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MODA SK U T EROWA 2015

	 Skuter	to	nie	tylko	pojazd	do	przemieszania	się	w	miejskiej	dżungli.	To	również	sposób	na	wyrażenie	swojego	stylu.	Dlatego	
na	sezon	2015	Inter	Motors	 jako	 jedyny	wprowadza	wyjątkową	kolekcję	dostosowaną	do	potrzeb	nowych	użytkowników	skuterów	 
125	ccm	i	nie	tylko.	Przygotowaliśmy	kilkanaście	stylizacji	w	oparciu	o	doświadczenie	i	ofertę	naszych	dostawców.	Charakterystyczna	
odzież	typu	„Metropol”	wyróżnia	się	tym,	że	na	pierwszy	rzut	oka	wygląda	jak	odzież	codzienna,	jednak	wykonana	jest	z	tych	sa-
mych	materiałów	jak	również	wyposażona	w	te	same	ukryte	wewnątrz	ochraniacze,	co	typowa	odzież	motocyklowa.	Te	cechy	to	atut,	 
ponieważ	ten	typ	odzieży	jest	mniej	zobowiązujący	i	lepiej	pasuje	do	miejskiego	skuterowego	stylu.
	 Wybór	 dodatkowych	 elementów	 wyposażenia	 typu:	 rękawice,	 kask,	 odzież	 termoaktywna,	 czy	 akcesoria	 bagażo-
we	 pozostawiamy	 Wam	 i	 polecamy	 do	 tego	 celu	 zapoznanie	 się	 z	 obszerną	 ofertą	 sieci	 Inter	 Motors.	 Znajdziecie	 ją	 m.in.	 na	
www.intermotors.pl	 lub	 w	 jednym	 z	 25	 sklepów	 na	 terenie	 kraju.	 W	 ofercie	 sieci	 Inter	 Motors	 znajdziecie	 nie	 tylko	 odzież	 
i	 akcesoria.	 Oferujemy	 również	 bogatą	 ofertę	 części	 zamiennych	 i	 eksploatacyjnych,	 w	 tym	 części	 silnikowe,	 napędy,	 oleje	 
i	wiele	wiele	innych.	

Zapraszamy i życzymy udanego sezonu!
Zespół Inter Motors

 

ZAPRASZAMY DO SIECI INTER MOTORS
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NATION
Stylowy płaszcz z niską stójką zaprojektowany dla tych, którzy chcą wyglądać ele-
gancko w każdej sytuacji. W przedniej części zostały rozmieszczone obszerne panele 
wentylacyjne, co zapewnia przepływ świeżego powietrza i komfort jazdy w ciepłe dni. 
Fabrycznie wyposażony w ochraniacze ramion i łokci z certyfikatem CE. Ochraniacz 
pleców dostępny jako dodatkowe akcesorium. Dodatkowo znajdują się w nim dwie 
duże kieszenie z przodu, kieszeń na portfel i regulacja obwodu w pasie.
Producent: Ixon, nr kat. 105101013-1001, cena: 429 pln, rozmiary: S-4XL

MONTMARTRE HP
Wyjątkowa kurtka damska, którą można dostosować do jazdy w każdych warunkach  
za pomocą wypinanej podpinki ocieplającej, odpinanego kaptura oraz wypinane-
go ocieplającego kołnierza mocowanego małymi zatrzaskami do wysokiej stójki. 
Kurtka wyposażona jest w wodoodporną oddychająca membranę oraz ochraniacze  
ramion, łokci i pleców z certyfikatem CE. Skrót HP oznacza, że ten ubiór spełnia normę 
889/686/CE dotyczącą Środków Ochrony Indywidualnej. 
Producent: Ixon, nr kat. 105102008-1001, cena: 999 pln, rozmiary: XS-XL

GAZOLINE
Krótka kurtka męska uszyta w takim stylu, że po wypięciu ochraniaczy można ją no-
sić na co dzień. Warstwa zewnętrzna to estetyczna woskowana bawełna. Niska stójka, 
duże kieszenie i przeszycia na ramionach to jej cechy zewnętrzne. W środku kryje się 
wypinana podpinka ocieplająca, oddychająca wodoodporna membrana, a o bezpie-
czeństwo dbają ochraniacze ramion i łokci z certyfikatem CE. Ochraniacz pleców do-
stępny jako dodatkowe akcesorium. 
Producent: Ixon, nr kat. 100101032-1001, cena: 739 pln, rozmiary: S-3XL
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K U RT K I T EK ST Y L N E Z KOL EKC J I A DR ENA L I N E . 

LOVE RIDE
Kurtka dla kobiet, które na prawdę kochają jazdę. Zaprojekto-
wano ją aby maksymalnie chronić i jednocześnie podkreślać 
kobiece walory. Materiał wierzchni to Poliester 600D, a wy-
pinana wodoodporna membrana Reissa zintegrowana z pod-
pinką ocieplającą przyda się w chłodniejsze i dżdżyste dni.  
W cieplejsze dni przydadzą się wloty wentylacyjne, zapewnia-
jące chłodzenie wewnątrz kurtki. Fabrycznie montowane są  
w niej ochraniacze ramion, łokci i pleców z certyfikatem CE. 
Producent: Adrenaline, nr kat. A0230/13/10, 
cena: 369 pln, rozmiary: XS-2XL 

SOLA
Męska kurtka Sola. Białe i czerwone akcenty kolorystyczne na-
dają jej ciekawego sportowego stylu. Zupełnie nowe rozwiązania 
konstrukcyjne i najwyższej jakości wykończenie czynią z niej 
niezwykle ciekawą propozycję. To czołowy model wśród tek-
stylnych kurtek z tego pułapu cenowego. Ubiór posiada mem-
branę wodoodporną oraz wypinaną podpinkę ocieplającą. Wlo-
ty wentylacyjne rozmieszczone na klatce piersiowej oraz duży 
wylot na plecach zapewniają optymalne chłodzenie w cieplejsze 
dni. Fabrycznie montowane są w niej ochraniacze ramion, łokci 
i pleców z certyfikatem CE. 
Producent: Adrenaline, nr kat. A0226/13/10, 
cena: 299 pln, rozmiary: XS-4XL
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MECHANICS
Skórzana kurtka z kolekcji Ixon. Taki 
ubiór doskonale będzie pasował do 
skuterów o bardziej sportowej charak-
terystyce. Kurtka wyposażona jest w 
ochraniacze ramion, łokci i pleców z 
certyfikatem CE. Wypinana podpinka 
sprawdzi się podczas jazdy w chłod-
niejsze dni. Kurtka została wykonana w 
nowej koncepcji Ixon Protective Tech-
nology. Jako całość, spełnia wymagania 
normy CE dotyczącej Środków Ochrony 
Indywidualnej. 
Producent: Ixon, nr kat. 100201017-1001, 
cena: 1399 pln, rozmiary: S-4XL

RAW
Stylowy kask otwarty Shar RAW z gogla-
mi umożliwiającymi jazdę w okularach 
korekcyjnych. Maska chroni twarz przed 
zimnem i kurzem. Dostępny w różnych 
kolorach. 
Producent: Shark, nr kat. HE30, 
cena: od 769 pln, rozmiary: XS-XL

EVIL JEANS
Z zewnątrz spodnie jeans. Wewnątrz 
panele z kevlarem zapobiegające prze-
tarciu w newralgicznych miejscach.  
W komplecie wypinane ochraniacze ko-
lan z certyfikatem CE. Regulowana dłu-
gość nogawek w trzech poziomach. 
Producent: Ixon, nr kat. E4525H,
cena: 649 pln, rozmiary: XS-3XL

TACTIC X
Sznurowane buty skórzane na grubej po-
deszwie z usztywnionymi strefami kost-
ki i palców. Idealnie pasują do skórzanej 
kurtki i spodni jeans. 
Producent: Adrenaline, nr kat. A0913/14/10,
cena: 439 pln, rozmiary: 39-46

MONTMARTRE HP
Wyjątkowa kurtka damska, którą można dostosować do jazdy 
w każdych warunkach za pomocą wypinanej podpinki ociepla-
jącej, odpinanego kaptura oraz wypinanego ocieplającego koł-
nierza mocowanego małymi zatrzaskami do wysokiej stójki. 
Kurtka wyposażona jest w wodoodporną oddychającą membra-
nę oraz ochraniacze ramion, łokci i pleców z certyfikatem CE. 
Skrót HP oznacza, że ten ubiór spełnia normę 889/686/CE doty-
czącą Środków Ochrony Indywidualnej. 
Producent: Ixon, nr kat. 105102008-1001, 
cena: 999 pln, rozmiary: XS-XL

LOVER
Tekstylna kurtka damska o sportowym wyglądzie. Z powodze-
niem będzie służyć przez cały rok. W chłodniejsze dni przyda się 
wypinana podpinka ocieplająca, a wszyta wodoodporna oddy-
chająca membrana zapobiegnie przemoknięciu w razie niespo-
dziewanego deszczu. Fabrycznie wyposażono ją w ochraniacze 
ramion i łokci z certyfikatem CE. Ochraniacz pleców dostępny 
jest jako dodatkowe akcesorium. 
Producent: Ixon, nr kat. 100102012-1070, 
cena: 569 pln, rozmiary: XS-2XL
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FUELLER
Skórzana kurtka o sportowym cha-
rakterze. Idealna na skuter ze sporto-
wym zacięciem. Kurtka wyposażona jest  
w ochraniacze ramion, łokci z certyfika-
tem CE. Ochraniacz pleców dostępny jest 
jako dodatkowe akcesorium. Wypina-
na podpinka sprawdzi się podczas jazdy  
w chłodniejsze dni. Kurtka została wy-
konana w nowej koncepcji Ixon Protec-
tive Technology. Jako całość, spełnia 
wymagania normy CE dotyczącej Środ-
ków Ochrony Indywidualnej. Dostępna  
w różnych opcjach kolorystycznych. 
Producent: Ixon , nr kat. 100201018, 
cena: 1049 pln, rozmiary: S-5XL

SAWYER
Świetnie skrojone spodnie jeans, za-
pewniają jednocześnie konieczną ochro-
nę podczas jazdy. Ukryte wewnątrz  
panele z kevlarem zapobiegają przetarciu  
w newralgicznych miejscach. W komple-
cie wypinane ochraniacze kolan z certy-
fikatem CE. Regulowana długość noga-
wek w trzech poziomach. 
Producent: Ixon, nr kat. 200101019-1001, 
cena: 629 pln, rozmiary: S-4XL

FASTLANE 
Bardzo wygodne buty do jazdy i do cho-
dzenia. Stylizacja nawiązuje do obuwia 
stosowanego przez rajdowych kierowców. 
Wzmocnienia w newralgicznych miej-
scach zapewniają wyższe bezpieczeństwo 
niż zwykłe buty. 
Producent: Alpinestars, nr kat. 2510212/10, 
cena: 449 pln, rozmiary: 6-13

PRESS 
Wodoodporny płaszcz chroniący przed 
nagłą zmianą pogody lub po prostu 
przed przewianiem. W podszewce kryje 
się kieszeń przystosowana do montażu 
ochraniacza pleców z certyfikatem CE. 
Zapinany na długi zamek i patkę z rze-
pem. Istotną cecha tego płaszcza są rzepy 
pozwalające na zmniejszenie jego obwodu  
w dolnej części. Zapobiega to podwiewaniu 
i podnoszeniu się płaszcza w czasie jazdy. 
Producent: Ixon, nr kat. E5105H-1001, 
cena: 319 pln, rozmiary: S-3XL

SAWYER
Świetnie skrojone spodnie jeans, za-
pewniają jednocześnie konieczną ochro-
nę podczas jazdy. Ukryte wewnątrz  
panele z kevlarem zapobiegają przetarciu  
w newralgicznych miejscach. W komple-
cie wypinane ochraniacze kolan z certy-
fikatem CE. Regulowana długość noga-
wek w trzech poziomach. 
Producent: Ixon, nr kat. 200101019-1001, 
cena: 629 pln, rozmiary: S-4XL

SPEED
Sznurowane buty z nowej kolekcji Adre-
naline. Usztywniona strefa pięty i kostek. 
Dodatkowe zapięcie rzepem. Odblaskowe 
elementy. 
Producent: Adrenaline, nr kat. A0912/14/10, 
cena: 299 pln, rozmiary: 39-46
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MONTMARTRE HP
Wyjątkowa kurtka damska, którą można 
dostosować do jazdy w każdych warunkach 
za pomocą wypinanej podpinki ocieplającej, 
odpinanego kaptura oraz wypinanego ocie-
plającego kołnierza mocowanego małymi 
zatrzaskami do wysokiej stójki. Kurtka wy-
posażona jest w wodoodporną oddychająca 
membranę oraz ochraniacze ramion, łokci 
i pleców z certyfikatem CE. Skrót HP ozna-
cza, że ten ubiór spełnia normę 889/686/CE 
dotyczącą Środków Ochrony Indywidualnej. 
Producent: Ixon, nr kat. 105102008-1001, 
cena: 999 pln, rozmiary: XS-XL

PRO DONNA HP
Damskie rękawice tekstylne polecane na 
chłodniejsze pory roku. Długi mankiet, wo-
doodporna oddychająca membrana i ciepła 
wyściółka zapewniają komfort jazdy wiosną 
i jesienią. 
Producent: Ixon, nr kat. 300102002-1001, 
cena: 169 pln, rozmiary: XS-XL

BOSTON
Męska kurtka tekstylna, która jak wszystkie 
produkty z kolekcji Metropol’ line „ukrywa” 
swoje cechy odzieży do jazdy, przez co nabie-
ra niezobowiązującego charakteru. Kurtka 
wyposażona jest w wodoodporną oddycha-
jącą membranę, siateczkową podszewkę 
oraz wypinaną podpinkę ocieplającą. Kap-
tur widoczny na zdjęciach jest elementem 
odpinanym. Kurtka fabrycznie wyposażona 
jest w ochraniacze ramion i łokci z certyfi-
katem CE. Ochraniacz pleców dostępny jest 
jako dodatkowe akcesorium. 
Producent: Ixon, nr kat. 100101028-1001, 
cena: 945 pln, rozmiary: S-3XL

RS WALL HP
Męskie rękawice polecane na chłodniejsze 
pory roku. Wykonane z materiału softshell  
i skóry. Wyposażone w oddychającą mem-
branę wodoodporną i warstwę ocieplającą. 
Co ważne, zapewniają możliwość obsłu-
gi urządzeń dotykowych bez konieczności 
ściągania rękawic. 
Producent: Ixon, nr kat. 300111011-1001, 
cena: 239 pln, rozmiary: S-3XL

LOVER
Tekstylna kurtka damska o sportowym wyglądzie. Z powodze-
niem będzie służyć przez cały rok. W chłodniejsze dni przyda się 
wypinana podpinka ocieplająca, a wszyta wodoodporna oddy-
chająca membrana zapobiegnie przemoknięciu w razie niespo-
dziewanego deszczu. Fabrycznie wyposażono ją w ochraniacze 
ramion i łokci z certyfikatem CE. Ochraniacz pleców dostępny 
jest jako dodatkowe akcesorium. 
Producent: Ixon, nr kat. 100102012-1070, 
cena: 569 pln, rozmiary: XS-2XL

EAGER
Męska kurtka tekstylna w sportowej stylistyce. Idealna na 
usportowione skutery o dynamicznym nowoczesnym wyglądzie. 
Kurtka posiada wbudowaną membranę wodoodporną i wypina-
ną podpinkę ocieplającą. W komplecie znajdują się ochraniacze 
ramion i łokci z certyfikatem CE. Ochraniacz pleców dostępny 
jako dodatkowe akcesorium. Kurtka dostępna również w innych 
wersjach kolorystycznych. 
Producent: Ixon, nr kat. 100101025,
cena: 569 pln, rozmiary: S-3XL
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ELECTRA
Kurtka dla kobiet, lubiących wyróżniać się w „tłumie czarnej 
odzieży”. Francuski Ixon oferuje ten model w wielu odmianach 
kolorystycznych, które można łatwo dopasować do koloru sku-
tera. Poza tym to przede wszystkim multifunkcyjna kurtka, 
którą można dopasować do warunków atmosferycznych w cią-
gu całego sezonu. Osobno wypinana podpinka ocieplająca oraz 
oddychająca membrana wodoodporna pozwalają na pełen kom-
fort użytkowania od wiosny do później jesieni. Znajdujące się na 
wierzchniej warstwie obszerne panele wentylacyjne zapewniają 
przepływ powietrza w czasie jazdy w najcieplejsze dni. Kurt-
ka fabrycznie wyposażona jest w ochraniacze ramion i łokci. 
Ochraniacz pleców dostępny jako dodatkowe akcesorium. 
Producent: Ixon, nr kat. 100102003, 
cena: od 699 zł, rozmiary: XS-XL

STELLA KERRY 
Damskie spodnie jeans, wyposażone w wewnętrzne wzmoc-
nienia z kevlaru oraz ochraniacze kolan i bioder. Zapewniają 
ochronę i są wygodne w użytkowaniu. 
Producent: Alpinestars, nr kat. 3339813/75, 
cena: od 499 zł, rozmiary: 4-10

PUMA 250 
Puma 250 to wygodne buty wykonane w wyjątkowym stylu „uni-
sex”. Równie dobrze wyglądają na kobiecej, jak i męskiej stopie. 
Wygodne do chodzenia i spełniające funkcje obuwia przezna-
czonego do jazdy dzięki wzmocnieniom w strefie palców i pięty. 
Producent: Puma, nr kat. PUMA305067, 
cena: od 499 zł, rozmiary: 38-48

PRINCETON
Lekka oddychająca kurtka miejska. Jej wyjątkowy fason będzie idealnie paso-
wać zarówno do skuterów sportowych, jak i klasycznych, a po wyjęciu ochra-
niaczy może z powodzeniem pełnić rolę codziennej kurtki wiosenno-jesiennej. 
Przewiewny materiał zapewnia wentylacje w ciepłe dni. Fabrycznie wyposażo-
na w ochraniacze ramion i łokci z certyfikatem CE. Ochraniacz pleców dostęp-
ny jako dodatkowe akcesorium. Kurtka dostępna również w kolorze czarnym. 
Producent: Ixon, nr kat. 100101033, cena: od 489 zł, rozmiary: XS-XL

SUMMER
Do jazdy w ciepłe dni przydadzą się przewiewne rękawice Adrenaline wykona-
ne ze skóry i przewiewnych elementów z siateczki nie absorbującej wody. 
Producent: Adrenaline, nr kat. A0601/08/10/ , cena: od 79 zł, rozmiary: XS-3XL
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SX.60 VINTAGE
Kask dla osób poszukujących stylu w każdym elemencie ubioru. Atutem kasków portugalskiej firmy NEXX jest to, że powstają one w 
rodzimym kraju producenta i produkowane są z pełną dbałością o szczegóły. Podnoszony wizjer wycięty w kształcie okularu nadaje 
mu charakterystycznego stylu. Kask będzie dostępny w kilku odmianach kolorystycznych. Waga kasku to zaledwie 1050 gr. 
Producent: NEXX, nr kat.01X60, cena: od 469 zł, rozmiary: XS-XL

NATION
Stylowy płaszcz z niską stójką zaprojektowany dla tych, którzy chcą wyglądać elegancko w każdej sytuacji. W przedniej części 
zostały rozmieszczone obszerne panele wentylacyjne, co zapewnia przepływ świeżego powietrza i komfort jazdy w ciepłe dni. 
Fabrycznie wyposażony jest w ochraniacze ramion i łokci z certyfikatem CE. Ochraniacz pleców dostępny jako dodatkowe akceso-
rium. Dodatkowo znajdują się w nim dwie duże kieszenie z przodu, kieszeń na portfel i regulacja obwodu w pasie.
Producent: Ixon, nr kat. 105101013-1001, cena: 429 pln, rozmiary: S-4XL

X.70 
Elegancki kask wykończony skórą i wypo-
sażony w głęboki wypukły wizjer główny 
oraz podnoszoną blendę przeciwsłoneczną. 
Utrzymany w stylu vintage, jednak wyko-
nany z najnowocześniejszych kompozytów, 
zapewniających wysoki poziom ochrony. 
Musisz go mieć, jeżeli chcesz dobrze wyglą-
dać na skuterze o klasycznych kształtach. 
Kask będzie dostępny w kilku wersjach ko-
lorystycznych. 
Producent: NEXX, nr kat.01X70, 
cena: od 789 zł, rozmiary: XS-XL

ELECTRA
Czarno-biała wersja kurtki Electra. 
Osobno wypinana podpinka ocieplająca 
oraz oddychająca membrana wodood-
porna pozwalają na pełen komfort użyt-
kowania od wiosny do późnej jesieni. 
Znajdujące się na wierzchniej warstwie 
obszerne panele wentylacyjne zapewniają 
przepływ powietrza w czasie jazdy w naj-
cieplejsze dni. Kurtka fabrycznie wypo-
sażona jest w ochraniacze ramion i łokci. 
Ochraniacz pleców dostępny jako dodat-
kowe akcesorium.
Producent: Ixon, nr kat. 100102003, 
cena: od 699 zł, rozmiary: XS-XL
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EVOLINE 3
Wyjątkowy kask z kolekcji uznanej francuskiej firmy Shark. Ten kask posiada dwie homologacje: na kask otwarty i zamknięty. Oznacza 
to, że można w nim jeździć z podniesioną szczęką, tak jak to widać na zdjęciu, lub z zamkniętą szczęką jak w pełnym kasku integralnym. 
Evoline 3 jest również wyposażony w podnoszoną blendę przeciwsłoneczną. To również idealny model do zastosowania zestawu Inter-
com. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych. 
Producent: Shark, nr kat. HE93, cena: od 999 zł, rozmiary: XS-XL

SOLA
Męska kurtka Sola. Białe i czerwone akcenty kolorystyczne nadają jej ciekawego sportowego stylu. Zupełnie nowe rozwiązania konstruk-
cyjne i najwyższej jakości wykończenie czynią z niej niezwykle ciekawą propozycję. To czołowy model wśród tekstylnych kurtek z tego 
pułapu cenowego. Ubiór posiada membranę wodoodporną oraz wypinaną podpinkę ocieplającą. Wloty wentylacyjne rozmieszczone na 
klatce piersiowej oraz duży wylot na plecach zapewniają optymalne chłodzenie w cieplejsze dni. Fabrycznie montowane są w niej ochra-
niacze ramion, łokci i pleców z certyfikatem CE. 
Producent: Adrenaline, nr kat. A0226/13/10, cena: 299 pln, rozmiary: XS-4XL 

SPEED
Sznurowane buty z nowej kolekcji Adrenaline. Usztywniona strefa pięty i kostek. Dodatkowe zapięcie rzepem. Odblaskowe elementy. 
Producent: Adrenaline, nr kat. A0912/14/10, cena: 299 pln, rozmiary: 39-46

REVO
Tegoroczna nowość z kolekcji Adrenaline. Lekka, letnia kurt-
ka zapewniająca doskonały komfort jazdy w najcieplejsze dni, 
dzięki obszernym panelom wentylacyjnym zapewnia doskonały 
przepływ powietrza. Prosta konstrukcja zapewnia jednocześnie 
wysoki poziom, gdyż fabrycznie wyposażono ją w ochraniacze 
ramion, łokci i pleców z certyfikatem CE. 
Producent: Adrenaline, nr kat. A0238/14/10/, 
cena: 199 pln, rozmiary: S-XXL

CHILI
Przewiewna letnia kurtka z kolekcji holenderskiej firmy Macna. 
Ten ubiór dzięki swojemu kolorowi fluo zapewnia doskonałą wi-
doczność jeźdźca dla innych uczestników ruchu. Obszerne pa-
nele wentylacyjne zapewniają przepływ powietrza i chłodzenie 
w czasie najcieplejszych dni. Kurtka fabrycznie wyposażona jest 
w ochraniacze ramion i łokci. Ochraniacz pleców dostępny jako 
dodatkowe akcesorium. Dostępna również w kolorze czarnym. 
Producent: Macna, nr kat. 1653503, cena: 499 pln rozmiary: S-2XL

SAWYER
Świetnie skrojone spodnie jeans, zapewniają jednocześnie 
konieczną ochronę podczas jazdy. Ukryte wewnątrz panele  
z kevlarem zapobiegają przetarciu w newralgicznych miejscach. 
W komplecie wypinane ochraniacze kolan z certyfikatem CE. 
Regulowana długość nogawek w trzech poziomach. 
Producent: Ixon , nr kat. 200101019-1001, cena: 629 pln, rozmiary: S-4XL

FASTLANE 
Bardzo wygodne buty do jazdy i do chodzenia. Stylizacja na-
wiązuje do obuwia stosowanego przez rajdowych kierowców. 
Wzmocnienia w newralgicznych miejscach zapewniają wyższe 
bezpieczeństwo niż zwykłe buty. 
Producent: Alpinestars, nr kat. 2510212/10, cena: 449 pln, rozmiary: 6-13
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RAW
Stylowy kask otwarty Shar RAW z goglami umożliwiającymi jaz-
dę w okularach korekcyjnych. Maska chroni twarz przed zim-
nem i kurzem. Dostępny w różnych kolorach. 
Producent: Shark, nr kat. HE30, cena: od 769 pln, rozmiary: XS-XL

SOFT SHELL
Softshell Adrenaline to jedna z tegorocznych nowości. To 
wdzianko na różne okazje, bo swoim wyglądem nie odbiega od 
trekkingowych windstopperów, ale wewnątrz kryje elementy 
znane z typowej odzieży do jazdy i to jest jego wielki plus, bo 
ochraniacze z certyfikatem CE znajdują się na łokciach i barkach 
i na plecach. Co więcej? Podszewka mesh, gumowane zamki, 
kieszenie wyłożone polarem, odpinany kaptur z regulacją, od-
blaskowe paski, podwójne przeszycie na ramionach i regulacja 
ściągacza w pasie. Po wyjęciu wewnętrznych ochraniaczy swo-
bodnie można go używać na co dzień. 
Producent: Adrenaline, nr kat. A0233/14/10
cena: 249 pln, rozmiary: XXS-4XL

REACTOR
Buty za kostkę z usztywnioną strefą pięty, wygodną podeszwą  
i wzmocnioną strefą palców. Idealne do codziennego użytku 
dla właścicieli skuterów. Charakterystyczną cechą tego mode-
lu jest zapięcie systemem BOA, znane ze sportowych butów, np. 
snowboard, które wymagają precyzyjnego i szybkiego zapięcia.  
Co ważne, obuwie posiada certyfikat CE. 
Producent: Ixon , nr kat. 508121002,
cena: 519 pln, rozmiary: 39-47

AVIATOR
Idealny budżetowy kask, stworzony do 
jazdy skuterami miejskimi. Marka Ispi-
do została wprowadzona na polski rynek 
przez sieć Inter Motors po to, aby ofero-
wać godne zaufania produkty utrzyma-
ne w niezwykle konkurencyjnej cenie. 
Ten model został wyposażony w głęboki 
przedni wizjer dobrze chroniący przed 
zimnem w chłodniejszych porach roku. 
Duży wizjer zapewnia również szerokie 
pole widzenia. Przebojem w tej kategorii 
jest wypinana wyściółka przystosowana 
do prania i niska waga na poziomie 1300 
gram. Kask dostępny również w innych 
opcjach kolorystycznych.
Producent: ISPIDO, nr kat. IS0101/14, 
cena: 165 pln, rozmiary: XS-XL

PRO DONNA HP
Damskie rękawice tekstylne polecane na 
chłodniejsze pory roku. Długi mankiet, wo-
doodporna oddychająca membrana i ciepła 
wyściółka zapewniają komfort jazdy wiosną 
i jesienią. 
Producent: Ixon, nr kat. 300102002-1001, 
cena: 169 pln, rozmiary: XS-XL
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