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Tohle by melo být srdcem každého systému vrstvení do 
studeného, nebo chladného a mokrého pocasí. Vysoce 
jemná vlna Merino je príjemná na pokožce a skvele odvádí 
pot. Naše strategické pridání polyesterových tkanin s 
Merinem na zadním panelu pomáhá rídit teplo a zlepšit 
odvod potu pro optimální komfort pokožky.

Perfektní pro chladné a studené podmínky, kde je odvod 
potu nejvyšší prioritou. Rychle schnoucí polyester s 
aktivním uhlím rychle presouvá pot z kuže do vnejší 
vrstvy, aby Vás udržel v teple.

Nic neprekoná prirozené teplo merino vlny v 
chladných a vlhkých podmínkách. Její mekkost na 
pokožce je fantastická i pri nejdelších jízdách. Naše 
strategické pridání polyesterových tkanin s Merinem 
na zadním panelu pomáhá rídit teplo a zlepšit odvod 
potu pro optimální komfort pokožky.

Nejlepší pro teplé pocasí a promenlivé podmínky, 
které jsou bežné v prechodných obdobích. Je to 
pravdepodobne nejvšestrannejší kus oblecení jaký 
mužete vlastnit. Rychle schnoucí polyester s aktivním 
uhlím vám umožní pohodlne se pohybovat pri pocení za 
velkého úsilí a také prechodných teplotách, kde budete 
potrebovat malé množství dodatecného tepla.

Ideální pro horké pocasí, tato minimální vrstva usnadnuje 
odparovací proces, abyste co nejlépe využili prirozeného 
chlazení tela. Rychle schnoucí polyester s aktivním uhlím 
zachytí pot z pokožky a premístí jej do vrstvy vašeho dresu, 
kde je teplo odvádeno, jak dres schne.

Nic nemá vetší vliv na vaši celkovou úroven pohodlí na kole, než 

vrstva, která je nejblíže vašemu telu, Váš baselayer. Ohleduplný 

odvod vlhkosti; využití jeho výhody chlazení v teple a rychlý odvod 

vlhkosti pro zachování tepla v chladu, je zásadní pro výkonnost 

technického oblecení.

POHODLNÝ, JIŽ 
OD ZÁKLADU

TRANSFER BASELAYER BEZ RUKÁVU

TRANSFER BASELAYER S KRÁTKÝM RUKÁVEM

TRANSFER WOOL BASELAYER S KR. RUKÁVEM

TRANSFER BASELAYER S DLOUHÝM RUKÁVEM

TRANSFER WOOL BASELAYER S DL. RUKÁVEM
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Funkcní oblecení funguje nejlépe a je 

nejpohodlnejší, když se prizpusobí Vašemu telu, 

jako druhá kuže. Ale, vetšina funkcního oblecení 

se shrnuje a zvrásní, když jsou jezdci nataženi v 

ramenou v cyklistické poloze. Inspirovali jsme 

se naší kombinézou Mach 5, kde se také musí za 

každou cenu vyhnout zvrásnení, a proto byl vyvinut 

rukáv, který nejlépe sedí pri jízde. Výsledkem 

je první baselayer opravdu optimalizovaný pro 

cyklistiku.

Cyklisté se nepotí stejne, a proto používáme 

látky strategicky, s ohledem na funkci, abychom 

optimalizovali výkon.

VYVINUTO S ÚCELEM ANATOMICKÁ KONSTRUKCE RUKÁVU

Síťované panely na zádech 
maximalizují mikro ventilaci
a rychlost sušení

Mírně hustěji pletené 
materiály jsou používány pro 
větší krytí ve směru pohybu.

Všechny panely jsou 
sešity měkkými, 
velmi pružnými 
Merrow švy, které 
jsou velmi příjemné 
na pokožce.
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TEPLÉ POCASÍ
Správa potu pro optimální chlazení

CHLADNÉ POCASÍ 
Zlepšuje izolaci a zabranuje lepkavosti

PI Transfer tkanina
aktivně odvádí vlhkost
od pokožky

Jakmile dojde ke 
kontaktu mezi potem 
a povrchem, šíří se 
a pohybuje do vnější
vrstvy, aby vás udržel 
v suchu

Protože se vlhkost rychle přesune na povrch,
vrstva izolace vás udrží v teple

Jakmile dojde ke kontaktu 
mezi potem a povrchem, 
šíří se a odpařuje. Jak se 
pot vypařuje, ochladí vás v 
teplém počasí

PI Transfer tkaniny aktivně odvádí 
vlhkost od pokožky
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