 2311

black/khaki
ID: 3445

black/white
ID: 2831

cosy warm arm warmers and knee warmers made of inovated TECNO
II material with higher flexibility and user's comfort even with all great
properties as TECNO material
wide comfortable hem with silicon points to fix the stable position
by implication
Velikosti/Sizes: S, M, L, XL

black
ID: 2313

short black
ID: 2309

ICEBRAKER
membránové trekkingové (běžkařské) návleky
na boty s výškou pod kolena.
membrane trekking (Cross Country) shoe
covers with a height below the knee.
black/green
ID: 2272

Velikosti/sizes: S/M, L/XL, JUNIOR
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NÁVLEKY NA BOTY
SHOE COVERS

TECHNICKÉ PONOŽKY
TECHNICAL SOCKS

COLDBRAKER 2.0

Veškeré ponožky HAVEN jsou vyráběny z technického vlákna Climawell®, které
je díky použitému polypropylenovému materiálu vysoce vodoodpudivé (nenasákavé) a tudíž velice dobře odvádí vlhkost od pokožky, což zabraňuje pocitu
mokrých nohou nebo chladu. Vlákno Climawell® se dále vyznačuje vysokým
podílem stříbrného vlákna, které je začleněno do materiálu integrací nanočástice stříbra do polymeru, ze kterého jsou příze. Výhodou je, že po několikanásobném praní nedojde k odplavení tohoto přidaného prvku!

zimní drtiče mrazu, vyrobené ze silného neoprenu ... nepromokavé, silně
hřejivé
v mrazu a nečistotách může dojít k poničení zipů při otevírání ... díky velmi
pružné konstrukci jsme zip úplně vyrušili
spodní strana zajištěna suchým zipem, reflexe na zadní straně

ID: 3475

All Haven socks are made of technical fiber Climawell® that ensure high moisture outlet thanks to used polypropylen material and thanks to it you will
never have a feeling of wet feets. Climawell® fiber shows high amount of silver
threads that are incorporated into material by integration of nano particles of
silver into polymer from that the yard is made of. The advantage in comparison with competitors is that after many and many washes there is no way to get
silve particles out of socks!

winter frost crushers, made of strong neoprene ... waterproof, highly warm
in frost and dirt, the zippers can be damaged during opening ... thanks to
the very flexible construction, we have completely disrupted the zipper
underside secured with velcro, reflection on the back
Velikosti/sizes: 37-40, 40-43, 43-47

KOMPRESNÍ PONOŽKY HAVEN
/ COMPRESSIVE SOCKS HAVEN

WATECTOR

zateplené voduodpudivé návleky na boty z bi-stretch pružného materiálu svítivé barvy či černá
s reflexními prvky
water-repellent windproof shoe covers made of bi-stretch flexible material luminous colours
or black with reflective elements
Velikosti/sizes: 37-40, 40-43, 43-47,

black
ID: 2941

green
ID: 2942

orange
ID: 2943

kompresní ponožky HAVEN umožňují rychlejší odbourávání kyseliny
mléčné a tím i snazší regeneraci
„tlačí“ na žíly jinak v každém místě nohy, nejsilněji v oblasti chodidel
a kotníků, směrem nahoru ke koleni se tlak zmenšuje, tím je
podporováno proudění krve směrem k srdci, krev se tak snadněji
okysličuje a srdce je méně namáháno
plně anatomické provedení, neboť perfektní posazení na noze je
podmínkou pro správnou funkci ponožky
použité technické materiály pomáhají rychlejšímu odvodu potu
compression socks HAVEN allow faster degradation of lactic acid
and thus easier to regenerate
„pushes“ the veins in any place of legs, the strongest in the feet
and ankles area and up to the knee, the pressure decreases. It
supports the blood flow towards the heart, blood oxidizes easily
and the heart is not stressed
fully anatomical embodiment, since a perfect fit of the leg is
a prerequisite for proper functioning socks
the technical materials to support the faster sweat outlet

Roman Karpíšek
» od roku 2008 pečuje o českou reprezentaci běžeckého lyžování a také českou plaveckou reprezentaci
» od roku 2013 pečuje i o úspěšný český biatlonový tým
» hlavní fyzioterapeut medailového biatlonového teamu na olympiádě v Soči 2014
Naplno pracuje v ordinaci léčebné rehabilitace v Jablonci nad Nisou (Klinika komplexní rehabilitace a medicíny Romana
Karpíška), zaměření na péči o sportovce a pohybové vývojové vady mládeže. Je fyzioterapeutem vyhledávaným vrcholovými sportovci (tenisty, golfisty, cyklisty, atlety) nejen České republiky.
„Ze své praxe doporučuji použití návleků a ponožek s proměnlivým vzestupným kompresním účinkem pro vytrvalostní sporty se zatížením
dolních končetin. U ponožek Haven se používá vysoký podíl polypropylenového vlákna se stříbrem, což zvyšuje odvod potu a tím nedochází
k otlakům a prochladnutí.“ Roman Karpíšek
» since 2008, he cares for the Czech national team of cross-country skiing and Czech national swimming team
» since 2103 he also takes care of very succesful Czech National Biathlon Team
» chief physiotherapist of Czech medal biathlon team at the Olympic Games in Sochi 2014
Fully working in the office of medical rehabilitation in Jablonec nad Nisou, focus on the care of athletes. It is a popular physiotherapist of
athletes (tennis players, golfers, cyclists, athletes) not only from the Czech Republic.
"From my experience I recommend the use of stockings and socks variable upward compression effect for endurance sports with the load
of the lower limbs. U socks Haven used a high proportion of polypropylene fibers with silver, which increases perspiration and thus prevents
pressure sores and chills." Roman Karpíšek

39
40

TECHNICKÉ PONOŽKY
TECHNICAL SOCKS

X

STŘEDNÍ KOMPRESE
(MIDDLE COMPRESSION)
použití pro:
» velmi všestranné použití
» sportovní výkon 1 hodinu a delší
» regenerace po výkonu
» prevence křečových žil
» dlouhotrvající stání či cestování

» wide range of using for racers as well as for recreational sportsmen
» sport session 1 hour and longer
» regeneration after sport
» as prvetintion against spasmodic veins
» long time-taking standing or travelling

14 mm Hg
17 mm Hg
21 mm Hg
22 mm Hg

(HIGH COMPRESSION)

použití pro:
» sportovní výkon do 1 hodiny
» vysoké zatížení
» závodní nasazení
» nebo vhodné pro jedince
s malou velikostí lýtek

MAX
MAX
MAX

kompresní návleky odvozené od modelu EvoTec Silver spolu se všemi
svými vlastnostmi vyrobené s maximální možnou kompresí danou
použitím lycry a velmi jemnou strukturou materiálu.
compression socks derived from the model Evotec Silver coming with
all of its properties, produced with maximum compression by using
the lycra and very fine structure of the material

» sport session till 1 hour
(time depends on each individual)
» highly overloaded muscles, race usage
» specimen with small calf size
pink
ID: 2415

16 mm Hg
19 mm Hg
23 mm Hg
24 mm Hg

MAX

COMPRESSIVE CALF GUARD EVOTEC CoMax
(návleky) – HIGH COMPRESSION

VYSOKÁ KOMPRESE

yellow
ID: 2416

orange
ID: 2414

black/white
ID: 2413

COMPRESSIVE SOCKS EvoTec Silver
MIDDLE COMPRESSION
inovované kompresní ponožky EvoTec Silver vyvinuté
s pomocí předního českého fyzioterapeuta Romana
Karpíška
3D vyztužené reflexní body, které zároveň zvyšují
ventilaci vzduchu v oblasti chodidla a prstů
zpevňující lýtková část tvořená odlišnou strukturou
zvyšuje v daném místě kompresní poměr

innovative compression socks EvoTec Silver developed
with the help of the Czech leading physiotherapist Roman
Karpíšek
3D reinforced reflex points that also insure air ventilation in
the feet and toes area
firming of the calf caused by different material structure
increases locally a compression ratio
Velikosti/Sizes: 37-39, 40-41, 42-43, 44-46

Mějte na paměti jednu nejdůležitější zásadu používaní kompresních pomůcek. Komprese Vám nesmí být nepříjemná! Pokud Vás ponožka moc stlačuje, použijte ji na kratší výkon nebo ji vyměňte
za ponožku s menší kompresí.Pokud ve střední kompresi necítíte žádný rozdíl mezi klasickou a kompresní ponožkou, běžte do nejvyšší komprese a dovolte Vašemu svalu pracovat na plný výkon!

Veškeré modely ponožek jsou vyráběny v České Republice z kvalitních technických materiálů s přídavkem stříbrného
vlákna, které snižuje tvorbu bakterií a vznik zápachu. Díky použití technického polypropylenu, který odvádí pot od těla,
zůstává vaše pokožka v suchu i při maximální zátěži.

blue/orange
ID: 2614

blue/yellow
ID: 2615

black/green
ID: 2158

black/white
ID: 2157

yellow/black
ID: 1891

pink
ID: 2159

blue/orange
ID: 2610

blue/green
ID: 1892

All models of socks are made in Czech republic from quality technical material with silver fibres, that reduce
the production of bacteria and the formation of odours. Thanks to using of technical polypropylene that distract
the sweat from the body is your skin dry even at maximum load.

COMPRESSIVE SOCKS EvoTec CoMax
HIGH COMPRESSION
kompresní ponožky odvozené od modelu EvoTec
Silver spolu se všemi svými vlastnostmi, vyrobené
s maximální možnou kompresí danou použitím
lycry a velmi jemnou strukturou materiálu.

COMPRESSIVE CALF GUARD EvoTec
(návleky) – MIDDLE COMPRESSION
funkčně promyšlené návleky na lýtka s proměnlivým tvarem, hustotou
nápletu a funkčními designovými prvky ideálně zvyšují rychlost
krevního oběhu a tím i okysličení svalu
velikost návleku si vyberete dle velikosti Vašeho lýtka a také druhu
použití (na regeneraci se používá nižší komprese, pro několika
hodinový závod střední komprese, na krátkodobý silový výkon
komprese co nejvyšší)
široká škála barev, které doplňují kolekci oblečení Haven

compression socks derived from the model
Evotec Silver coming with all of its properties,
produced with maximum compression by
using the lycra and very fine structure of the
material.
Velikosti/Sizes: 37-39, 40-41, 42-43, 44-46
pink
ID: 2411

yellow
ID: 2412

blue/yellow
ID: 2612
black/green
ID: 2090

black/white
ID: 2409

black/white
ID: 2089

functionally sophisticated calf sleeves with variable shape, density
of knitting and functional design elements ideally increases the
rate of blood circulation and thus oxygenation of muscles
the size of the sleeve can choose according to the size of your
calves and also the type of use (for regeneration use a lower
compression, for several hours taking races middle compression,
for short-term power output use maximum compression)
a wide range of colors that complements the collection of clothing
collection Haven

yellow
ID: 2091

blue/orange
ID: 2613

blue/orange
ID: 2611

orange
ID: 2410

blue
ID: 2092

black/pink
ID: x2090

Velikosti/Sizes: S, M, L, XL
(dle velikosti lýtka/acc. calf size)
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TECHNICKÉ PONOŽKY
TECHNICAL SOCKS

SKI SILVER + SKI SILVER KIDS
– LIGHT COMPRESSION

lyžařská polypropylenová podkolenka nejvyšší úrovně s mírnou kompresí
(použitelná pro běžky či kolo), která kombinuje plně anatomické provedení s vysoce
funkčními materiály
vyztužení paty a špičky je provedeno z vlny SILVER WOOL, která zabezpečuje
maximální tepelnou izolaci a hřejivost v nejvíce náchylných místech špičky (prsty)
a paty
ostatní oblasti jsou vyrobeny z polypropylenu pro maximální odvod vlhkosti od těla
ionty stříbra v obou hlavních materiálech zajišťují antibakteriální ochranu

pink
ID: 2368
pink-children
ID: 2365

POLARTIS + POLARTIS KID

nekompromisní nejteplejší ponožky HAVEN vyrobené z nejkvalitnější MERINO vlny s
vysokou prodyšností a antibakteriální ochranou
vhodné především pro náročné outdoorové a sportovní zimní aktivity, kde nechcete
mrznout
obsahují všechny charakteristické prvky anatomické konstrukce, pata typu „Y”,
elastické pásky, speciální lem, ohybové odlehčení a odvětrávací kanálek
v problémových oblastech vyztuženy proti otlakům a zvenku zesíleny polypropylenem
proti oděrům
také v dětských velikostech
the uncompromising warmest HAVEN socks made of the highest quality MERINO
wool with high breathability and antibacterial protection
suitable for demanding outdoor and sports winter activities where you do not want
to freeze
contain all the characteristic elements of the anatomical design - the „Y“ type heel,
elastic bands, special hem, bending relief and ventilation channel
in problematic spots reinforced by polypropylene against abrasions (heel, toe)
avalaible also in children‘s sizes

black/ blue
ID: 3356

ski polypropylene sock of the highest quality with gentle compression (applicable
for cross-country skiing or bicycle) that combines fully anatomical design with highly
functional materials» reinforced heel and toe is made of SILVER WOOL threads that
ensures maximum thermal insulation and warmth in the most predisposed areas of
the tip (finger) and heel
other areas are made of polypropylene for maximum moisture outlet
silver ions in the both main materials provide antibacterial protection.
black
ID: 2370
black/children
ID: 2367

green
ID: 2369
green/children
ID: 2366

TREKKING SILVER ADULT + KIDS
ID: 2331

Dětské velikosti / Children sizes: 27-30, 31-33
Dospělé velikosti / Adult sizes: 34-36, 37-39, 40-41, 42-43, 44-46

KID SIZE

children
black/grey

black/green
+ black white
PACK
ID: 1116

black
ID: 3354

black/ pink
ID: 3355

black/ yellow
ID: 3357

black/ blue
CHILDREN
ID: 3356

black/ pink
CHILDREN
ID: 3355

Dětské velikosti / Children sizes: 27-30, 31-33, 34-36
Dospělé velikosti / Adult sizes: 37-39, 40-41, 42-43, 44-46

children
black/green

treková zvýšená ponožka určená zejména do vyšších bot, pohor, lyžařské
a SNB obuvi...
obsahuje všechny charakteristické prvky anatomické konstrukce, pata
typu „Y“, elastické pásky, speciální lem, ohybové odlehčení a odvětrávací
kanálek
problémové oblasti vyztuženy proti otlakům a zvenku zesíleny polypropylenem
proti oděrům
vhodná především pro náročné podmínky dlouhých výšlapů, nižší teploty
nebo přímo jako lyžařská ponožka
také ve třech dětských velikostech
trekking longer socks designated especially to stable boots, ski or snb
shoes
inhalt all characteric signs of anatomic construction as heel typ Y, flexible
strap in the middle, special hem, airy channels, …
problematic areas strenghten against scratches and injuries by polypropylen
double layer
ready for long hikings, lower temperatures or directly as ski/snb sock
avalaible also in three children sizes
Velikosti/Sizes: 23-26, 27-30, 31-33, 34-36, 37-39, 40-41, 42-43, 44-46
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TECHNICKÉ PONOŽKY
TECHNICAL SOCKS
LITE SILVER NEO LONG

SNAKE SILVER NEO CRAZY

prodloužené lehké sportovní ponožky pro cyklistiku
anatomická hladká a technicky propracovaná ponožka pro náročné uživatele
odlehčená svrchní část s pružnou vložkou proti shrnutí
zesílená pata a špička proti oděru
ploché švy pro maximální komfort

nová šílená barevná kombinace plná Háček v dvou různých setech ... 1 a 2 ...
každý set obsahuje dvě různé barevné kombinace
kotníkové lehké sportovní ponožky pro cyklistiku a další sportovní aktivity
anatomická hladká a technicky propracovaná ponožka pro náročné uživatele
odlehčená svrchní část s pružnou vložkou proti shrnutí
zesílená pata a špička proti oděru
ideální pro cyklistiku, běh, outdoorové aktivity
ploché švy pro maximální komfort

crazy 1
ID: 3405

typical lenght for bike sock that can be used for other sport activities
anatomically smooth and very technical sock for demanding users
lighten upper part with flexible part against slipping
strenghten heel and tip against foot scratches
flat seams for neverending comfort

new crazy colour combination full of letter H in two sets called 1 and 2 ... each
set contains two varios colour combinations
typical lenght for bike sock that can be used for other sport activities
anatomically smooth and very technical sock for demanding users
lighten upper part with flexible part against slipping
strenghten heel and tip against foot scratches
perfect for biking, running, outdoor activities
flat seams for neverending comfort

Velikosti/Sizes: 34-36, 37-39,
40-41, 42-43, 44-46

black/white black/green yellow/black
ID: 2848
ID: 2428
ID: 2338

black/grey
ID: 2429

black/pink
ID: 2621

pink/black
ID: 2339

crazy 2
ID: 3406

Velikosti/Sizes: 34-36, 37-39, 40-41, 42-43, 44-46

LITE SILVER NEO CRAZY
nová šílená barevná kombinace plná Háček v dvou různých setech ... 1 a 2 ...
každý set obsahuje dvě různé barevné kombinace
kotníkové lehké sportovní ponožky pro cyklistiku a další sportovní aktivity
anatomická hladká a technicky propracovaná ponožka pro náročné uživatele
odlehčená svrchní část s pružnou vložkou proti shrnutí
zesílená pata a špička proti oděru
ideální pro cyklistiku, běh, outdoorové aktivity
ploché švy pro maximální komfort

crazy 1
ID: 3337

SNAKE SILVER NEO
yellow/green
ID: 2849

typical lenght for bike sock that can be used for other sport activities
anatomically smooth and very technical sock for demanding users
lighten upper part with flexible part against slipping
strenghten heel and tip against foot scratches
flat seams for neverending comfort

new crazy colour combination full of letter H in two sets called 1 and 2 ... each
set contains two varios colour combinations
typical lenght for bike sock that can be used for other sport activities
anatomically smooth and very technical sock for demanding users
lighten upper part with flexible part against slipping
strenghten heel and tip against foot scratches
perfect for biking, running, outdoor activities
flat seams for neverending comfort
crazy 2
ID: 3290

Velikosti/Sizes: 34-36, 37-39, 40-41, 42-43, 44-46

Velikosti/Sizes: 34-36, 37-39, 40-41, 42-43, 44-46

LITE SILVER NEO

kotníkové lehké sportovní ponožky pro cyklistiku a další sportovní aktivity
anatomická hladká a technicky propracovaná ponožka pro náročné uživatele
odlehčená svrchní část s pružnou vložkou proti shrnutí
zesílená pata a špička proti oděru
ideální pro cyklistiku, běh, outdoorové aktivity
ploché švy pro maximální komfort

blue/yellow
ID: 2616
black/yellow
ID: 2619

black/grey blue/orange orange/black pink/black
ID: 2421
ID: 2419
ID: 2417
ID: 2324
khaki/yellow
blue
ID: 3404
ID: 3256

blue/yellow
ID: 2625

black/green blue/pink
ID: 2420
ID: 2623

yellow/black
ID: 2325

black/yellow black/white red/black
ID: 2622
ID: 2626
ID: 2624

typical lenght for bike sock that can be used for other sport activities
anatomically smooth and very technical sock for demanding users
lighten upper part with flexible part against slipping
strenghten heel and tip against foot scratches
perfect for biking, running, outdoor activities
flat seams for neverending comfort

khaki/yellow
ID: 3403
black/white
ID: 2620

lite blue
ID: 3360

kotníkové lehké sportovní ponožky pro běh, cyklistiku a další sportovní aktivity
anatomická hladká a technicky propracovaná ponožka pro náročné uživatele
odlehčená svrchní část s pružnou vložkou proti shrnutí
zesílená pata a špička proti oděru
ploché švy pro maximální komfort

Velikosti/Sizes: 34-36, 37-39, 40-41, 42-43, 44-46

dark blue
ID: 3255

red/black
ID: 2618

yellow/green
ID: 2847

blue/pink
ID: 2617

black/green
ID: 2425

pink/black
ID: 2326

orange/black
ID: 2422

blue/orange
ID: 2332

black/grey
ID: 2426

yellow/black
ID: 2327
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ŠÁTKY
BANDANAS

ŠÁTKY A ČEPICE
BANDANAS AND CAPS

CRAZY

Šátky Haven jsou určeny pro všechny, kdo milují aktivní styl života, jednoduchost a praktičnost.
Vyberte si design, jedna velikost je určena pro všechny dospělé, jedna velikost speciálně pro
děti. Junior od 5 let výše si dle velikosti hlavy vybere zda šátek pro děti či dospělé. Praní a sušení
je snadné a rychlé díky použitému kvalitnímu materiálu, barvy jsou stálé.

laserem řezaná 95mm široká čelenka s dobrým odvodem potu, vhodná pro všechny
aktivní sporty
pružná a pohodlná čelenka z příjemného materiálu s jemným chloupkem uvnitř
díky své pružnosti má pouze 1 velikost jak pro muže, tak pro ženy a juniory
laser cut 95mm wide headband with good sweat outlet for, suitable for all active sports
flexible & comfortable headband made of comfortable material with fine hair inside
thanks to its flexibility has only 1 size – the smae for men and women together with juniors

Bandannas HAVEN are designated for active lifestyle lovers. Choose your design only and
enjoy. One size fits all adults, one size fits all children.If you are junior (5-9 years), choose rather
both sizes because nobody know your head size (usually is to wear adult already). You can wash
your bandanna as many times as you wish, colours are stable and cloth is extremely quickly dry.
Enjoy your first day with bandanna HAVEN.

Velikosti/Sizes:
S/M, L/XL

TUNEL FASCIA PRO DOSPĚLÉ/ADULT TUNNEL

orange
ID: 3410

NEO

Barvy/Colours:

black
ID: 3425

blue
ID: 3407

green
ID: 3409

pink
ID: 3408

FASCIA
orange
ID: 3274

green
ID: 3272

blue
ID: 3275

TUNEL PRO DĚTI/
CHILDREN TUNNEL

pink
ID: 3273

black
ID: 3271

velice pružná čelenka z příjemného materiálu
s jemným chloupkem uvnitř
výborně se hodí k tunelům ve stejném designu

red
ID: 3276

black/white
ID: 3219

Barvy/Colours: Zoo grey, red, rybičky/fIsh, myš/mouse, fotbal/football,
kytička/flower, jednorožec/unicorn, dino, auta/cars, kůň/horse,

football
ID: 1768

blue
ID: 3258

pink
ID: 3220

Velikosti/Sizes: S/M, L/XL
black/yellow
ID: 3218

black/red
ID: 3217

green
ID: 3259

zimní čepice z prodyšného bi-stretch materiálu s vnitřním
počesem pro příjemné nošení a dobrý odvod potu
vhodné na běžky, běh, pod helmu či jen tak do města

PURE NORDIC NEO
flowers II
ID: 3010

unicorn
ID: 3012

dino
ID: 3009

winter hat made from breathable bi-stretch fabric internal
napped for a comfortable fit and good ventilation
suitable for cross-country skiing, running, under the
helmet or just for city walks

blue
ID: 2667
orange
ID: 2666

cars
ID: 3011

mouse
ID: 1769

horse
ID: 3019

WIDE NEO
black/green
ID: 2860

black/grey
ID: 2469

orange
ID: 2858

green
ID: 2472

čelenka z příjemného dvouvrstvého materiálu
odvádějící pot
ve dvou velikostních vyhotoveních
výborně se hodí ke kraťasům CUBES Neo či
PEARL Neo
headband from a comfortable double layered
material that wicks sweat
in two sizes
perfectly suited for shorts CUBES Neo or
PEARL Neo
Velikosti/Sizes:
		

black/orange
ID: 2470

pink
ID: 2473

red
ID: 2471

Velikosti/Sizes: S/M, L/XL, XXL

fish
ID: 1767

black
ID: 2606

pink
ID: 2609

blue
ID: 2859

very flexible headband made of pleasant material
with hair inside
perfectly suite for bandanas in same design

TEAM
CAP
HAVEN
BASE

green
ID: 2608

red
ID: 2607

stylová kšiltovka Haven
tato kšiltovka má pevný rovný kšilt
a velikost je nastavitelná pomocí
plastového pásku
stylish cap Haven that perfectly
accompanied colours used for clothing
as shorts, T-shirts, hoodies
adjustable size by classic plastic strap

S/M (děti,junioři, ženy)
L/XL (ženy, muži)
grey/white
ID: 2628
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CHRÁNIČE
PROTECTORS

GUARDIAN II KNEE, ELBOW & WRIST

CHRÁNIČ GILET PRO
ID:3214

perfektně padnoucí absorbéry kolen, loktů a zápěstí téměř neomezující v pohybu díky
poddajnému materiálu
Při zakleknutí na sněhu již nikdy neprochladnete!
absorbéry loktů ochrání při pádu a s absorbérem zápěstí se vyhnete zlomeninám
zápěstí ruky.
tlumící materiál: SBR pěnovka ... materiál s extrémně tlumící schopností EVA 1800 ...
univerzální tlumící a izolační materiál.
Vhodné jak na zimní, tak i letní sporty.

Certifikovaný chránič páteře z materiálu s tvarovou
pamětí, který Vám nebrání v pohybu
Vesta s celorozepínacím postranním zipem, stretch
materiál, který perfektně usadí chránič na správném
místě
Spine protector made of foam material with shape
memory and CE certification, which does not prevent
you from moving.
Vest with a full-length side zipper, stretch material
that fits the protector perfectly in the right place and
wicks moisture away from the body.

black
ID: 3003

happy
ID: 1145

/ 25,90 €

/ 25,90 €

black
ID: 3004

/ 25,90 €

knee, elbow and wrist absorbers fits so great that you can't almost feel them thanks to
used flexible but greatly absorbing material connection of two absorbing material: SBR
foam ... material with extremely absorbing capability EVA 1800 ... universal absorbing
and isolating material
it helps you against cold within kneeling on snow, serve you against injuries of knees,
elbow and also wrists
ready for winter as well as summer sports
Velikosti/Sizes: XS/S, M/L, XL/XXL

Velikosti/Sizes: XS/S, M/L, XL/XXL
vyměkčené elastické kalhoty s vyztužením na potřebných partiích +
odnímatelná výztuha kostrče z tvrzeného ABS plastu

FLEX GUARD

Soft flexible shorts with reinforcement on necessary areas + removable
reinfor cement of coccyx bone made of durable ABS plastic material
Barva/Colours: black
Velikosti/Sizes: M, L, XL

IMPACT KNEE&ELBOW
ergonomické chrániče kolen a loktů s tvarováním, které
zajišťuje perfektní usazení
použitá silná vrstva paměťové pěny a dodatečné postranní panely maximálně chrání
pružná a prodyšná MESH síťovina v kombinaci se stahovacím pásky umožňuje výbornou ventilaci a usazení
na těle

ID: 3464

ergonomic knee and elbow protectors with a shape that
ensures a perfect fit
the used thick layer of memory foam and additional side
panels maximally protect
flexible and breathable MESH mesh in combination with
cable ties allows excellent ventilation and fit on the body
ID: 3465

GUARDIAN
FLOW

Velikosti/Sizes: kolena (knee): kid, S, M, L, XL
lokty (elbow): kid, S, M, L, XL

ID: 1405

OPTIMUM SKATE SET
white
ID: 1128
black
ID: 1129

3-dílný set na inline, skate…
v moderní designu a tvaru
3-parts set of protectors for inline, skate, …
in modern design and shape
Velikosti/Sizes: XS, S/M, L/XL

prodloužené absorbéry zakrývající koleno i holenní kost
z materiálu SBR s výbornou tlumící schopností
poddajná konstrukce nikterak neomezující v pohybu
nastavitelné pásky v horní i dolní části
možnost výběru ze čtyř velikostí a dvou barevných kombinací
extended absorbers covering the knee and tibia bone,
made of SBR material with excellent damping characteristics
pliable structure not limiting in a motion
adjustable straps at the top and bottom part possible
to choose from four sizes and two color combinations
Velikosti/Sizes: S, M, L, XL

black/grey
ID: 2318

black/green
ID: 2319
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LÁHVE/KOŠÍKY
BOTTLES/BASKETS
SIDE

lehoučký košík s možností vložení košíku i ze strany (malé, dámské, speciálně
tvarované rámy nebo elektrokola!).
lightweight water cage with upper or side bottle insert (small, women, special frames or e-bikes!)).

black
ID: 2734

BASIC

ultralehké, pevné a nezničitelné košíky na láhev v elegantním designu
dodáváno se šrouby
ultralight, tough and indestructible bike water cages in elegant design
delivered incl. screws.
Barvy/Colours: black, white, red, blue

black
ID: 1119

white
ID: 1121

red
ID: 1120

PETLEAK 0,75L
MICROBAN NO LEAKING

THERMO 0,65L

láhve s praktickým uzávěrem Optional Hydro
Flow, který neteče ani v těch nejhorších
podmínkách
vyrobeno z kompletně zdravotně nezávadných
materiálů
jemné drážkování v oblasti úchopu láhve rukou
proti možnému vyklouznutí
vlastnosti testovány a garantovány při použití
v tepl. rozmezí: -20 až +100°C

chladící láhev s dvojitou stěnou a alu vložkou
uchová nápoj min. 3x tak déle chladnější či
teplejší než klasická cyklo láhev
thermo bottle that keeps the liquid at least 3x
warmer or colder than usual bike bottle

ID: 2746wh

ID: 1130

Cykloláhve
Bottles 0,7l a 1l

blue
ID: 1122

/ 3,90 €

/ 4,20 €

practical bottle cover Optional Hydro Flow that
ensure simply no water leaking
made of non hazardous materials
corrugation in grip area against slipping
tested and quaranteed in temperatures: -20°
till +100°C

BETO 0,6L
průhledná tvrzená láhev ze zdravotně nezávadného
materiálu
nepropouštějící vodu s kvalitním uzávěrem
vhodná do všech cyklo košíků
transparent hardened bottle made of harmless “healthy” material
waterproof hi-quality cap
suitable for all bike cages

0,75 l
ID: 2745gr ID: 2745wh

1,0 l
ID: 1385bl

1,0 l
ID: 1385wh

klasické cykloláhve s gumovým náústkem
classic bike bottles with rubber mouthpiece

blue ID: 2743bl
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BATOHY
BAGS

RIDE-KI
BACKPACK ABS

HYDRATIVE BAG LUMINITE II

HYDRATAČNÍ VAKY
HYDRATIVE BAGS

inovovaný lehký a odolný batoh s propracovanou zadní částí včetně
spolehlivého vodního rezervoáru Microban s obrovským plnícím/čistícím
otvorem a spolehlivým výměnným náústkem
objem batohu 12 l / 18 l, objem vodního rezervoáru 2 l
obsahuje integrovanou pláštěnku ve svítivě oranžové barvě s velkým
reflexním logem
asymetrické umístění zipů a popruhů pro lepší ergonomii
speciální vyměkčená kapsa pro mini Ipad či tablet, kapsa na MP3, brýle,
hustilku, speciální úchyty pro přilbu
hrudní a bederní pás, velké množství reflexe
black/green
ID:3223

black/blue
ID:3243

innovative lightweight and durable backpack with sophisticated rear
part including reliable water reservoir with Microban huge filling/cleaning
aperture and reliable removable mouthpiece
backpack volume 12 l / 18 l , water reservoir 2 l
integrated raincover in very visible orange colour with reflective parts
asymmetrical placement of zippers and straps for better ergonomics
special padded pocket for mini Ipad or tablet, MP3 pocket, glasses, air
pump, special mounts for helmet
chest and lumbar belt and large amount of reflection

black/red
ID:3224

22l batoh nové koncepce s integrovaným zádovým chráničem
pevný bederní pás pro zamezení pohybu chrániče zad
různé vychytávky odvozené od batohu Luminate II
22l backpack of new concept with intergated back protector
solid lumbar belt to avoid back protector movement
various details are derived from backpack Luminate II

see MOVIE about this product there:
certifikovaný chránič zad z paměťové pěny
uzpůsobený pro batoh RIDE-KI, možné zabudovat
ale i do dalších batohů vhodného tvaru

PROTECTOR
RIDE-KI

integrated protector from memory foam
fits the backpack RIDE-KI or ready to build into
another backpacks or clothing

ID:3292

Size: UNI

SIMPLIFIER RB 9L

lehký, vyztužený batoh o objemu 9l určený pro jízdu na kole či běh
perfektně sedne a je maximálně stabilní,dokonale odvětrané a ergonomicky tvarované zádové polstrování AIRVENTILATION
upínací systém batohu RUN&BIKESTEM s nastavitelným ramenním,
hrudním a bederním pásem omezující pohyb batohu
hlavní úložná kapsa s dvojcestným zipem + oddělená část na vodní
rezervoár 2l (poutka pro zavěšení a hadičku samozřejmostí), dělené
kapsy, organizér na doklady, nářadí, pumpičku a duši či jiné věci
odepínací systém uchycení přilby k batohu, reflexní prvky pro zvýšení bezpečnosti + poutko na blikačku
rozměry: hloubka 8cm, výška 44cm, šířka 21cm

black/pink
ID:3311

light and simple 9litre backpack for biking&running with reinforced and well ventilated back part
adjustable chest&lumbar belt, reflective areas, strap to fasten
the light
ready for 2litre water tank, divided organisor in upper part
equipped by flexible net cloth to fasten bike helmet or something much bigger than bag!
light and simple 9litre backpack for biking & running with reinforced and well ventilated back part
adjustable chest & lumbar belt, reflective areas, strap to fasten
the light
ready for 2litre water tank, divided organizer in upper part
equipped by flexible net cloth to fasten bike helmet or something much bigger than bag!
Váha/Weight: 500g
Colours: black, black/green, black/blue, black/pink, black/red

black
ID:3307

black/blue
ID:3308

black/green
ID:3309

black/red
ID:3310

12 l green
ID: 2950

18 l green
ID: 2944

12 l pink
ID: 2951

18 l pink
ID: 2945

12 l black/green
ID: 2952
18 l black/green
ID: 2946

MICROBAN

ID: 1118A

ID: 3133

12 l black/red
ID: 2954
18 l black/red
ID: 2948

12 l fluo
ID: 2955
18 l fluo
ID: 2949

náhradní rezervoár nejen do batohů HAVEN o objemu 2l
antibakteriální úprava Microban
pull-off systém – snadno si otevřete celou horní stranu vaku
a rukou pohodlně vyčistíte vnitřní stěny
nikdy netekoucí náustek s rychlospojkou, který nezklame

ID: 1118

RAINCOVER
LUMINATE

12 l black/blue
ID: 2953
18 l black/blue
ID: 2947

suitable for bags HAVEN and other bags that can load 2l water
bag
antibacterial treatment MICROBAN
pull-off systém … easy opening of whole upper side and clean
inner walls by hand
never leaking mouthpiece with quick release

nepromokavý kryt proti nečistotám je součástí každého batohu, ale je
možné jej koupit i zvlášt pro jakýkoliv jiný batoh o objemu 10-20l
waterproof cover against mud is a part of each backpack Luminate but
it is possible to buy it separately for any backpack of volume 10-20l
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FENDERS

yellow
ID: 2736ye

NAVIGATOR

blue
ID: 2736blu

silikonový držák na všechny průměry řidítek, který se přizpůsobí jakékoliv velikosti dotykového telefonu
perfektní a jisté uchycení telefonu i při jízdě v terénu
plynulé nastavení směru telefonu během jízdy díky rotačnímu mechanismu

set předního a zadního blatníku v pestrých barvách
jednoduché uchycení na drtivou většinu sedel
a odpružených vidlic (můstek vpředu)
set of front&rear mudguard in many colours
easy to install to the most of seats and suspension
forks with booster in front

silicone holder for all handlebar diameters that adapts to any size of
touch phone
perfect and secure phone grip even when driving off-road
smooth adjustment of the direction of the phone while driving thanks to
the rotating mechanism

ID: ESB9991

STRONG 6.5
red
ID: 2736re

black
ID: 2736bl

pink
ID: 2736pi

eliptická brašna pod sedlo s držákem Easy-Fix, který zajišuje
snadné vyjmutí a připevnění zpět a dlouhou životnost
vnitřní objem 0,65l s možností zvýšení na 1l

green
ID: 2736gr

FRAME BAG

eliptical saddle bag with Easy-Fix holder that ensures
quick insert and remove the bag into saddle
possible to increase inner volume from 0,65l to 1l
ID: 2774

brašna s uchycením na horní rámové trubce s jištěním k představci
určeno jako nepromokavý držák mobilního telefonu o velikosti do 6,5“
objemná spodní kapsa pro odložení spousty drobností či větrovky atd.
vlhkotěsný prostup pro kabel k nabíjení navigace nebo sluchátka

TUBELESS VALVES

frame bag to fasten to upper frame tube with securing to the stem
designed as a waterproof mobile phone holder up to 6.5 „
large bottom pocket for storing lots of small items or windbreakers, etc.
water-resistant hole for the cable to charge the navigation or headphones
ID: 3319
red
34 mm ID: 3035

POUZDRO NA MOBIL
CELL PHONE CASE

ID: 2029

voděodolný držák na telefon s odnímatelným systémem a adaptérem
na všechny průměry řidítek vč. MOTO (mimo velikosti M)
telefon je možné i s pouzdrem odejmout z řídítek a vzít s sebou do kapsy
do vlhkého či prašného prostředí
3 rozměry M 130x65 mm
L 145x75 mm
XL 165x88 mm
waterproof phone holder with removable system for all handlebar
diameters including MOTO (except M size)
3 diameters
M 130x65 mm
L 145x75 mm
XL 165x88mm

orange
34 mm ID: 3034
pink
34 mm ID: 3039

držák telefonu na všechny průměry řidítek vč. MOTO
vhodný na všechny běžné velikosti mobilních telefonů
cell phone holder for all diameters of handlebar incl.
MOTO

ID: 2744

tubeless alu alloy valves in several colors, set includes two 34 mm valves, round
seal for rim, alu nut and seal under nut
the valve is demountable to replace inner part
Alu cap in the same colour!
varianta mosazného ventilku:
delivered also as brass valve

gold
34 mm ID: 3037

black
34 mm ID: 3036

blue
34 mm ID: 3277
green
34 mm ID: 3038
ID: 3040

REFLEXNÍ PÁSEK
REFLECTIVE STRAP
reflexní pásek z 3M materiálu
4 integrované blikající diody
upevnění pomocí suchého zipu
snadno vyměnitelné baterie

UNIVERSAL

bezdušové ventilky z alu slitiny v několika barvách, sada obsahuje dva ventilky
o délce 34 mm, nebo 44 mm s kulatým těsněním do ráfku, alu matkou a těsněním pod matku
ventilek je rozebiratelný pro výměnu vnitřního systému (dodáváme jako ND)
a naplnění těsnidlem
zajímavostí je alu čepička v barvě ventilku!

ZÁPLATY
PATCHES HAVEN CLASSIC
4ks kvalitních záplat s lepidlem a brusným prvkem
4 pcs of quality patches with glue and sanding element

reflective strap of 3M material
4 integrated diodes
fastening by fastening velcro
easy to change battery

ID: 1425

ID: 2405
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ZÁMEK STEEL 5

TOOLS BT-343

numerický (5 číslic) zámek na kolo potažený textilním
obalem zabraňujícím poškrábání rámu
sestává se z ocelového řetězu s tlouštkou materiálu
5mm u jednotlivých ok
délka 120cm stačí pro uzamčení 3 kol k sobě, váha je
650g

ID: 3424

TOOLS BT-342

velmi kvalitně zpracované a nejskladnější
nářadí s centrklíčem na trhu
obsahuje kompletní sadu imbusových klíčů,
torx č.5, plochý a křížový šroubovák,
centrklíč, nýtovač, speciální přípravek na
lepší snýtování řetězu

velmi kvalitně zpracované a super skladné
nářadí
obsahuje kompletní sadu imbusových
klíčů, torx č.5, plochý a křížový šroubovák,
centrklíč, nýtovač, speciální přípravek na
lepší snýtování řetězu + CO2 pumpičku!

numeric (5 digits) bike lock covered with a textile cover
to prevent scratching the frame
consists of a steel chain with a thickness of each eylet
of 5 mm
length 120cm is enough to lock 3 wheels together,
weight is 650g

tools made in precise quality
the most compact rivet tool in market!
complete set of allen keys, 5mm torx
key 2 screwdrivers, centering key, rivet
tool
ID: 2751342

tools made in precise quality
perfectly compact
complete set of allen keys, 5mm torx key,
2 screwdrivers, centering key, rivet tool +
CO2 PUMP!
ID: 2751343

TOOLS CHAIN
LOCK 25x100
pevné ocelové články spojeny a uloženy v kvalitním
a pevném polymeru
2 klíče
zakrytí zámku proti nečistotám
solid steel articles are linked and stored in high quality
polymer
2 keys
cover of lock as protection against dirt

ID: 1392

multifunkční nářadí z kvalitního
materiálu se všemi potřebnými
imbusovými klíči + nýtovačem
ID: 2590bl

multifunctional tools of quality
material with all the necessary
allen keys + riveting

TOOLS CLASSIC KIT

ZÁMKY BAREVNÉ
COLOURFUL LOCKS
ID: 2547gr
ID: 2547pi

ID: 2547bl

různobarevné zámky v délce 110 cm
lanka uložena v kvalitním a pevném polymeru
2 klíče
zakrytí zámku proti nečistotám

complete set of repair tool with glue and assembly levers to repair, packed in a practical textile bag for a good price
includes gluing, mounting levers, flat and Phillips screwdriver,
side wrench 8, 10 and 12mm, socket wrench 8, 9, 10, hex key 2,
2.5, 3, 4, 5, 6, wheel centering key

locks in various colours in length of 110 cm
steel cable in solid polymer
2 Keys
bushing covered gainst dirt
ID: 2547or

kompletní sada opravného klíče s lepením a montpákami pro případnou opravu sbalená v praktickém textilním obalu za výhodnou cenu
obsahuje lepení, montpáky, plochý a křížový šroubovák, stranový
klíč 8, 10 a 12mm, nástrčný klíč (gola) 8, 9, 10, imbusový klíč 2, 2.5,
3, 4, 5, 6, centrklíč k centrování kol

ID: 3315

ID: 2547re

TOOLS CLASSIC

LOCK 8x120

lanka uložena v kvalitním a pevném polymeru
2 klíče
zakrytí zámku proti nečistotám

ID: 1389

steel wires are stored in high
quality and hard polymer
2 keys
cover of lock as protection against dirt

ID: 2031

sada obsahuje: plochý a křížový šroubovák, stranový klíč 8, 10,
12mm, nástrčný klíč (gola) 8, 9, 10, imbusový klíč 2, 2.5, 3, 4, 5, 6,
centrklíč k centrování kol
this set includes: flat and Phillips screwdriver, spanner 8, 10,
12mm, socket wrench 8, 9, 10, allen key 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, centering
key

57
58

DOPLŇKY
ACCESSORIES
pevný hák/ fixed hook ID: 1395

DRŽÁK KOLA NA ZEĎ
WALL BIKE HOLDER
univerzální držák pro upevnění kola na zeď dodávaný s pevným, nebo sklopnám hákem, včetně šroubů a hmoždinek
universal bracket for fixing the bike to the wall, supplied
with a fixed or folding hook, including screws and dowels

SVÍTÍCÍ 3M TYČKY
DO DRÁTŮ
sada12ks tyček k upevnění do paprsků jízdního kola
skvělá viditelnost z 360°
baleno v dárkovém boxu

sklopný hák/folding hook ID: ESB 6001

ID: 3313

set of 12 light stick to mount to wheel spokes by 3M
great 360° visibility
packed in gift box

BIKE NÁRAMEK
BIKE BRACELET

silver/black
ID: 3467

kvalitní imitace bike řetězu ve dvou barevných kombinacích
vyrobeno z nerezové oceli
(vydrží celodenní nošení a koupání bez povrchových
změn)
dvě velikosti: pink pro dámy, silver/black pro pány
i dámy, možnost zkrácení na požadovanou délku díky
vyjímatelným článkům (postup na haven.cz)
dodáváno v dárkové krabičce
quality imitation bike chain in two color combinations
made of stainless steel (lasts all day wearing and
bathing without surface changes)
two sizes: pink for ladies, silver / black for men and
ladies, possibility of shortening to the required length
thanks to removable articles (procedure on haven.cz)
delivered in a gift box
Barvy/Colours: silver/black ID: 3467
pink ID: 3466

pink
ID: 3466

PŘEVODNÍK
CRANKSET
nerezový řetízek s přívěškem ve tvaru kliky s převodníkem
vyroben ze slitiny s kvalitní povrchovou úpravou
řetízek možno jednoduše zkrátit ustřižením
stainless steel chain with pendant
made of alloy with high quality coating
possibility to shorten the chain by cutting

ID: 1381
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GRIPY
GRIPS
SILICON CLASSIC

red
ID: 2040

orange
ID: 2042

reflex green
ID: 2316

white
ID: 2043

black
ID: 2044

grey
ID: 2045

100% silikonové gripy absorbují maximum rázů
maximálně snižují znecitlivění rukou
velmi nízká váha
jistota dobrého úchopu – nekloužou, nelepí
v mokru nedochází k „protáčení“ na řídítkách
na slunci nemění barvu ani tvar
možnost dodání s bílými nebo černými koncovkami
pro dokonalé vyladění Vašeho stroje
100% silicon grips absorbs maximum shock energy
efficiently reduce numbness
very low weight
guarantee good grip, non-sticky
avoid „spinning“ on the handlebars
sun makes no change of color or shape
available with white or black end caps for perfect
tuning of your machine

WAVE XC
gripy použitelné i bez nutnosti rukavic díky jemnému a
příjemnému drážkování, které tlumí vibrace a zvyšuje
jistotu úchopu
grips ready to use also without gloves thanks to the fine
and pleasant gouging to decrease vibrations and improves
grip grab

black
ID: 2739bl

reflex green
ID: 2739gr

pink
ID: 2739pi

ferrari red
ID: 2739re

WAVE BMX

gripy pro BMX použitelné i bez nutnosti rukavic díky
jemnému a příjemnému drážkování, které tlumí vibrace
a zvyšuje jistotu úchopu

Délka/length: 130 mm Průměr/diameter: 32 mm

green
ID: 2041

NBR

reflex yellow
ID: 2775

grips for BMX ready to use also without gloves thanks
to the fine and pleasant gouging to decrease vibrations
and improves grip grab

pink
ID: 2317

perfektní antivibrační vlastnosti i ostatní vlastnosti jako u gripů
SILICON CLASSIC
jediná nevýhoda je nepatrně vyšší váha než gripy 100% silikonové
perfect antivibration as well as other properties as in case of grips
SILICON CLASSIC
the only disadvantage is a little bit higher weight

reflex green
ID: 2742gr

ferrari red
ID: 2742re

ERGO BAR

ferrari red
ID: 2740re
pink
ID: 2740pi
ID: 3082

black
ID: 2742bl

SILIKONOVÝ PÁSEK
SILICON STRAP
white
ID: 2548wh

nice translucent waterproof tape with high brightness
in different colors
attaching a hand, foot, dog, anytime, anywhere
nice gift

ergonomický tvar s vyměkčenou širokou ploškou a vestavěnými
rohy pro změnu úchopu
přesná poloha gripu je jištěná objímkou se šroubem
díky rozložení váhy a měkčenému materiálu získáváte maximální
odlehčení rukou a tím i snížení bolesti zápěstí či brnění rukou
ergonomic shape with softened wide pad and built-in bulls to
change the position of grip
the exact position of the grip is secured with a screw (no swing)
thanks to the weight spreading out and the softened material, you
get maximum strain for your hands and thus reduce wrist pain or
hand tingling

průsvitné pěkné voděodolné pásky s vysokou svítivostí
v různých barvách
připevnění na ruku, nohu, psa, kdykoliv, kamkoliv
pěkný dárek

green
ID: 2548gr

WAVE LOCK

black
ID: 2740bl

reflex green
ID: 2740gr

Cena: 399,- / 15,90 €

GRIPS ERGO CORK
propracované ergonomické gripy z velmi kvalitního korku importovaného z Německa
korkové gripy mají přirozenou tlumící schopnost a díky svému podstatnému rozšíření
eliminují tlak na ulnární nerv a oddalují únavu rukou a paží
sophisticated ergonomic grips made of high quality cork imported from Germany
cork grips have a natural damping capacity and due to its substantial expansion eliminates
pressure on the ulnar nerve and delay fatigue of hands and arms

gripy použitelné i bez nutnosti rukavic díky jemnému a příjemnému
drážkování, které tlumí vibrace a zvyšuje jistotu úchopu
dvě objímky proti protočení v různých pastelových barvách
grips ready to use also without gloves thanks to the fine and pleasant
gouging to decrease vibrations and improves grip grab
two rings against spin in different pastel colors

Délka/lenght: 130 mm
ID: 2047

WAVE ERGO

ergonomický tvar s vyměkčenou širokou ploškou vycházející z gripu ERGO BAR
přesná poloha gripu je jištěná objímkou se šroubem
díky rozložení váhy a měkčenému materiálu získáváte maximální odlehčení
rukou a tím i snížení bolesti zápěstí či brnění rukou
ergonomic shape with softened wide pad coming from grip ERGO BAR
the exact position of the grip is secured with a screw (no swing)
thanks to the weight spreading out and the softened material, you get maximum
strain for your hands and thus reduce wrist pain or hand tingling

black/blue ID: 2741blu
reflex green ID: 2741gr
ferrari red ID: 2741re
black ID: 2741bl
black/orange ID: 2741or

ID: 3083
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SUNREE YOUDO II

NUMERIC

VELKÁ HUSTILKA

kvalitní spolehlivá pumpa s digitálním
zobrazením tlaku pro oba typy ventilků
celokovová odolná konstrukce
možnost přepnutí mezi PSI, BAR, KPA
max.tlak: 8,5 bar/120 PSI

black
ID:3244

fluo
ID:3245

reliable air pump with big digital display
ready for both valves
full metal construction
possible switch over PSI, BAR, KPA
inflates max. till 8,5 bar/120 PSI

super dlouhá výdrž baterie
malá, ale silná čelovka s třemi diodami poskytující jak ostré světlo v kuželu
s dosvitem 115m, tak světlo rozptýlené do širokého kužele
možnost maximální, střední a nízké intenzity svitu, nouzový blikací režim
unbelievable battery endurance
small but powerful headlamp with three diodes providing both a bright
light in a cone with lightning distance 115m and also the light scattered in
a wide cone the possibility of maximum, medium and low light intensity,
emergency flashing mode
Ostrý kužel/Long distance light
Svítivost/Intensity: max/medium/eco 145/50/7 lumen
Dosvit/Lightning distance: max/medium/eco 115/80/6 m
Životnost baterií/Burn time: max/medium/eco max. 40/70/180 h

green/black
ID: 2589gr

Rozptýlené světlo/floodlight
Svítivost/Intensity: max/medium/eco 145/50/7 lumen
Dosvit/Lightning distance: max/eco 6/4 m
Životnost baterií/Burn time: max/eco 110/190 h

AIR PUMP TECHNICAL

orange/black
ID: 2589or

vysokotlaká pumpa vyrobena z hliníkového těla a ocelové základny s výměnnými
vnitřními částmi, které zajišťují vysokou životnost a spolehlivost tohoto produktu
vhodná pro galuskový i automobilový ventilek
max.tlak: 8,5 bar/120 PSI

SWEEP

malá, ale velmi silná čelovka s pohybovým senzorem a lithiovou baterií
nabíjenou přes USB
možnost maximální a nízké intenzity svitu, stroboskop, červené světlo s
režimem svícení či stroboskopu

high pressure pump made of alu alloy body and steel base with replacable inner
parts that ensures a high lifetime and reliability of this product
suitable for presta, schräder and dunlop valves
inflates max. till 8,5 bar/120 PSI

red/black
ID: 2545

Vodotěsnost/Waterproof: IPX6
Váha/Weight: 56 g
Zdroj/Source: 3xAAA

Svítivost: 400 lm
Životnost baterie: 2,3-90 h (dle režimu svícení)
Kapacita baterie: 1200 mAh
Vodotěsnost: IP44

black/orange
ID: 2544

green
ID: 3359

small but very strong headlamp with motion sensor and lithium battery
charged via USB
possibility of maximum and low light intensity, strobe, red light or strobe
Luminous intensity: 400 lm
Battery life: 2.3-90 h (depending on lighting mode)
Battery capacity: 1200 mAh
Water resistance: IP44

T-MANO

MALÁ HUSTILKA

jednoduchá spolehlivá pumpa s madlem tvaru T, které
usnadňuje huštění pro oba typy ventilků
simple and reliable pump with T handle that facilitate
pumping, useable for all valves

black
ID: 3358

ID: 3246

PERFORMER
ID: 3365

SUNREE I-FISHING
+ USB CHARGER

+ MOVEMENT SENSOR
ID: 3033

lehká čelovka s USB nabíjecím portem a vestavěnou baterií
možnost zapnutí / vypnutí pomocí pohybu rukou do 10 cm
před čelovkou, čidlo se sepne (výhoda při nošení zimních rukavic, špinavých rukou atd!
Svítivost/Intensity: max/medium/eco 230/70/9 lm
Dosvit/Lightning distance: 85/46/15 m
Životnost baterií/Burn time: 5,6/18/110 h
Věstavěná baterie: 103450/1800mAH Li-PO
light headlamp with USB charger and in-built battery
movement sensor to switch the lamp off/on by your hand
move
(10cm in front of headlamp) … great with winter gloves or
dirty hands

silné, ve všech směrech nastavitelné přední světlo s univerzálním a jistým
uchycením na řidítka
vybaveno dvěma silnými led diodami, baterií nabíjenou přes USB a pěti
režimy svícení
světlo může být používáno i jako powerbanka a vy můžete nabíjet svůj
telefon kdykoliv a kdekoliv
Svítivost: 1400lm teoretická (600lm reál)
Životnost baterie: 2-8 hodin (dle režimu svícení)
Kapacita baterie: 2400mAh
Vodotěsnost: IPX5
strong headlight, adjustable in all directions with universal and secure
handlebar holder
equipped by two strong LEDs, a battery charged via USB and five lighting
modes
light can be used as a power bank and you can charge your phone anytime, anywhere
Luminous intensity: 1400lm teoretical (600lm real)
Battery life: 2-8 hours (depending on lighting mode)
Battery capacity: 2400mAh
Waterproof: IPX5
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SNĚŽNICE
SNOWFOOTS
MORPHO
BIGFOOT
green/grey
ID: 1533gr

MORPHO CLASSIC

sněžnice s vysokou nosností a 3D konstrukcí pro
zachování kompaktního tvaru, ale zvýšení flotace
SNB rychlé uchycení trekových, lyžařských či SNB
bot díky přizpůsobivé špičce a široké patě
další funkční detaily popsány u sněžnic CLASSIC
o spolehlivosti tohoto modelu hovoří také využití
francouzskou armádou.

MADE IN FRANCE

white/grey
ID: 2362

black/yellow
ID: 1533bl

pink/grey
ID: 2528

MADE IN FRANCE

snowshoes with high load capacity and 3D shape
to maintain a compact shape but increase flotation
SNB quick release of trekking, SKI or snowboard
boots thanks to the flexible tip and wide heel
further functional details explained in text of
snowshoes CLASSIC
about the reliability of this model speaks also using
by the French army

ID: 3372

yellow/grey
ID: 1532ye

black/yellow
ID: 1532bl

MORPHO TRIMO ALP

MADE IN FRANCE

pink
ID: 3453

black
ID: 3347

black/yellow
ID: 3369

pink/gray
ID: 3371

green/gray
ID: 3370

grey
ID: 3345

MADE IN FRANCE

sněžnice CLASSIC s vylepšeným vázáním, které bude vyhovovat
většině uživatelů
rychlé, jednoduché a bezpečné nastavení velikosti bot, špička
pomocí pásků, pata pomocí ráčny a ozubeného pásku
speciální nepřemrzající materiál, který vydrží vaše tvrdé
zacházení
otočný mechanismus umožnuje nastavení 3 poloh:
- chůze v mírném terénu .... volná pata
- chůze do prudkého kopce ... volná pata, vysunutá podpatěnka
pro snížení namáhání lýtka
- chůze/skoky z kopce ... pata je aretovaná
CLASSIC snowshoes with improved binding, which will suit
most users
fast, simple and safe adjustment of shoe size, toe with straps,
heel with ratchet and toothed strap
special non-freezing material that will withstand your harsh
handling
swivel mechanism allows setting of 3 positions: - walking in
mild terrain .... free heel
- walking up a steep hill ... free heel, heel support on to
reduce the strain on the calf muscle
- walking / jumping downhill ... heel is locked
Nosnost/Loading capacity: 60-96 kg
Váha/Weight: 2020 g/pair

MORPHO
TRIMO

kvalitní sněžnice Morpho vyrobené ve Francii s vynikajícím poměrem cena/výkon
patentovaná 3D konstrukce pro větší (o 7%) nosnost (flotaci). Rozměry jsou tedy menší než u sněžnice CLASSIC, sněžnice je tedy výborně použitelná i pro lidi s nižším vzrůstem
třístupňové vázání: - volný pohyb paty
- volný pohyb paty se stupem (pro chůzi do strmého kopce)
- aretovaná pata (pro seběh z kopce dolů)
nepřemrzající materiál, který vydrží vaše tvrdé zacházení, otočný
mechanismus (kloubové vázání vyrobené z velmi tuhého polyamidu
PA66), nesmlouvavá dvouzubá mačka a 6 hrotů z tvrdé oceli, drážkované strany po celé délce
vhodné pro téměř jakýkoliv druh bot od trekkingových po lyžařské
či snowboardové
quality Morpho snowshoes made in France with an excellent price/
performance ratio
patented 3D construction for greater (by 7%) load capacity (flotation).
The dimensions are therefore smaller than for CLASSIC snowshoes,
so the snowshoe is excellent for people with smaller tallness
three-steps binding: - free movement of heel
- free movement of heel with step (for steep uphill)
- fixed heel (for quick move down the hill)
non-freezing material that can withstand your hard handling, rotating mechanism (joint binding) is made of very rigid polyamide
PA66, non-negotiable double-toothed edge and 6 hard steel tips
and grooved sides along the entire length
suitable for almost any type of shoes from trekking to ski or snowboard

Nosnost/Loading capacity: 96-140 kg
Váha/Weight: 2000 g/pair

MORPHO CLASSIC
BUCKLE

high quality plastic snowfoots made in
France with many useful technical details,
easy adjustment
Nosnost/Loading capacity: 60 - 96 kg
Hmotnost/Weight: 1640 g / pair

patentovaná 3D konstrukce pro větší nosnost při zachování
stejných rozměrů jako u klasické konstrukce (stejná jako u
modelu BIGFOOT)
rychlé a bezpečné upevnění bot, vázání je bez spodní opěrné
podložky upíná se přímo na botu
vhodné pro jakýkoliv druh bot od trekkingových po lyžařské či
široké SNB boty
patented 3D construction for greater load capacity while
maintaining the same dimensions as the classic construction
(the same as model BIGFOOT)
quick and safe fastening of shoes, the binding is without a
lower support pad and attached directly to the shoe
suitable for any type of shoes from trekking to ski or wide SNB
shoes

green/grey
ID: 3001

kvalitní plastové sněžnice vyrobené
ve Francii
klasický model se spoustou užitečných
detailů (tuhé kloubové vázání z polyamidu
66, podpěra paty, jednoduché nastavení
vel bot, vpředu mačka z tvrdokovu...)

Nosnost/Loading capacity: 96-130 kg
(incl. clothing and equipment)
Váha/Weight: 2100 gr/pair

MORPHO BIGFOOT
FREERIDE

MADE IN FRANCE

Nosnost/Loading capacity: 60-96 kg
Hmotnost/Weight: 1580 g / pair
MADE IN FRANCE

orange/yellow
ID: 3367

jedná se o stejný model se všemi výhodami jako sněžnice TRIMO
ALP s tím rozdílem, že neobsahuje komfortní podpatěnka pro ulehčení chůze do prudkého kopce
completely the same model specification as model TRIMO ALP but
without step for more comfortable uphill
Nosnost/Loading capacity: 60-96 kg
Hmotnost/Weight: 1530 g / pair

black/yellow
ID: 3366

pink/grey
ID: 3368
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SNĚŽNICE
SNOWFOOTS
MORPHO KID

MADE IN FRANCE
pásek se zuby/belt
ID 3142 – 219,- / 8,70 € (pair)

ID: 2402

velmi odolná, lehká a díky jednoduchému usazení oblíbené dětské sněžnice
nepřemrzající materiál jako u vyšších modelů
vhodné pro jakýkoliv typ bot

ICETRAX

MADE IN FRANCE

nesmeky s wolframovými hroty a snadným jednoduchým a rychlým nasazením na botu využitelné na jakémkoliv smekavém povrchu
nízká váha, vynikající sbalitelnost a využitelnost

very strong, lightweight and thanks to the quick
binding a popular children‘s snowshoes
used material ready for very cold temperatures
used in higher models
suitable for any type of boots

ice crampons with wolfram tips, easy, simple
and quick maintanence, usable on any slippery
surface
low weight, excellent packability and usability

Velikost/Size: 27-40 (pro děti od 3 let/for kids
from age 3 years)
Nosnost/Loading capacity: 40 kg
Váha/Weight: 547 g/pair

Velikosti/Sizes: 37-41, 42-47

pásek s ráčnou/belt with buckle
ID 3141 – 790,- / 31,50 € (pair)

ID: 3474

MORPHO BAG
obal sněžnic vhodný pro uskladnění, nebo cestování. Obal chrání sněžnice a ostatní věci v cestovním zavazadle před poškozením

odklápěcí brýle na běžecké lyžování Polartis se speciálním REVO
sklem
revoluční zorníky REVO propouští k očím barvy lidskému oku
příjemné a tak snižují únavu očí
použitý filtr kategorie 0 (pro zataženo = rozjasňující) hraničí s
kategorií 1 (pro polojasno = snižuje citlivost očí vůči slunečním
paprskům)
zorníky splňují normy CE, disponují UV a antifog ochranou proti
zamlžení

POLARTIS GOGGLES

snowshoe packaging suitable for storage or travel. Cover protects snowshoes and other items in
your luggage from damage

trimo/trimoalp
ID: 3373
classic ID: 3375bigfoot ID: 3374

green
ID: 3470

spolehlivá samonafukovací matrace pro dospělého
člověka (183x51x3cm)
ideální rozměry pro komfortní spánek, nízkou
váhu a transportní rozměry
otevřená Open-Cell pěna s kvalitním uzávěrem

TRAMPER II

tipping goggles for cross-country skiing Polartis with special
REVO glass
the revolutionary REVO lenses make the colors reaching human
eyes pleasant and thus reduce eye fatigue
used filter category 0 (overcast = brightening the view) borders
with category 1 (cloudy/partly sunny = reduces the sensitivity of
the eyes to the sun‘s rays)
lenses meet CE standards, have UV and nntifog protection
Barvy/Colours: pink ID3469, green 3470, white ID3471
pink
ID: 3469

reliable self-inflating mattress for an adult
(183x51x3cm)
the perfect size for comfortable sleep, low weight
and transport dimensions
open open-cell foam with a quality valve

white
ID: 3471
blue/grey
ID: 3156

WIRE

green/grey
ID: 2647

MADE IN FRANCE

řetízkové nesmeky s jednoduchým a univerzálním uchycením na většinu bot, využitelné do
města i na treky v horách
chain slippers with a simple and universal attachment to most shoes, usable in the city and also
for mountain use
Velikosti / Sizes: 36-41, 42-44, 45-47

ID: 3397
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TREKOVÉ A JINÉ HOLE
TREKKING & SPECIAL POLES

JUNIOR

hole navržené speciálně pro nejmladší turisty
trojdílné neodpružené hole
vybaveny neoprenovým poutkem
hmotnost 160 g
délka max/transportní 90/58 cm

LEVERISMO
black
ID: 3055

velmi lehké a tuhé hole z vysokopevnostní hliníkové slitiny 7075
s pákovým nastavením užitné délky
maximální délka: 140cm, délka složených holí 65,5 cm
EVA pěnová madla, wolframové hroty, sada dvou typů talířků
váha jedné hole: 285 g
lightweight & solid poles made of aluminum alloy 7075 with length
adjustment by levers
maximum length: 140 cm, folded length: 65,5 cm
EVA foam handles, tungsten tips, set of two types of snow plates
weight of one pole: 285 g

fluo/yellow
ID: 3056

ROLLER
SKATE NEO

dodáváno se 2 velikostmi poutek!
nová koncepce holí určených pro in-line
možnost dokoupení náhradních hrotů
dobrá tuhost a skladnost
wolframové hroty
délka max/transportní 180/105 cm
green
ID: 2538

black/orange
ID: 2540

delivery with 2 sizes of straps!
new concept sticks designed for in-line
the possibility of buying replacement tips
good stiffness and compactness
wolfram tips
lenght max/transport 180/105 cm
Velikost poutek/size of straps: S+M,L

trojitá teleskopická hůl
levnější varianta nejprodávanějšího typu trekových holí
uzamykatelné odpružení
hmotnost 315 g
délka max/transportní 140/69 cm
triple telescope stick
cheaper variety of best selling type of trecking sticks
locked shock-absorb systém
weight of one stick 315 g
lenght max/transport 140/69cm

blu
e/
ID: green
296
0

lightweight & super-folding poles made of aluminum alloy
7075 with sophisticated folding system and lever length adjustment
maximum length: 135cm, folded length: 43 cm (suitable for small
backpacks)
EVA foam handles, tungsten tips, set of two types of snow plates
weight of one pole: 285 g

bla
ck
ID: /grey
295
9

black
ID: 3057

black/green
ID: 2956

bla
ck
ID: /pink
295
8

fluo/orange
ID: 3058

TREKKING

velmi lehké a super skladné hole z vysokopevnostní hliníkové
slitiny 7075 se sofistikovaným skládacím systémem a pákovým
nastavením užitné délky
maximální délka: 135cvm, transportní délka 43 cm (vhodné i dovnitř malých batohů)
EVA pěnová madla, wolframové hroty, sada dvou typů talířků
váha jedné hole: 285 g

bla
ck
ID: /red
295
7

FOLDISMO

sticks designed specialy for the smallest tourists
triple telescope stick without anti-shock
neoprene strap
weight of one stick 160 g
lenght max/transport 90/58 cm

žirafa
blue
ID: 1431blu

žirafa
red
ID: 1431re

žirafa
green
ID: 1431gr

ŠPACÍRKA
WALKING STICK
black/grey
ID: 2964

trojitá teleskopická hůl s nízkou váhou a výbornou tuhostí
uzamykatelný ANTI-SHOCK

black/red
ID: 2963

triple telescope stick with low weight and good stiffness
locked shock-absorb system

WOLFRAMOVÝ HROT/TUNGSTEN TIP
ROLLER SKATER NEO

ID: 2646

WOLFRAMOVÝ HROT
TUNGSTEN TIP

TREKOVÉ HOLE / TREKKING POLES

VIDIOVÝ HROT/HARDENED TIP
TREKOVÉ HOLE / TREKKING POLES

náhradní hroty pro všechny typy trekových holí Haven
spare tips for all kinds of trekking poles

Nejkvalitnější náhradní hroty pro všechny
typy trekových holí Haven od roku 2009
The best spare tips for all kindsof trekking
poles since 2009
ID: 1437
black/green
ID: 2537

ID: 1784

69
70

PŘÍSLUŠENSTVÍ
ACCESSORIES

ZÁMKY
LOCKS

KRYTKA/RUBBER COVER

KRYTKA
RUBBER COVER

NORDIC WALKING + ROLLER SKATER NEO

ROLLER SKATER

krytka vhodná pro hole Nordic walking, hole trekové
i ideální pro Roller Skater NEO při použití na silnici
cover suitable for poles Nordic walking, trekking poles as
well as ideal for Roller Skater NEO for using on the road

ID: 1439
ID: 1438

KRYTKA KULATÁ/RUBBER COVER

MALÝ TALÍŘEK

TREKKING

SMALL SNOWPLATE
Vhodný do měkkého terénu
Ready to soft or muddy terrain

ID: 1440

VELKÝ SNĚHOVÝ TALÍŘEK

TRON - XD

LARGE SNOWPLATE

velmi tuhý sněhový talířek
very tough snow plate
ID: 1441

POUTKA/STRAPS

MADLO S POUTKEM
GRIP WITH STRAP

Quality handle from mixture of cork and
rubber with full strap for Nordic Walking
and XC skiing (diameter of pole 16 mm).

quality lock with biometric control, alu body with silicone surface
the lock is unlocked by fingerprint, up to 20 fingers can be set (two fingers for
sure opening, eg in case of injuries or for more people in the family, etc.)
USB charging, component cable (1 charge lasts up to several months)
2 classic keys for emergency opening

ID: 3146

NORDIC WALKING

Plná poutka pro Nordic Walking a běžecké lyžování.

NORDIC WALKING + XC SKI
Kvalitní gumo-korková rukojeť s plným
poutkem pro Nordic Walking a běžecké
lyžování pro průměr hole 16 mm.

kvalitní zámek s biometrickým ovládáním, alu tělo se silikonovým povrchem
zámek se odemyká otiskem prstu, lze nastavit až 20 prstů (dva prsty pro jistotu
otevření, např. při zranění nebo pro více lidí v rodině atd.)
USB nabíjení, kabel součástí (1 nabití vydrží až několik měsíců)
2 klasické klíče pro nouzové otevření

ID: 1442

Full Strap for Nordic Walking and CX skiing.

ID: 1783

ID: 1443

STOCKHOLM
tento zámek není jen designovým šperkem, ale s maximální odolností
vzdoruje i tomu nejhoršímu ničení

NÁHRADNÍ ALU SEGMENT
SPARE ALLOY SECTION

finished with silicon overmoulded technology, the Stockholm is
not just eye candy but is made of hardened steel for extra security
and designed to face the toughest conditions
78 mm x 130 mm ... tvrzená ocel / hardened steel
Váha/weight: 1112 g

V případě zlomení nebo ohnutí jakékoliv hole Haven, jsou ihned k dispozici
náhradní hliníkové segmenty. Cena platí pro jakýkoliv díl a na ni uplatňovat
VOC.

ID: 2979

In case of bent or broken alu section of any type of trekking stick, you can
receive the same section to complete your poles.

VNITŘNÍ EXPANDÉR
INNER EXPANDER

16

MONOBLADE
12

14

16

18

Náhradní expandéry pro veškeré hole Haven od roku výroby 2005, ale i pro jiné značky.
Spare inner lock expanders for all Haven poles since 2005 + for other brands too.

ID: 2980B
ID: 2980R

bezpečný, skladný zámek z tvrzené alu slitiny, navržen
pro bikové estéty
secure, easy-to-use folding lock embedded with solid
alloy, beautifully engineered for bike enthusiast
70 cm / tvrzená alu slitina /hardened alloy
Váha: 464 g

ZAJIŠŤUJEME ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS NA VEŠKERÉ HOLE HAVEN
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ZÁMKY
LOCKS
vyrobeno z tvrzené odolné alu slitiny celopotažené silnou
silikonovou vrstvou
lehký a pevný, praktický zámek

BROOKLYN
blue
ID: 2982M

PICCADILLY LTD

made of reinforced durable alloy covered by thick silicon layer
lightweight and resistant, practical lock

malý, lehký (pouze 86 g) lankový zámek z kvalitní ocele o délce 120cm
trojmístný kód s jednoduchým ovládáním, vhodné pro krátkodobé
uzamknutí až 3 kol, příp. helmy atd.
black
ID: 2985B

76 mm x 128 mm / Aluminum Shackle
Váha: 355 g

small, light (only 86g) cable lock made of quality steel with a length
of 120cm
three-digit code with simple operation, suitable for short-term locking
of up to 3 wheels, or helmets etc.
15 mm x 60 cm / ocel - steel
Váha: 86 g

black
ID: 2982B

orange
ID: 2982O

THE BEE
ID: 2981

patentovaná technologie, která rozezní sirénu o hlasitosti
110dB při přerušení kabelu nebo pokud hlava zámku
dostane ránu
ULAC patented Neo Alarm technology features a 110 db
alarm which will be activated if cut or jostled around

red
ID: 2985R

blue
ID: 2985BLU

12mm x 120cm / ocel - steel
Váha/weight: 418 g

52 ND STREET
zušlechtěný kalený ocelový řetěz ochrání velice dobře Vaše kolo nebo
cokoliv jiného. Je pevný proti řezání i proti tahu
zámek s číselnou kombinací (možnost až 10tisíc unikátních kombinací)
vysoce kvalitní nylonový potah chrání kolo před poškrábáním
délka: 120 cm, hmotnost: 420 g, tloušťka řetězu: 4 mm
tempered hardened steel chain protects your bike or anything else very
well. It is strong against cutting and pulling
combination lock (up to 10,000 unique combinations possible)
high quality nylon cover protects the bike from scratches
length: 120 cm, weight: 420 g, chain thickness: 4 mm

black
ID: 3152B

EZ-002

ID: 2973

AVENIR

zámek se spleteným ocelovým lankem s pamětí
potažený silnou vrstvou silikonu
umístíte jej kdekoliv na kole, nikde Vám nebude překážet!
lock with braided memory steel cable
coated with a thick layer of silicone
easy placement anywhere and without a holder
15 mm x 60 cm / ocel - steel
red
ID: 2983R

blue
ID: 2983M

Váha: 266 g

030 PNG
ID: 2974

malá, lehká hustilka z leštěné alu slitiny obráběné CNC
2-pístový teleskop, tlak do 120 PSI
jednoduše přestavitelný auto/galuskový ventil
praktický šperk jako doplněk kvalitního kola
small, lightweight inflator made of polished CNC
aluminum alloy
2-piston telescope, pressure up to 120 PSI,
schrader/presta valve
practical piece of jewelry for your bike

malá 2-pístná hustilka s přesným tlakoměrem
možnost navolení způsobu huštění … pro velký
objem X pro vysoký tlak
jednoduše přestavitelný auto/galuskový ventil
pro tlaky do 120 PSI
inflator with the same properties as 030 AG
the only difference is the plastic body!

black
ID: 2983B
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MADE IN ITALY

ČISTIČKA ŘETĚZU/
CHAIN CLEANER

patentovaná revoluční čistička na řetěz, žádné špinavé ruce, žádný
přebytečný maz stékající po řetězu ve vaší dílně
rychlé a efektivní použítí
obsahuje aerosolový sprej 150 ml
o maximální očistu se starají dva rotační kartáče a boční pračka
revolutionary chain cleaner, no dirty hands, no extra dirty liquid
in your workshop
delivered with 150ml aerosol spray (for 40 washes at least)

ID: 1801

PUMPA S PŘETLAKOVOU NÁDOBOU PRO UST/
UST PUMP WITH PRESSURE TANK
slouží k rychlému nahuštění UST a bezdušových systémů,
ať jste kdekoliv (expanzní nádoba do 15 bar)
vysokotlaká pumpa pro huštění do 15 atm
možnost huštění tlumičů!

HUSTILKA
JET
ID: 2410

for quick inflation of empty UST or UST ready casings wherever you are
high-pressure pump up to 15atm - the possibility of inflating the shock absorbers!

nejlehčí rychlá hustilka na závitové
bombičky pro auto i galuskové
ventilky
pouze přimáčknete k ventilku
vhodné pro závodní použití
the lightest quick pump for
threaded CO2 refills
just press it to the open valve =
air blows in
for schrader/presta vlave
Váha/Weight: 19 g

ventilky
plynulá regulace tlakování pomocí
otočného kroužku
smooth adjustment of air filling
by wheel knob
for schrader/presta valve
Váha/Weight: 35 g

ID: 2752

ID: 2409

PLNIČKA UST
MINIPUMPA
NANO

HUSTILKA
hustilka na závitové
MIKROBO univerzální
bombičky pro auto i galuskové

plnička s redukcemi pro vyjímatelný galuskový ventil i auto
ventilek
vhodné pro UST i duše

minipumpička Barbieri NANO v karbonovém designu
váha pouhých 39 g, délka 15 cm
určeno pro galuskové vetilky
maximální tlak nafouknutí až 7 barů
jednotlivé balení obsahuje klipy pro uchycení pod košík

sealant filler for removable presta and schrader valve
suitable for UST and inner tubes

ID: 2750

weight only 39g, length 15cm
designed for galosh valves, max. pressure 4bar
delivered incl. cage holders
ID: 1798
ID: 1798A

ZÁCHRANNÝ KIT/
SAFETY KIT

BOMBIČKY

závitové bombičky vhodné pro pumpy různých výrobců
threaded CO2 refills for pumps of various producers

nafoukne a bez demontáže opraví všechny typy pneumatik, dušové
nebo bezdušové
vhodné pro galuskový i autoventilek
inflates and repairs larger holes in the tire without disassembly
for schrader and stop valve
ID: 1800

BarbierI 25 g
ID: 2424

Slime 16 g
ID: 2636
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TRENAŽERY
TRAINERS
KARBONOVÉ
UST VENTILKY
45 mm
ID: 2978

ANACONDA

výhodou oproti slabostěnným alu ventilkům je, že se
nezlomí, nevržou, jdou lépe povolovat
super nízká váha 4 g
even lower weight than alu alloy valves
thicker walls to avoid breaking as in case of alu valves

TRAINING ROLLERS
RASSINE
ID: 2987

ocelové válce s průmyslovými ložisky představují témeř nekonečnou životnost
nastavení pro kola 26-29“
oproti trenažérům, trénink na válcích zlepšuje šlapání „do
kruhu“
zvyšuje koncentraci jezdce a jízda je tak bližší jízdě na silnici
steel rollers with sealed bearing for smooth rotation and fast
endless lifetime
rollers support and improve „circle“ pedalling in comparison
with usual rollers so it make the training similar to real road
biking
improves rider's concentration as within real road training

35 mm
ID: 2977

Novinka v oblasti ochrany proti defektům bezdušových systémů!
Vylepšuje jízdní vlastnosti bezdušových kol v terénu, snižuje
riziko borcení stěn u lehkých pláštů, díky nízkému tlaku eliminuje
nerovnosti terénu.
Při defektu a následnému poklesu tlaku v plášti, umožňuje
dojetí 15 - 30 km, pro závodníka tedy dojetí do depa či rovnou cíle,
pro dlouhé vyjíždky umožní dojetí až do Vašeho cíle bez nutnosti
opravy ihned na místě!
a novelty in the field of protection against defects in tubeless systems!
improves the riding characteristics of tubeless bikes in the terrain,
reduces the risk of wall buckling on light tires, thanks to the low
pressure eliminates uneven terrain
in case of a defect and subsequent zero pressure in the tire, it
allows to finish 15-30 km

TRAINER RASSINE
ID: 3314

trenažér věrně simulující jízdu na silnici stejně jako klasické válce
ovšem s minimální možností pádu oproti válcům
výhodou je stabilita, stavitelná výška vidlice a magnetický odpor
(zátěž lze nastavit čtyřmi silnými magnety)
zvládne horské i silniční kolo s průměry 24“ – 29“ a rozvorem 900
–1175mm, přední vidlice se zajistí masivním upínákem se silnou
osou, pro současné standardy na pevné osy je nutné využít adaptéry (dodáváme také) pro rozměr 15x100mm a 15x110mm.
dodáváno sbalené v praktickém kufříku
simulator faithfully simulating driving on the road as well as classic rollers, but with a minimal possibility of falling compared to
the rollers
the advantage is stability, adjustable fork height and magnetic
resistance (load can be set with four strong magnets)
for MTB and road bikes with diameters of 24 „- 29“ and wheelbase 900 - 1175 mm, the front fork is secured with a massive
clamp with a strong axle, for current standards for fixed axles
it is necessary to use adapters (we also supply) for 15x100mm
and 15x110mm.
packed in a practical case

29“ vel. S, M ID 3053
27,5“ vel. S, M ID 3054
27,5“ vel. L
ID 3054

If it isn‘t GREEN,
it isn‘t SLIME

At Slime, green means more to us
than just the color of our products. 7778
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TĚSNÍCÍ GELY
SEALANTS
DEFECT PREVENTION

dušové přípravky Slime je možno použít ve všech dušových kolech
poté, co jej nainstalujete, Slime zůstává stále tekutinou s velmi vysokou
viskozitou, neztvrdne ani se nevysuší
jakmile se kolo začne otáčet, rotační síla rozlije a drží gel na vnějších
stěnách, tedy přesně tam, kde je třeba plášť či duši chránit proti defektu
Slime není určen jako ochrana při proražení boku pláště
kapalina Slime určená pro dušová kola není určena pro kola bezdušová
a obráceně
dávkování na 1 duši: 120 ml / MTB, Trekking, 90 ml / Road

GELY
DUŠOVÉ

Balení:

237 ml

473 ml

1 gallon

GELY
BEZDUŠOVÉ

can be used in all UST tires
centrifugal force when moving the wheel spills the sealant around the entire circumference of the tire, exactly where it is necessary to protect the
wheel against a defect
dosage on 1 tire: MTB 120ml, Trekking, road 90ml
Balení:

237 ml

ID: 2415

DIGITÁLNÍ TLAKOMĚR

OCHRANNÁ PÁSKA

bezdušové přípravky Slime je možno použít ve všech bezdušových kolech
poté, co jej nainstalujete, Slime zůstává stále tekutinou s velmi vysokou
viskozitou, neztvrdne ani se nevysuší
jakmile se kolo začne otáčet, rotační síla rozlije a drží gel na vnějších stěnách,
tedy přesně tam, kde je třeba plášť či duši chránit proti defektu
Slime není určen jako ochrana při proražení boku pláště
kapalina Slime určená pro bezdušová kola není určena pro kola dušová
a naopak
dávkování na 1 pneu: 120 ml / MTB, Trekking, 90 ml / Road

ID: 1458

universal kit to change your tube system to UST system!
ready for width of MTB rims and sizes, even 29”
kit consists from: 2x125ml sealant, UST yellow tape,
UST rubber tape, 2 UST valves, spare inner valve

5 gallon

1 gallon = 3,78 l

473 ml

1 gallon

5 gallon

1 gallon = 3,78 l
5 gallon = 18,9 l

DEFECT PREVENTION
nejlehčí duše se samoopravovací technologií
na trhu, která zaceluje díry do průměru 3 mm
the lightest inner tubes with sealing liquid in
the market
seal hooles up to 3 mm
Rozměry:
MTB - 26x1,75 - 2,125 AV, FV
Trekking - 700 x 28 - 35 FV

DUŠE
CLASSIC

UNIVERZÁLNÍ
ECO
TUBELESS
KIT

can be used in all bike tubes
centrifugal force when moving the wheel spills the sealant around the
entire circumference of the tube, exactly where it is necessary to protect the wheel against a defect
dosage on 1 tire: MTB 120ml, Trekking, road 90ml

ID: 1457

DUŠE
LITE

pro klasické ráfky nebo tam kde nefunguje pouze
žlutá páska
systém vycházející z Eco Kitu vylepšený o kvalitní
Tubeless žlutou UST pásku
tato sada slouží pro všechny rozměry a šířky ráfků
(26“, 27,5“, 29“)
vnitřní vložka se dá zúžit dle potřeby pomocí rukou
oddělitelných pruhů!
obsahuje: 2 x 125 ml gel, 2 x UST galuskový ventilek,
UST páska žlutá, gumová UST páska, náhradní vnitřek
ventilku, klíč k povolení ventilku

ID: 1569
ID: 1570

duše plněná Slime tekutinou zamezující proražení či
píchnutí duše do průměru díry 3 mm
inner tube filled by SLIME sealant protects agains defects up to 3 mm!
Rozměry:
MTB - 24“, 26“ x 1,75 - 2,125 AV, FV
MTB - 27,5“ - 27,5 x 1,85 - 2,25 FV
MTB 29“ - 29 x 1,85 - 2,25 FV
Trekking - 700 x 28 - 35 AV, FV
Road - 700 x 19 - 25 FV

ID: 1565
ID: 2358
ID: 1566
ID: 1567
ID: 1568

velmi lehká a odolná páska vyrobená
z extrudovaného polyurethanu, která
perfektně sedne mezi duši a plášť
poskytuje ochranu proti propíchnutí, proražení
a zároveň zajišťuje stále stejné jízdní vlastnosti
kola
vhodná pro kola 24“, 26“ do max. šíře 2,125“

ID: 1468

lehký, snadno čitelný a podsvětlený
displej
automatické vypínání
jednotky PSI, Bar a KPA
rozpětí 0-150 PSI
ergonomický gumový povrch
určeno pro automobilový ventilek
clearly legible display (bar, PSI, kPa)
till 150PSI
for schrader valve only

light&durable tape for inner tubes
placed between tube and tire to avoid any
defect
for wheels 24-26”
ID: 1455

SAMOLEPÍCÍ ZÁPLATY
+ MONTPÁKA

SADA SAMOLEPÍCÍCH
ZÁPLAT
sada 6 ks samolepících záplat
jejich výbornou vlastností je rychlost
opravy a „zažrání se do materiálu duše“,
což zajišťuje naprosto perfektní a trvalý
spoj
malé balení vhodné do kapsy dresu či
ledvinky

sada 6ks samolepících záplat s 2
montpákami
set of 6 sticking patches + 2 levers
quick and perfect repair of inner
tubes
small box fits to any pocket

set of 6 sticking patches
quick and perfect repair of inner tubes
small box fits to any pocket
6 ks záplat v balení

ID: 1461

ID: 1462

SADA PRO
OPRAVU UST
TUBELESS
PLÁŠTĚ
DRŽÁK NA BOMBIČKY
X-MOUNT
ID: 2426

Sada 5 knotů s přípravkem pro aplikaci při defektu větším než je schopen tmel zacelit.
Plášť opravíte a nemusíte jej vyměnovat za nový.
set of five 1,5mm wicks and injector to repair bigger
holes in UST tires
tire can be quickly fixed and not change for a new one
ID: 1803

držák na 1ks bombičky spolu s nafukovací tryskou (CO2 pumpičkou)
nylonová konstrukce zesílená skelnými vlákny vydrží vše
váha pouhých 11 g, upevnění na sedlovku
holder for 1pcs of CO2 cartridge with installed inflator
weight only 11g, durable nyon construction
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TĚSNÍCÍ GELY
SEALANTS
SPIN BITS

revoluční přísada do těsnidel pro UST pláště, UST ready i do dušových systémů
prášek maximálně vylepšuje vlastnosti těsnícího „mléka“, těsnidlo dokáže zacelit díry od větších předmětů a to za podstatně
kratší čas, mnohem lépe si poradí s řeznými defekty pláště
revolutionary additive for UST sealants for tube systems
powder maximally improves the properties of the sealing „milk“,
the sealant can seal holes from larger ones objects in a significantly shorter time
ID:3457

Injektor + X-TUBE

100ml can volume to fill the sealant, simple and clean
work
X-TUBE is also included so you can transport the liquid
through the valve into the tire

Tmely španělského výrobce X-SAUCE jsou na základě našich testů a opravdu dlouholetých zkušeností
nejlepším řešením pro Vaše kolo. Utěsní i velké defekty, a to bezkonkurenčně rychle! Dodáváno ve
dvou variantách - yellow sealant (pro bezdušové systémy) a red sealant (pro duše). Nevyrábí se další
„podřady“ těchto produktů, jednoduše jen to nejlepší a nic míň! I proto jsou ve Španělsku absolutně
nejprodávanější značkou tmelů. Nyní můžete jejich vlastnosti poznat i vy.

ID: 3164

X-TUBE
SONDA

Sealants from the Spanish manufacturer X-SAUCE are the best solution for your bike based on our
tests and really many years of experience. It seals even large defects, unrivaledly fast! Supplied in two
variants - yellow sealant (for tubeless systems) and red sealant (for souls). There are no other „subordinates“ of these products, simply the best and nothing less! That is why they are the absolute best-selling brand of sealants in Spain. Now you can know their properties as well

YELLOW SEALANT

RED
SEALANT

náhradní sonda sloužící jako měrka kvality (pokud je kapalina průhledná, vodová, pak je
potřeba ji vyměnit)
zbývající kapaliny (objem v plášti natáhnete do dózy a pak jej vrátíte zpět)
works as a quality gauge (if the liquid is transparent then it needs to be replaced)
the remaining liquids (you suck the rest volume in the tire and then return it)
ID: 3163

těsnící prostředek na bázi latexu se suspendovanými částicemi,
které okamžitě opravují díry až do 6 mm
určeno pro MTB kola či kola s nižším tlakem pneumatik
vyrobeno z latexu nejvyšší kvality, bez amoniaku a blízko neutrálního pH neškodného pro pneumatiky a ráfky
zůstává tekutý 3-6 měsíců pro dlouhodobou ochranu, X-SAUCE
pracuje dokonce v prostředí při teplotách - 25°C a je kompatibilní s
použitím bombiček CO2 (odolává mrazu)

APLIKAČNÍ LÁHEV/
APPLICATION BOTTLE

latex-based sealant with suspended particles that immediately
repair holes up to 6 mm
designed for MTB wheels or wheels with lower tire pressure
made of the highest quality latex, without ammonia and close to
neutral pH harmless to tires and rims
remains liquid for 3-6 months for long-term protection, X-SAUCE
works even in an environment at temperatures of -25 ° C and is
compatible with CO2 refills (frost resistant)
balení 200 ml
balení 500 ml
balení 5 l

100 ml objem dózy pro doplnění těsnícího tmelu, jednoduchá a čistá práce
v dodávce je i X-TUBE sonda, díky které kapalinu dopravíte skrz ventilek do pláště + slouží zároveň jako
měrka kvality (pokud je kapalina průhledná, vodová,
pak je potřeba ji vyměnit) + zbývající kapaliny (objem v
plášti natáhnete do dózy a pak jej vrátíte zpět)

Prázdná 125 ml láhev s aplikátorem pro jednoduché odměření
a aplikaci těsniva přes ventil.
Láhev je ideální pro aplikaci z větších
balení, např. 500 ml.
for filling of precise quantity of sealant through the valve (for example
from bigger package)

ID: 3043
ID: 3044
ID: 3123

totožné vlastnosti jako Yellow sealant pro bezdušové
systémy s pozměněnou formulí pro co nejlepší zacelení
defektu duší, galusek a UST systémů silničních kol
oproti Yellow gelu dokáže pracovat s vysokými tlaky!
identical properties as Yellow sealant for tubeless systems with modified formula for the best possible healing of the defect of souls, galoshes and UST road bike
systems
in comparison with Yellow sealant, it can work with high
pressures!
balení 200 ml
balení 500 ml

ID: 3045
ID: 3046

ID: 1619
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TĚSNÍCÍ GELY
SEALANTS
opravná sada umožní opravu defektu bezdušového
pláště, který je větší než je schopen zacelit těsnící tmel
sada v praktické krabičce obsahuje 5 kusů knotů o
tlouštce 3,5mm, injektor (podobný šroubováčku), nožík
pro odříznutí přebytečného knotu a lepidlo

TUBELESS
REPAIR
KIT M-2

repair kit will allow the repair of a larger defect of the
tubeless tire
set in a practical box contains 5 pieces of wicks with a
thickness of 3.5 mm, injector (similar to a screwdriver),
knife and glue

TUBELESS
REPAIR
KIT M-0

ECO
LUBE
WAX

ID: 3456

revolutionary oil! Proven Spanish oil suitable for both dry and wet conditions! One oil for everything!
the basis is a quality oil with a high content of PTFE for maximum reduction of friction, the second important component is a large amount
of wax, which forms a film and it doesn´t leave a space for dirt and
water to get to chain

opravná sada umožní opravu defektu bezdušového
pláště, který je větší než je schopen zacelit těsnící
tmel
sada v praktické krabičce obsahuje 10 kusů knotů
o tlouštce 1,5mm, injektor (podobný šroubováčku),
nožík pro odříznutí přebytečného knotu a lepidlo

balení 30 ml ID: 3158
balení 125 ml ID: 3120
balení 500 ml ID: 3121

repair kit will allow repair of a defect of tubeless tire
set in a practical box contains 5 pieces of wicks with a
thickness of 1,5 mm, injector (similar to screwdriver),
knife and glue

BIKE
CLEANER

ID:3455

KNOTY PRO UST
PLÁŠTĚ
3,5 mm

6 mm

Revoluční olej! Prověřený španělský olej vhodný do suchých i mokrých
podmínek! Jeden olej na vše!
základem je kvalitní olej s vysokým obsahem PTFE pro maximální snížení tření, druhou důležitou složkou je velké množství obsaženého vosku,
který vytvoří film, pod který se nedostanou nečistoty a voda
tím pádem je olej delší dobu fuknční a je možné jej použít i do tak kontrastních podmínek jako je sucho / mokro
POZOR: pokud chcete docílit zásadní výhody tohoto oleje, jednoduše
mažte řetěz vždy po ukončení vyjíždky, nikoliv pár minut před jízdou,
více info na webu.

X-Sauce cleaner and degreaser has a pH adjusted with regard to the
finest parts of the wheel to protect rubber seals and anodized parts
against corrosion
usable on dry and wet surfaces
antistatically repels dust after drying
developed for bikes, but you can also use it to wash shoes, etc!

sada knotů pro trvalou opravu poškozeného, např. řízlého pláště
knot vložíte pomocí „šroubováčku“ přímo do díry pláště a ten
zacpe díky svému povrchu větší část díry, o zbytek se již postará
tmel
set of wicks for permanent repair of damaged, eg cut tires
insert the wick with the help of the „screwdriver“ supplied by us
directly into the hole of the tire and it will plug a larger hole part of
the hole, the sealant will take care of the rest leaking air
10 ks x 3,5 mm ID: 3159
5 ks x 6 mm
ID: 3160

čistič a odmašťovač X-Sauce byl vytvořen s ohledem na ty nejjemnější
části kola, kde je třeba chránit jemnější gumu a eloxované část
upravené pH výrobku nekoroduje hliník, eloxované povrchy ani gumové
díly
použitelné na suché i mokré povrchy
po vysušení antistaticky odpuzuje prach!
ideální pro kola, ale můžete dokonce použít i na boty!

750 ml balení
5l balení		

MONTPÁKY
X-SAUCE

ID: 3280
ID: 3348

sada 3 ks vhodně tvarovaných montpák z kvalitního plastu
set of 3 well shaped mounts made of quality plastic for easy
disassembly of the tires
ID: 3157

SMOOTH SEAL
LUBE
vyjímečné a opravdu skvěle fungující inertní
mazivo určené pro mazání vidlic, tlumičů a
teleskopických sedlovek
navrženo
tak,
aby
neovlivňovalo
gumu
samotného těsnění, s velmi nízkým povrchovým
napětím a viskozitou pro výjimečnou penetraci,
výhodou je vysoká rychlost odpařování, aby se
zabránilo zanechání zbytků maziva na povrchu
mazivo má vysoce hydrofobní voduodpudivé
vlastnosti, tudíž zajišťuje vodunepřilnavou
povrchovou úpravu
exceptional and really well-functioning inert lubricant designed for lubrication of forks, shock absorbers and
telescopic seatposts
designed not to affect the rubber of the seal itself, with very low surface tension and viscosity for exceptional
penetration, the advantage is the high evaporation rate to avoid leaving grease residues on the surface
lubricant has highly hydrophobic water-repellent properties, so it provides a non-stick water finish
ID:3452

VNITŘKY
PRESTA
VENTILKŮ
ADAPTÉR PRESTA
NA AUTOVENTILEK

výměnné vnitřky do bezdušových presta ventilků
interchangeable inserts for tubeless valves
ID: 3161

Adaptér z presta (galuskový) na autoventilek. Vaše
kolo s galuskovým ventilkem jednoduše nafouknete
například na čerpací stanici.
enable to pump your presta valve by usual car pump
(at oil station etc.)
ID: 1634
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