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Marushin

9 RS ET

 

 Skořepina vyrobená ze sklolami-
nátových vláken X2F 

 Maximální počet hvězd v nezávislém
testu bezpečnosti S.H.A.R.P. 

velikost XS–XXL

váha 1100g +/- 50g

zapínání Dvojitý D kroužek

cena  

MONOCOLOR

cena MONOCOLOR    Kč 5 290,–  

999 
NÁKRČNÍK

Nákrčník pro všechny    
modely Marushin 999.

 

  Kč 5 500,–  

cena    Kč 360,–  

FUNDO

START UP II

cena START UP II   Kč 5 500,–  

NOVINKA

  Novinka    Novi ka  

Dvě velikosti skořepiny
Vyjímatelný a omyvatelný interiér
Hledí s ochranou proti poškrábání a zamlžení
Vyměnitelné hledí bez použití nářadí
Dodáváno s čirým hledím
M.A.R.O. ochranný systém
Homologace ECE 22.05

Superlehká integrální přilba
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ka  

ceny jsou uvedeny včetně DPH

 í na www.marushin.cz

779 ET 

 Skořepina ze sklolaminátových vláken FCH Hydroex

Integrální přilba se sluneční clonou

  Integrovaná posuvná sluneční clona 
s ovládáním na boku 

velikost XS–XXL

váha 1450g +/- 50g

zapínání Rychlozapínací přezka

cena  

marushin
INTEGRÁLNÍ HELMY

MONOCOLOR

cena MONOCOLOR  

779 ET BIOMECH

Kč 4 750,−
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222 ET  

 Velikost XXS je určena pro menší obvod hlavy 51-52 cm

Integrální přilba, která se vejde  do úložného prostoru skůtru

 

 Skořepina ze sklolaminátových vláken FCH
 

 Jedna universální skořepina 

velikost XXS-XL

váha 1250g +/- 50g

zapínání Rychlozapínací přezka

cena   Kč 2 750,–

NIARK

cena NIARK  Kč 1 990,–

GRAFFITI

 cena GRAFFITI Kč 1 990,––
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ceny jsou uvedeny včetně DPH

 í na www.marushin.cz

M 409 

 

Pohodlné vyklápění jednou rukou

 Skořepina vyrobená ze sklolaminá-
tových vláken FCH

Výklopná přilba se sluneční clonou

velikost XS–XXL

váha 1650g +/- 50g

zapínání Rychlozapínací přezka

barvy Matná černá, lesklá černá,

 

cena    Kč 5 190,–  

marushin
VYKLÁPĚCÍ HELMY/JET HELMY

C609 ET  

 

velikost XS–XXL

váha 1350g +/- 50g

zapínání Rychlozapinaci přezka

cena  

  

  Kč 2 800,–  

Skořepina vyrobená ze sklolaminá-
tových vláken FCH 

Integrovaná sluneční clona 
s ovládáním na boku

Otevřená přilba se sluneční clonou

lesklá bílá, lesklá stříbrná
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ceny jsou uvedeny včetně DPH

 í na www.marushin.cz

M 409 

 

Pohodlné vyklápění jednou rukou

 Skořepina vyrobená ze sklolaminá-
tových vláken FCH

Výklopná přilba se sluneční clonou

velikost XS–XXL

váha 1650g +/- 50g

zapínání Rychlozapínací přezka

barvy Matná černá, lesklá černá,

 

cena    Kč 5 190,–  

marushin
VYKLÁPĚCÍ HELMY/JET HELMY

C609 ET  

 

velikost XS–XXL

váha 1350g +/- 50g

zapínání Rychlozapinaci přezka

cena  

  

  Kč 2 800,–  

Skořepina vyrobená ze sklolaminá-
tových vláken FCH 

Integrovaná sluneční clona 
s ovládáním na boku

Otevřená přilba se sluneční clonou

lesklá bílá, lesklá stříbrná

 í na www.marushin.cz     |     www.mmb.cz

C130  

 Skořepina vyrobená ze sklolamináto-
vých vláken FCH 

Odnímatelý štítek

Otevřená přilba se štítkem  

velikost XS–XXL

váha 1150g +/- 50g

zapínání R

barvy monocolor matná černá, British, Raider

ychlozapínací přezka

cena    Kč 1 990,–  

C130

cena BRITISH    Kč 2 290,–

X-MOTO II 
 

 Skořepina ze sklolaminátových vláken FCH Hydroex
 Výškově nastavitelný kšilt

Enduro přilba, možnost trojího použití

velikost XS–XXL

váha 1350g +/- 50g

zapínání Rychlozapínací přezka

cena    Kč 5 600,–  

   

RAIDER

BRITISH

cena RAIDER    Kč 2 290,–

  ka  

MONOCOLOR

c

FUTATSU

cena FUTATSU ena  MONOCOLOR    KKč 5 600,- č 4 990 ,–

  No a  
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C130 Big AIR

 Skořepina vyrobená ze sklolaminátových vláken FCH

Otevřená přilba se sluneční clonou

  Integrovaná sluneční clona
 
 

velikost XS–XXL

váha 1120g +/- 50g

zapínání R

barvy monocolor matná černá, černá oranžová HD,
špinavá British

ychlozapínací přezka

cena HD  

J ET HELMY/PŘÍSLUŠENSTVÍ

C 130 Big AIR MONO C130 BRITISHCOLOR

cena MONOCOLOR    K cena BRITISH Kč 2 990,–č 2 500,– 

  Novinka  

Hledí pro všechny modely integrálních prileb 
(111, 222, 778, 779, 888, 999, M409)
 Všechna hledí mají ochrannou vrstvu proti poškrábání a proti zamlžení.

 Jsou jednoduše vyměnitelná bez použití nářadí.

Čiré, kouřové, tmavé

cena    Kč 690,–  

Iridiové čiré, chromové, zlaté, 
přechodové tmavé-čiré, 
přechodové modré-čiré, 
chameleon

cena    Kč 860,–  

prileb

  Kč 2 990,– 

Novinka

knox
ceny jsou uvedeny včetně DPH

 í na www.knox.cz

META-SYS
PÁTEŘOVÝ CHRÁNIČ

Nejnovější generace páteřového 
chrániče od Knoxu

velikosti S, M, L 

cena    Kč 4 390 ,–
  

NOVINKY KNOX

ORSA WHITE 
KOŽENÉ RUKAVICE
 

Chránič člunkové kosti SPS na dlani
Plní normu prEN 13594-2012

Systém zapínání Knox BOA
Univerzální krátké kožené rukavice

 Meta Sys využívá inteligentní technologie, 
využívající to nejlepší z tvrdých 
a měkkých chráničů

 Zadní chránič je vyroben ze 4 samostatných dílů,
které se pohybují nezávisle na sobě, to umožňuje 
jezdci neomezený pohyb a �exibilitu
Plní normu EN1621-2:2014

velikost S - 2XL

barva bílá

cena    Kč 2 690,–  

 

   

IČ

 

  i  

barva  černá
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knox
ceny jsou uvedeny včetně DPH

 í na www.knox.cz

META-SYS
PÁTEŘOVÝ CHRÁNIČ

Nejnovější generace páteřového 
chrániče od Knoxu

velikosti S, M, L 

cena    Kč 4 390 ,–
  

NOVINKY KNOX

ORSA WHITE 
KOŽENÉ RUKAVICE
 

Chránič člunkové kosti SPS na dlani
Plní normu prEN 13594-2012

Systém zapínání Knox BOA
Univerzální krátké kožené rukavice

 Meta Sys využívá inteligentní technologie, 
využívající to nejlepší z tvrdých 
a měkkých chráničů

 Zadní chránič je vyroben ze 4 samostatných dílů,
které se pohybují nezávisle na sobě, to umožňuje 
jezdci neomezený pohyb a �exibilitu
Plní normu EN1621-2:2014

velikost S - 2XL

barva bílá

cena    Kč 2 690,–  

 

   

IČ

 

  i  

barva  černá
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 Lehké krátké textilní rukavice
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HANDROID

 

 

 

barvy b

velikost XS-2XL

ílá, bílo červená
 

cena  

0,–  

ORSA
 

 Systém SPS - ochrana proti zlomení člunkové kosti
Zapínací systém Knox Boa

 

barvy černá

cena    Kč 1 990,–  

  Kč 5 490,–  

velikost S-2XL

High-endové závodní a sportovní rukavice

Vnější pružné exoskeletonové výztuhy
chránící prsty a klouby

 Chrániče hřbetu ruky Knox Metapod
Systém SPS - ochrana proti zlomení člunkové kosti
Dlaň z klokaní kůže
Zapínací systém Knox Boa
Splňuje normu prEN 13594-2012.
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 Lehké krátké textilní rukavice

 

 

 

 

 í na www.knox.cz     |     www.mmb.cz RUKAVICE

HANDROID

 

 

 

barvy b

velikost XS-2XL

ílá, bílo červená
 

cena  

0,–  

ORSA
 

 Systém SPS - ochrana proti zlomení člunkové kosti
Zapínací systém Knox Boa

 

barvy černá

cena    Kč 1 990,–  

  Kč 5 490,–  

velikost S-2XL

High-endové závodní a sportovní rukavice

Vnější pružné exoskeletonové výztuhy
chránící prsty a klouby

 Chrániče hřbetu ruky Knox Metapod
Systém SPS - ochrana proti zlomení člunkové kosti
Dlaň z klokaní kůže
Zapínací systém Knox Boa
Splňuje normu prEN 13594-2012.

   

Robusní protektorovaná košile vybavena 
nejlepšími chrániči Knox.
Používá nejlepší certi�kované Knox chráni-
če na zádech, ramenou a loktech.
Vysoká pevnost tkaniny na rukávech v kom-
binaci s pružným stretch materiálem.
Součástí odnímatelný hrudní chránič.

 í na www.knox.cz

DEFENDER SHIRT

velikosti S-XXL

barvy černá

cena    Kč 6 150 ,–  

AEGIS V15
Nový vylepšený universální páteřový chránič.
Flexibilní pohyblivost chrániče, zajišťuje maxi-
mální pokrytí zad.
Vnější část chrániče z velmi pevných plastových 
destiček tvoří vzájemně pohyblivě spojené voštiny. 
Tyto destičky jsou spolu pevně, avšak pohyblivě 
pojeny, takže v omezeném rozsahu umožňují 
volný pohyb.
Multifunkční využití chránič páteře pro jezdce 
motocyklů a jiných sportů, lyžování, horská kola...
Vyjímatelná prodyšná vložka z distanční tkaniny 
pro lepší proudění vzduchu.
Splňuje normu EN1621-1, Level 2.

velikosti 

pánský 7,8 plátový

cena    Kč 3 250,–  

pánský RACE 8 plátový

cena  

pánský 9 plátový

cena    Kč  3 450,–  

Novinka 

Kč 3 450,–

AEGIS
Flexibilní pohyblivost chrániče, zajišťuje 
maximální pokrytí zad.
Vnější část chrániče z velmi pevných plastových 
destiček tvoří vzájemně pohyblivě spojené voštiny. 
Tyto destičky jsou spolu pevně, avšak pohyblivě 
spojeny, takže v omezeném rozsahu umožňují 
volný pohyb
Multifunkční využití chránič páteře pro jezdce 
motocyklů a jiných sportů, lyžování, horská kola…
Splňuje normu EN1621 - 1, Level 2.

velikosti 

dětský Aegis 4 pláty

cena    Kč 1 990,–  

dětský Aegis 5 plátů

cena  

dámský Aegis 6 plátů

cena    Kč  2 800,–  

pánský Aegis 7/8 plátů

cena  Kč 2 600,– Kč 3 150,–

pánský Aegis 8 race/9

cena  Kč 3 450,–
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  Kč 1 190,–  
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DEFENDER SHORTS
Protektorované šortky s komplexní ochranou

• Vhodné pro využití na všech typech motocyklů, 
  horských kolech a při zimních sportech.
• Vysoký výkon chráničů CE Knox Flexiform 
  + Chrániče kyčlí a stehen s tvarovou pamětí 
  a elastomerových vlastnostmi. 
• Splňuje normu EN 1621 – 1

barva černá 

velikost XS-2XL

cena  

HRUDNÍ CHRÁNIC
Samostatný homologovaný chránič přední 
části těla.

Možno uchytit k jakémukoliv páteřovému 
chrániči Knox s předním provedením kšand.

barva černá 

velikosti S a L 

cena    Kč 1 090,– 

  Kč 1 990,–  

  

Novinka

  

TROOPER SHORTS
Lehké protektorované šortky vhodné 
nejenom na motocykl

Vyrobeno z prodyšného materiálu 
Meryl Lycra, který dokonale odvodí 
pot a udrží Vás v suchu
Vysoce výkonný certifikovaný chránič
 Knox Flexiform + kyčelní chrániče 
s tvarovou pamětí

barvy černá 

velikosti S-2XL

 

cena  

HRUDNÍ CHRÁNIC SPORT
Chránič je vhodný pro použití se sportovní, nebo 
závodní kombinézou. 

Využívá spojení dvou různých vrstev:  
Honeycomb pro zvýšení ochrany a prodyšného 
materiálu pro vyšší komfort.

barva bílá

velikosti universální

cena  

  Kč 1 990,–  

GUERILLA ELBOW
lehké a pohodlné samostatné
loketní chrániče 

Chrániče Knox jsou umístěny 
v pevné strečové tkanině vyrobené 
z vysoce odolné a pevné směsi 
bavlny a nylonu

barva černá

velikost S a L

cena    Kč 1 290,–  Novinka
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  Kč 1 190,–  
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DEFENDER SHORTS
Protektorované šortky s komplexní ochranou

• Vhodné pro využití na všech typech motocyklů, 
  horských kolech a při zimních sportech.
• Vysoký výkon chráničů CE Knox Flexiform 
  + Chrániče kyčlí a stehen s tvarovou pamětí 
  a elastomerových vlastnostmi. 
• Splňuje normu EN 1621 – 1

barva černá 

velikost XS-2XL

cena  

HRUDNÍ CHRÁNIC
Samostatný homologovaný chránič přední 
části těla.

Možno uchytit k jakémukoliv páteřovému 
chrániči Knox s předním provedením kšand.

barva černá 

velikosti S a L 

cena    Kč 1 090,– 

  Kč 1 990,–  

  

Novinka

  

TROOPER SHORTS
Lehké protektorované šortky vhodné 
nejenom na motocykl

Vyrobeno z prodyšného materiálu 
Meryl Lycra, který dokonale odvodí 
pot a udrží Vás v suchu
Vysoce výkonný certifikovaný chránič
 Knox Flexiform + kyčelní chrániče 
s tvarovou pamětí

barvy černá 

velikosti S-2XL

 

cena  

HRUDNÍ CHRÁNIC SPORT
Chránič je vhodný pro použití se sportovní, nebo 
závodní kombinézou. 

Využívá spojení dvou různých vrstev:  
Honeycomb pro zvýšení ochrany a prodyšného 
materiálu pro vyšší komfort.

barva bílá

velikosti universální

cena  

  Kč 1 990,–  

GUERILLA ELBOW
lehké a pohodlné samostatné
loketní chrániče 

Chrániče Knox jsou umístěny 
v pevné strečové tkanině vyrobené 
z vysoce odolné a pevné směsi 
bavlny a nylonu

barva černá

velikost S a L

cena    Kč 1 290,–  Novinka

ceny jsou uvedeny včetně DPH

GUERILLA KNEE
Lehké kolenní chrániče.

Kolenní chrániče určené pro nošení 
pod kalhotami.

barva černá

velikosti S a L

cena    Kč 1 290,–  

Krátké a dlouhé vysoce odolné kolenní 
chrániče

Vyrobeny z odolných materiálů s prvky 
nerezové oceli pro odolnost proti prodření.

barva černá

velikosti dlouhé S a L, krátké S a L

dlouhé

cena    Kč 2 490,–  

krátké

cena    Kč 1 990,–  

DEFENDER ELBOW
Vysoce účinné loketní chrániče

Chrániče používají speciální vysoko-
pevnostní  textil tkaný s nerezovou 
ocelí pro maximální odolnost proti 
oděru.

barva černá

velikosti S a L

cena    Kč 1 650,–  

TROOPER KNEE
Universální všestranné kolenní chrániče 

Špičkový design, účinné chrániče, měkký
pružný materiál, snadné použití.
Snadné navlékání díky bočnímu zipu.

barva černá

velikosti S a L

cena    Kč 2 590,–  

DEFENDER KNEE 

Nákoleníky Flex Lite 
Lehké kolenní chrániče pod jeansy

barva černá 

Univerzální velikost 

cena    Kč 1 090,–  

KOLENNÍ CHRÁNICE 

     a  

Novinka

Novinka
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1 090,–

 í na www.knox.cz     |     www.mmb.cz FUNKČNÍ OBLEČENÍ

DRY INSIDE
Funkční oblečení je vyrobeno z 95% jemné bavlny 
s netradičním vláknem, které Vás udrží v suchu 
a pohodlí.  Bavlna je kombinována s technologií 
3XDry �rmy Schoeller, které společně úžasně 
odvádí vlhkost, ale navíc už ji nepropustí zpět.

provedení tričko s krátkým rukávem,
tričko s dlouhým rukávem, šortky,
spodky

velikosti XS-3XL

Dlouhý rukáv

cena    Kč 1 190,–  

Krátký rukáv

cena    Kč   

Spodky

cena    Kč 990,–  

Šortky

cena    Kč 750,–  

K-PACK
Plně vybavený motorkářský batoh

objem 25 litrů  

cena    Kč 1 790,–  

   

1 090,–  Kč   
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coldk i l lers
ceny jsou uvedeny včetně DPH

 í na www.coldkillers.cz

H

COLD KILLERS

OT HOOD
KUKLA

Voděodolná, prodyšná, tenká 
pohodlná kukla.

Funkční materiály Singtex ® a Cooltex ®

• Singtex ® zcela větru odolný
• Cooltex ® odvádí vlhkost z vrchní části
• Voděodolný, prodyšný, tenký materiál

velikosti univerzální

cena    Kč 590,–  

OBLEČENÍ PROTI CHLADU

MAXI TUBE
NÁKRČNÍK

Velký nákrčník s límcem chránící obličej, 
krk a hrudník

velikosti univerzální

cena    Kč 590,–  

MINI TUBE
NÁKRČNÍK

Nákrčník ve tvaru trubice zajišťuje 
skvělou ochranu krku

velikosti S/L

cena    Kč 490,–  

TUBE

15



 í na www.coldkillers.cz     |     www.mmb.cz OBLEČENÍ PROTI CHLADU

UNDER GLOVES
RUKAVICE 

Vložky do rukavic s větruodolným materiálem 

velikosti S-XL

cena    Kč 650,–  

SPORT TOP
MIKINA

Tenká funkční bunda v pánském 
a dámském provedení

Pánské velikosti S-2XL

Dámské velikosti XS-XL

cena    Kč 1 890,–  

WIND BUDDY
BUNDA

Elegantní bunda z funkčního materiálu Singtex

velikosti S-2XL

cena    Kč 2 790,–  

16



 í na www.lookwell.cz
coldk i l lers

ceny jsou uvedeny včetně DPH

 í na www.coldkillers.cz

HOT KNEES
NÁKOLENÍKY

Návleky na kolena z funkčního materiálu Singtex

velikosti S-XL

cena    Kč 390,–  

HOT SOCKS
PONOŽKY

100% Voděodolné a větruodolné ponožky

velikosti S-XL

cena    Kč 690,–  

SPORT PANTS

velikosti S-XXL

cena    Kč 1 590,–  

Tenké funkční spodní kalhoty

17



lookwel l
ceny jsou uvedeny včetně DPH

 í na www.lookwell.cz KOŽENÉ BUNDY

LTD 74
BUNDA

Klasická retro kožená módní bunda

Vyrobena z buvolí kůže 1,1-1,2 mm

protektory ramenní, loketní, zádový
barvy hnědo-krémová, černo-bílá,

velikosti pánská 48-62

cena  

WINGS
BUNDA

Cestovní kožená bunda

Vyrobena buvolí kůže o tloušťce 1,1-1,2 mm
S antialergickou vnitřní vrstvou 
a vyjímatelnou tepelnou podšívkou

protektory loketní, ramenní, zádový
barvy černo-béžová

velikosti pánská 48-62

cena  

  Kč 5 490,–  
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 í na www.lookwell.cz KOŽENÉ BUNDY

LTD 74
BUNDA

Klasická retro kožená módní bunda

Vyrobena z buvolí kůže 1,1-1,2 mm

protektory ramenní, loketní, zádový
barvy hnědo-krémová, černo-bílá,

velikosti pánská 48-62

cena  

WINGS
BUNDA

Cestovní kožená bunda

Vyrobena buvolí kůže o tloušťce 1,1-1,2 mm
S antialergickou vnitřní vrstvou 
a vyjímatelnou tepelnou podšívkou

protektory loketní, ramenní, zádový
barvy černo-béžová

velikosti pánská 48-62

cena  

  Kč 5 490,–  

 í na www.lookwell.cz     |     www.mmb.czKOŽENÉ KALHOTY

ROXY
KALHOTY

Módní cestovní džíny z nejlepší matné bůvolí kůže

Kapsy pro kolenní a boční protektory

protektory ne

barvy černá, hnědá

velikosti dámská 34-44, pánská 48 – 60

cena    Kč 3 990,–  

COMET
KALHOTY

Kožené kalhoty klasického jeansového střihu 
z lesklé buvolí kůže

Kapsy pro kolenní a boční chrániče

protektory ne

barvy černá

velikosti dámská 36-44, pánská 48-60

cena    Kč 3 790,–  
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lookwel l

TEXTILNÍ BUNDY

RAIDER
BUNDA

Všestranná cestovní textilní bunda

3-vrstvý systém - vyjímatelná teplá vložka 
i voděodolná membrána, nezávisle na sobě
Nastavitelné posuvné zapínání límce kolem krku

protektory loketní, ramenní, zádový

barvy černo-šedá

velikosti unisex S-4XL

cena  

V8
BUNDA

cena  

  Kč 3 290,–  

Velmi odolná plně vybavená cestovní textilní bunda

3-vrstvý systém - vyjímatelná teplá vložka
i voděodolná membrána, nezávisle na sobě
dvojité zapínání a �eecový nákrčník

protektory loketní, ramenní, zádový, 

barvy černo-stříbrná

velikosti unisex XS-6XL

20
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 í na www.lookwell.cz
lookwel l

TEXTILNÍ BUNDY

RAIDER
BUNDA

Všestranná cestovní textilní bunda

3-vrstvý systém - vyjímatelná teplá vložka 
i voděodolná membrána, nezávisle na sobě
Nastavitelné posuvné zapínání límce kolem krku

protektory loketní, ramenní, zádový

barvy černo-šedá

velikosti unisex S-4XL

cena  

V8
BUNDA

cena  

  Kč 3 290,–  

Velmi odolná plně vybavená cestovní textilní bunda

3-vrstvý systém - vyjímatelná teplá vložka
i voděodolná membrána, nezávisle na sobě
dvojité zapínání a �eecový nákrčník

protektory loketní, ramenní, zádový, 

barvy černo-stříbrná

velikosti unisex XS-6XL

Nová lehká prodyšná textilní bunda 
do letních dnů

protektory loketní, ramenní, zádový

barvy bílo-černá

velikosti XS-3XL

 í na www.lookwell.cz     |     www.mmb.czTEXTILNÍ BUNDY

AIRVISION
BUNDA 

cena    Kč 2 250 ,–  

COMMANDER
BUNDA
 Všestranná celoroční textilní 

bunda 3/4 délky

3-vrstvý systém - vyjímatelná 
teplá vložka i voděodolná membrána, 
nezávisle na sobě
re�exní lemy pro zvýšenou viditelnost

protektory loketní, ramenní, zádový

barvy černo-bílá, černo-modrá

velikosti XS-4XL

 
 

 

 
cena    Kč 2 990,–  

  Novinka  

  Novinka  
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 í na www.lookwell.cz     |     www.mmb.cz TEXTILNÍ BUNDY

VIOLET
BUNDA

Plně vybavená dámská cestovní textilní bunda
 
3-vrstvý systém - vyjímatelná teplá vložka 
i voděodolná membrána, nezávisle na sobě
re�exní části na hrudníku a zádech

protektory loketní, ramenní, zádový

barvy černo-bílá, černo-neonove žlutá

velikosti 34-44

cena  

AIRFLOW
BUNDA

Letní textilní bunda s vyjímatelnou 
voděodolnou membránou

Zcela prodyšná letní bunda s vloženými chrániči
protektory loketní, ramenní, zádový

barvy černá

velikosti XS-5XL

 

cena  

  Novinka  
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 í na www.lookwell.cz     |     www.mmb.cz TEXTILNÍ BUNDY

VIOLET
BUNDA

Plně vybavená dámská cestovní textilní bunda
 
3-vrstvý systém - vyjímatelná teplá vložka 
i voděodolná membrána, nezávisle na sobě
re�exní části na hrudníku a zádech

protektory loketní, ramenní, zádový

barvy černo-bílá, černo-neonove žlutá

velikosti 34-44

cena  

AIRFLOW
BUNDA

Letní textilní bunda s vyjímatelnou 
voděodolnou membránou

Zcela prodyšná letní bunda s vloženými chrániči
protektory loketní, ramenní, zádový

barvy černá

velikosti XS-5XL

 

cena  

  Novinka  

lookwel l
ceny jsou uvedeny včetně DPH

 í na www.lookwell.czTEXTILNÍ KOMPLETY

RIVAGE
BUNDA & KALHOTY
 Všestranný set cestovního textilního oblečení 

extra zesílené partie - ramena a lokty 
a pozadí 1200D balistickým materiálem
3-vrstvý systém - vyjímatelná teplá 
vložka i voděodolná membrána, nezávisle na sobě

protektory  bunda loketní, ramenní, zádový

protektory  kalhoty kolenní, pánevní

barvy černo-šedá, černo-neonově žlutá

velikosti  XS-5XL

Bunda

cena  

Kalhoty

cena  

REFLEXNÍ VESTA
Vesta z pružné prodyšné látky s re�exními prvky

velmi výrazná světle zelená re�exní barva

velikosti XS- 2XL

cena    Kč 690,–  

  Novinka  

  Novinka  
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 í na www.lookwell.cz     |     www.mmb.cz 35TEXTILNÍ KALHOTY

AIRBORNE
KALHOTY

Zcela prodyšné letní kalhoty s vloženými chrániči

protektory kolenní, pánevní

barvy černá

velikosti  dámské 36-44, pánské XS-4XL

cena  

COBRA
KALHOTY

Všestranné cestovní textilní kalhoty

3-vrstvý systém - vyjímatelná teplá vložka 
i voděodolná membrána, nezávisle na sobě

protektory kolenní, pánevní

barvy černá

velikosti  XS-4XL

cena  Kč 2 990,–
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SNIPER SPS
RUKAVICE

Inovované sportovní rukavice z klokaní kůže

Chrániče člunkové kosti Knox SPS na dlani
Vyrobené z jemné, ale extrémně pevné klokaní kůže

barvy černá-šedá

velikosti unisex XS - 3XL

cena    Kč 2 190,–  

SNIPER 
Super Sport
RUKAVICE

Klasické sportovní rukavice z klokaní kůže

Kevlarové chrániče člunkové kosti na dlani
Vyrobené z jemné, ale extrémně pevné klokaní kůže

barvy černá-béžová

velikosti unisex XS - 4XL 

cena    Kč 1 990,–  cena

25



 í na www.lookwell.cz     |     www.mmb.cz RUKAVICE

ULTRA R SPS DC
RUKAVICE

Sportovní kožené rukavice s technologií 
ochrany od  Knox 

Rukavice s novou technologií ochrany 
Knox Dual Compound
Vyrobeno z nejlepší kůže Anilin hovězí
kůže  o tloušťce 0,8 <> 0,9

barvy černá

velikosti unisex XS - 3XL

cena    Kč 2 190,–  

STRIKER
RUKAVICE

Cestovně-sportovní kožená rukavice

Na dlaních dvojitá kůže a protiskluzová 
vrstva proti prodření.

barvy černo-šedá, bílo-černá,
            bílo-červená, bílo-modrá

velikosti unisex XS – 3XL

 

cena  

    

1 590
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 í na www.lookwell.cz     |     www.mmb.cz RUKAVICE

ULTRA R SPS DC
RUKAVICE

Sportovní kožené rukavice s technologií 
ochrany od  Knox 

Rukavice s novou technologií ochrany 
Knox Dual Compound
Vyrobeno z nejlepší kůže Anilin hovězí
kůže  o tloušťce 0,8 <> 0,9

barvy černá

velikosti unisex XS - 3XL

cena    Kč 2 190,–  

STRIKER
RUKAVICE

Cestovně-sportovní kožená rukavice

Na dlaních dvojitá kůže a protiskluzová 
vrstva proti prodření.

barvy černo-šedá, bílo-černá,
            bílo-červená, bílo-modrá

velikosti unisex XS – 3XL

 

cena  

    

1 590

lookwel l
ceny jsou uvedeny včetně DPH

 í na www.lookwell.czRUKAVICE

SUMMER MESH
RUKAVICE

Univerzální letní textilní rukavice.

Kombinace jemné kůže a prodyšné 
tkaniny,  protektory na kloubech

barvy černá

velikosti unisex XS-3XL

cena    Kč 980,–  

AEROTEC
RUKAVICE

Prodyšné kožené rukavice s chráničem na hřbetu ruky.

Kombinace kůže a prodyšného textilního materiálu

barvy černá

velikosti unisex XS-4X

cena    Kč 1 290,–  

ASCONA
RUKAVICE
 Textilní lehce nositelná rukavice

Plně prodyšné rukavice s dlaní ze syntetické jelenice

barvy černá

velikosti unisex XS-4XL

cena    Kč 390,–  
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CHICK
RUKAVICE

Elegantní dámské celoroční textilní rukavice

Rukavice vybaveny voděodolnou membránou

barvy černá, černo-bílá,

velikosti dámská S-XL

 

cena    Kč 580,–  

ICE 
RUKAVICE

Voděodolné zimní cestovní rukavice 

Kombinace textilu a kůže s kvalitními chrániči

barvy černá

velikosti unisex XS-4XL

k 

cena    Kč 1 150,–  

TRACK
RUKAVICE

Lehké textilní rukavice vhodné na cross nebo ATV

Textilní rukavice s termoplastovými chrániči prstů

barvy šedo-černá

velikosti unisex XS-3XL

cena    Kč 590,– 
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CHICK
RUKAVICE

Elegantní dámské celoroční textilní rukavice

Rukavice vybaveny voděodolnou membránou

barvy černá, černo-bílá,

velikosti dámská S-XL

 

cena    Kč 580,–  

ICE 
RUKAVICE

Voděodolné zimní cestovní rukavice 

Kombinace textilu a kůže s kvalitními chrániči

barvy černá

velikosti unisex XS-4XL

k 

cena    Kč 1 150,–  

TRACK
RUKAVICE

Lehké textilní rukavice vhodné na cross nebo ATV

Textilní rukavice s termoplastovými chrániči prstů

barvy šedo-černá

velikosti unisex XS-3XL

cena    Kč 590,– 

HHHHHHHHHHHHHHHH

 í na www.bulletproof.cz
lookwel l

 í na www.lookwell.czOBLEČENÍ DO DEŠTĚ

HIKER
NEPROMOKAVÝ SET

Nepromokavé Kalhoty a bunda s výraznými 
re�exními pruhy

Bezpečně uchrání Vaše běžné motocyklové 
oblečení před jakýmkoliv lijákem.

Bunda

cena    Kč 1 090,–  

velikosti oranžová S-5XL

 černá S-6XL

Kalhoty

cena    Kč 800,–  

velikosti unisex XS-5XL

HIKER
KOMBINÉZA 

Nepromokavá kombinéza s výraznými re�exními pruhy

Bezpečně uchrání Vaše běžné motocyklové oblečení 
před jakýmkoliv lijákem.

protektory ne

barvy černo-bílá, reflexní černo-oranžová

velikosti unisex XS-5XL

cena    Kč 1 590,–  

HHHHHHHHHHHHHH
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EBC

EBC

EBC
BRZDOVÉ KOTOUČE 

nebo pevném provedení, vždy dle originálního 
osazení.

Nejširším sortimentem jsou brzdové kotouče 
na silniční stroje (silniční, cestovní, chopper, 
skútr), které se vyrábí pro některé modely 

pro ne-silniční stroje(enduro, motokros, 

provedení pro supermotard.

Převážnou většinu brzdových kotoučů lze 

BRZDOVÉ DESTIČKY 

Brzdové destičky EBC se dodávají 
od základních organických, přes lepší sinter-
metalické, až po závodní sintermetalické 

 -road stroje. 

BRZDOVÉ OBLOŽENÍ

Brzdové čelisti EBC jsou nabízeny ve stan-

které lépe odvádí vodu a nečistoty.

SPOJKOVÉ SADY

Spojkové sady EBC jsou plnohodnotnou 
náhradou originálu jak pro běžné, 
tak pro závodní využití. Spojky jsou 
nabízeny pro motocykly i čtyřkolky.

SPOJKOVÉ PRUŽINY

Spojkové pružiny EBC jsou o 10% zesíleny 
oproti originálu, 
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EBC

EBC

EBC
BRZDOVÉ KOTOUČE 

nebo pevném provedení, vždy dle originálního 
osazení.

Nejširším sortimentem jsou brzdové kotouče 
na silniční stroje (silniční, cestovní, chopper, 
skútr), které se vyrábí pro některé modely 

pro ne-silniční stroje(enduro, motokros, 

provedení pro supermotard.

Převážnou většinu brzdových kotoučů lze 

BRZDOVÉ DESTIČKY 

Brzdové destičky EBC se dodávají 
od základních organických, přes lepší sinter-
metalické, až po závodní sintermetalické 

 -road stroje. 

BRZDOVÉ OBLOŽENÍ

Brzdové čelisti EBC jsou nabízeny ve stan-

které lépe odvádí vodu a nečistoty.

SPOJKOVÉ SADY

Spojkové sady EBC jsou plnohodnotnou 
náhradou originálu jak pro běžné, 
tak pro závodní využití. Spojky jsou 
nabízeny pro motocykly i čtyřkolky.

SPOJKOVÉ PRUŽINY

Spojkové pružiny EBC jsou o 10% zesíleny 
oproti originálu, 

Originální náhradní díly Yamaha

Príslušenství, doplnky a oblecení Yamahaˇ ˇ ˇPríslušenství, doplnky a oblecení YamahaPríslušenství, doplnky a oblecení YamahaˇPríslušenství, doplnky a oblecení YamahaPríslušenství, doplnky a oblecení YamahaˇPríslušenství, doplnky a oblecení Yamaha

Oleje, maziva a péce o motocykl Yamalubeˇ

 í na www.mmb.cz 31
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