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Bundy

NOVINKA

Art. 899941  (1149/1390) černá  BLACK LINE
bunda FORCE BRIGHT zimní
větru a voděodolný materiál v přední části současně 
vysoce prodyšný
reflexní panely v přední a zadní části, 3 zadní kapsy
určení pro teploty v rozmezí 0 °C až +10 °C
materiál: 85% polyester, 15% elastan
voděodolnost: 7 000 mm H2O, paropropustnost:  
2 000 g / m2 / 24hod
2 299 Kč

Art. 899861  (1149/1390) černo-šedá 
Art. 899860  (1149/1390)  černo-fluo  RED LINE
bunda FORCE X100 zimní
softshellová bunda s celorozepínacím zipem, unisex
odvětrávání v podpaží a spodní části rukávů
prodloužená zadní část, protiskluzná guma v pase
3 zadní kapsy + 1 kapsa na zip, reflexní prvky, YKK zip
materiál: 100% polyester
voděodolnost: 10 000 mm H2O, paropropustnost:  
5 000 g/m2/24hod
2 299 Kč

Art. 900021  (849/1027) černo-fluo  NOVINKA  
Art. 900022  (849/1027) černo-šedá  NOVINKA

Art. 900023  (849/1027) fluo-černá  PŘIPRAVUJEME   RED LINE
bunda FORCE FROST softshell
2 zadní kapsy, reflexní prvky, elastický lem na zadní části
prodloužené rukávy a zadní část
boční panely a spodní část rukávů ze zateplené lycry pro lepší odvětrávání
hlavní díl: 100% polyester
ostatní díly: 85% nylon, 15% elastan
voděodolnost: 8 000 mm H2O, paropropustnost:  
8 000 g/m2/24hod
1 699 Kč
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Art. 89981  (539/652) černo-fluo 
Art. 899813  (539/652) černo-červená  RED LINE
bunda/dres FORCE ZORO
verze SLIM, unisex
celorozepínací, reflexní prvky, YKK zip
příjemný elastický materiál, 3 zadní kapsy
elastický spodní lem se silikonem
mateiál: 87% polyester, 13% spandex 
1 099 Kč

NOVINKA

Art. 8997921  (449/543) černá 
Art. 8997922  (449/543) fluo-černá  RED LINE
bunda FORCE WINDPRO neprofuk
unisex, celorozepínací, YKK zip
možnost složení bundy do zadní kapsy
odvětrání v podpaží, elastická guma v pase
reflexní prvky, chráněný zip
materiál: 100% polyester
899 Kč

Art. 89990  (749/906) černá
Art. 899905  (749/906) šedo-černo-fluo  BLUE LINE
bunda FORCE X70
zateplená sportovní bunda s celorozepínacím zipem, unisex
reflexní prvky, elastický spodní lem se silikonem
5 zadních kapes (2 větší + 2 malé na stranách) a 1 kapsa na zip
materiál: přední část: neprofuk WINDSTER - 100% polyester
ostatní části: SuperRoubaix-teplá lycra
SuperRoubaix -92 % polyester, 8% elastan
voděodolnost: 1000 mm H2O, paropropustnost:  
1000 g/m2/24 hours
1 499 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 8997901  (699/846) celoreflexní  RED LINE
bunda FORCE FLASH,  CELOREFLEXNÍ
celorozepínací, unisex
hlavní panely neprofuk
na bocích a zádech síťovina pro lepší odvětrání
zadní kapsa na zip
materiál: 100% polyester
1 399 Kč
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Kalhoty

NOVINKA

Art. 900437  (799/967) černé bez vložky 
Art. 900438  (899/1088)  černé s vložkou  BLACK LINE
kalhoty FORCE BRIGHT
reflexní prvky, ploché švy, podpatěnka
přední část elastický softhshell, zadní část 
SupeRoubaix
materiál: hlavní díly: 85% polyester, 
15% spandex
síťovina: 85% nylon, 15% spandex
1 799 Kč
1 599 Kč

Art. 90038  (549/664) černé, bez vložky 
Art. 90041  (699/846) černé, s vložkou  RED LINE
kalhoty FORCE Z70 SOFTSHELL
kalhoty s pohodlnou anatomickou vložkou
podpatěnka, reflexní prvky, ploché švy
materiál: přední panely (softshell) 100% polyester,
zadní část SuperRoubaix 87% nylon, 13% spandex
1 399 Kč
1 099 Kč

Art. 90036  (549/664) černé, bez vložky  BLUE LINE
kalhoty FORCE WINDSTER Z68 PRO
kalhoty s podpatěnkou
dvojitá zateplená kolena
reflexní prvky, ploché švy
materiál: SuperRoubaix - zateplený + Windster
hlavní panely: 92% polyester, 8% elastan, ostatní 
panely: 100% polyester
1 099 Kč

Art. 90037  (499/604) černé, bez vložky 
Art. 90039  (599/725) černé, s vložkou  BLUE LINE
kalhoty FORCE Z68
kalhoty s podpatěnkou
dvojitá zateplená kolena, reflexní prvky, ploché švy
materiál: SuperRoubaix - zateplené, 92% polyester, 
8% spandex
1 199 Kč
999 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9004397  (849/1027) se šráky a vložkou, černé   RED LINE
kalhoty 3/4 F STORY
pohodlná anatomická GELOVÁ vložka
dvojitě zateplená kolena, reflexní prvky, ploché švy
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
šráky a pod koleny z jemné síťoviny
materiál: SuperRoubaix - zateplené, 92% polyester,  
8% spandex
1 699 Kč

Art. 900435  (599/725) černo-šedé, bez vložky 
Art. 90042  (699/846) černo-šedé, s vložkou 
Art. 900436  (599/725) černo-fluo, bez vložky 
Art. 900425  (699/846) černo-fluo, s vložkou  RED LINE
kalhoty FORCE F58
reflexní prvky, ploché švy, síťovina na zadní straně pod koleny
u kotníku rozepínání na zip, YKK zip
materiál: hlavní díly: 87% polyester, 13% spandex
ostatní díly + síťovina: 85% polyester, 15% spandex
1 399 Kč
1 199 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 900421  (599/725) se šráky a vložkou, černé  RED LINE
kalhoty FORCE SPRING
kalhoty s podpatěnkou
reflexní prvky, ploché švy
šráky z elastické lycry, zadní část ze síťoviny
materiál: 85% nylon, 15% elastan
materiál vložky: 85% polyester, 15% elastan
hustota vložky: 132 kg/m3
1 199Kč

Art. 900399  (449/543) černé, s vložkou
Art. 9003991  (399/483) černé, bez vložky  BLUE LINE
kalhoty FORCE REFLEX LINE
pohodlná anatomická vložka
rozepínání u kotníku, reflexní prvky, ploché švy
materiál SuperRoubaix - zateplená lycra
materiál: 92% polyester, 8% elastan
899 Kč
799 Kč
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Vesty

Art. 90040  (369/446) černé, bez vložky 
Art. 900401  (399/483) černé, s vložkou  NOVINKA   BLUE LINE
kalhoty FORCE Z68
dvojitě zateplená kolena, reflexní prvky, ploché švy
v pase pružná guma a možnost dotažení šňůrkou
materiál SuperRoubaix - zateplené, 92% polyester,  
8% spandex
799 Kč
749 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 900402  (599/725) do pasu s vložkou, černo-šedé
Art. 900403  (599/725) do pasu s vložkou, černo-modré
Art. 900404  (499/604) do pasu bez vložky, černo-šedé  RED LINE
kalhoty FORCE RIDGE
kalhoty do pasu bez vložky
reflexní prvky, ploché švy, elastický pas
materiál: 87% polyester, 13% elastan
1 199 Kč
999 Kč

NOVINKA

Art. 900501  (849/1027) černé  RED LINE
kalhoty FORCE STORY volné
kalhoty volné do pasu bez vložky
na každé nohavici kapsa se zipem
reflexní prvky, v pase pružná guma
větruodolný a voděodolný materiál
materiál: 100% polyester
1 699 Kč

NOVINKA

Art. 899871  (549/664) černá  BLACK LINE
vesta FORCE LASER neprofuk
neprofuková softshellová vesta, unisex
celorozepínací zip, reflexní prvky, elastický spodní 
lem se silikonem
3 zadní kapsy + 1 kapsa na zip, prodloužená záda
mateiál: 100% polyester
1 099 Kč

NOVINKA

Art. 8996381  (349/422) černá
Art. 8996382  (349/422) fluo  RED LINE
vesta FORCE WINDPRO neprofuk
unisex, celorozepínací, YKK zip
možnost složení vesty do zadní kapsy
reflexní prvky, chráněný zip
elastický lem okolo ramen a na spodním 
konci vesty
materiál: 100% polyester
699 Kč

NOVINKA

Art. 899640  (449/543) fluo
Art. 899641  (449/543) čerrná  BLACK LINE
vesta FORCE VISION neprofuk
unisex, celorozepínací
větruodolná, voděodolná
možnost složení vesty do zadní kapsy
reflexní prvky, chráněný zip
elastický lem okolo ramen a na spodním 
konci vesty
odvětrání na bocích
materiál: 100% polyester
899 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 899632  (549/664) celoreflexní  RED LINE
vesta FORCE FLASH, celoreflexní
celorozepínací, unisex
hlavní panely neprofuk
na bocích síťovina pro lepší odvětrání
zadní kapsa na zip
materiál: 100% polyester
1 099 Kč
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Dresy

NOVINKA

Art. 9001438  (669/809) černo-bílý  BLACK LINE
dres FORCE TEAM PRO PLUS
verze SLIM, unisex
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným 
silikonem
reflexní prvky, YKK zip
extra pružný materiál
materiál: hlavní část 85% polyester,  
15% spandex
síťovina: 90% polyester, 10% spandex 
1 299 Kč

NOVINKA

Art. 9001439  (669/809) černo-šedý  BLACK LINE
dres FORCE TEAM PRO
verze SLIM, unisex
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným 
silikonem
reflexní prvky, YKK zip
extra pružný materiál
materiál: hlavní část 85% polyester,  
15% spandex
síťovina: 90% polyester, 10% spandex 
1 299 Kč

NOVINKA

Art. 9001440  (669/809) černo-šedý  BLACK LINE
dres FORCE FASHION
verze SLIM, unisex
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip
extra pružný materiál
materiál: hlavní část 85% polyester,  
15% spandex
síťovina: 90% polyester, 10% spandex 
1 299 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9001444  (899/1088) černý
Art. 90014441  (899/1088) petrolejový
Art. 90014442  (899/1088) červený  BLACK LINE
dres FORCE PURE
celorozepínací, 3 zadní kapsy  
+ 1 voděodolná kapsa na zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zipy, odvětrání na bocích
materiál: 86% polyester, 14% elastan
1 799 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9001393  (429/519) černo-bílý
Art. 9001394  (429/519)  army-fluo  BLUE LINE
dres FORCE SPRAY
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip
materiál: 100% polyester
899 Kč

Art. 9001391  (449/543) fluo-šedý 
Art. 9001392  (449/543) šedo-modrý  RED LINE
dres FORCE SQUARE
celorozepínací, 3 zadní kapsy, unisex
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip
materiál: 100% polyester
899 Kč

NOVINKA

Art. 9001442   (669/809) bordó
Art. 9001443  (669/809) army
Art. 90014421  (669/809) šedý  RED LINE
dres FORCE CHARM
pánský dres s dlouhým rukávem
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
1 299 Kč
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Art. 900112  (699/846) černo-šedý
Art. 900113  (699/846) šedo-bílý
Art. 900114  (699/846) černo-fluo  BLACK LINE
dres FORCE FASHION
verze SLIM, unisex, celorozepínací
3 zadní kapsy, elastická guma v pase 
s protiskluzným silikonem, reflex prvky, 
YKK zip, odvětrání na bocích
prodloužená délka rukávů, zvýšená elasticita
materiál: 100% polyester
1 299 Kč

Art. 900111  (699/846) černo-šedý  BLACK LINE
dres FORCE TEAM PRO
verze SLIM, unisex, celorozepínací
3 zadní kapsy, elastická guma v pase 
s protiskluzným silikonem, reflexní prvky, YKK 
zip, odvětrání na bocích
prodloužená délka rukávů, zvýšená elasticita
materiál: 100% polyester
1 299 Kč

Art. 9001115  (699/846) černo-bílý  BLACK LINE
dres FORCE TEAM PRO PLUS
verze SLIM, unisex, celorozepínací
3 zadní kapsy, elastická guma v pase 
s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip
odvětrání na bocích
prodloužená délka rukávů, zvýšená elasticita
materiál: 90% polyester, 10% spandex
1 299 Kč

Art. 900116  (699/846) modro-červený
Art. 900117  (699/846) šedo-bílý
Art. 9001161  (699/846) zeleno-fluo  NOVINKA   BLACK LINE
dres FORCE ASCENT
verze SLIM, unisex, celorozepínací, 
3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem, 
reflexní prvky, YKK zip, odvětrání na bocích
prodloužená délka rukávů, zvýšená elasticita
materiál: 90% polyester, 10% spandex
1 299 Kč

Art. 9001181  (669/809) černý  BLACK LINE
dres FORCE SHINE
verze SLIM, unisex
celorozepínací, 3 zadní kapsy
na spodním lemu v zadní části elastická 
guma v přední části protiskluzný silikon
reflexní prvky, YKK zip, odvětrání na bocích
prodloužené rukávy
materiál: hlavní díly: 78% nylon, 22% elastan
rukávy: 85% poylester, 15% elastan, síťovina: 
92% polyester, 8% elastan
1 299 Kč

Art. 900115  (669/809) modro-černo-bílý
Art. 9001151  (669/809) šedo-červeno-černý
Art. 9001152  (669/809) modro-fluo-černý  BLACK LINE
dres FORCE DASH
celorozepínací, 3 zadní kapsy + 1 voděodolná kapsa na zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
rukávy zakončeny protiskluznou lycrou
reflexní prvky, YKK zipy, odvětrání na bocích
materiál: hlavní díly: 86% polyester, 14% spandex
ostatní díly: 100% polyester
1 299 Kč
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NOVINKA

Art. 9001182  (749/906) černý 
Art. 9001183  (749/906) petrolejový
Art. 9001184  (749/906) modrý
Art. 9001185  (749/906) červený
Art. 9001186  (749/906) žlutý  BLACK LINE
dres FORCE PURE 
celorozepínací, 3 zadní kapsy + 1 voděodolná 
kapsa na zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zipy, odvětrání na bocích
materiál: 86% polyester, 14% spandex
1 499 Kč

NOVINKA

Art. 9001332  (499/604) šedý 
Art. 9001333  (499/604) modrý  BLACK LINE
dres FORCE GEM 
celorozepínací, 3 zadní kapsy 
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip, odvětrání na bocích
materiál: hlavní část 85% polyester, 15% spandex
síťovina: 90% polyester, 10% spandex
999 Kč

Art. 9001330  (449/604) modrý
Art. 9001331  (449/604) červeno-černý  BLACK LINE
dres FORCE POINTS
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip, odvětrání na bocích
materiál: hlavní část 85% polyester, 15% spandex
síťovina: 90% polyester, 10% spandex 
999 Kč

Art. 900856  (489/592) černo-bílý  RED LINE
dres FORCE TEAM18
verze SLIM, unisex
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání v podpaží
materiál: 100% polyester
999 Kč

NOVINKA

Art. 9001327  (499/604) modrý 
Art. 9001328  (499/604) bílý
Art. 9001329  (499/604) fluo  BLACK LINE
dres FORCE VISION
pánský dres
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 92% polyester, 8% elastan
999 Kč

NOVINKA

Art. 9001335  (499/604) černý 
Art. 9001336  (499/604) červený
Art. 9001337  (499/604) tmavo modrý  BLACK LINE
dres FORCE GAME
pánský dres
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 92% polyester, 8% elastan
999 Kč

NOVINKA

Art. 9001188  (499/604) šedý 
Art. 9001189  (499/604) bordó
Art. 9001190  (499/604) fluo
Art. 9001191  (499/604) army  RED LINE
dres FORCE CHARM 
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip, odvětrání na bocích
materiál: hlavní část 85% polyester, 15% spandex
síťovina: 90% polyester, 10% spandex 
999 Kč
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PŘIPRAVUJEME

Art. 9001271  (389/471) černo-bílý
Art. 9001272  (389/471) modro-oranžový
Art. 9001273  (389/471) army-fluo  BLUE LINE
dres FORCE SPRAY
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
rukávy zakončeny protiskluzným lemem 
reflexní prvky
materiál: 100% polyester
799 Kč

Art. 90012871  (389/471) fluo-šedý
Art. 90012872  (389/471) šedo-modrý
Art. 90012873  (389/471) šedo-červený  RED LINE
dres FORCE SQUARE
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip, unisex
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, zakončení rukávů protiskluznou lycrou
materiál: 100% polyester
799 Kč

Art. 900128  (389/471) černo-fluo
Art. 9001291  (389/471) červeno-černý
Art. 9001292  (389/471) šedo-modro-černý
Art. 9001293  (389/471) fluo-černý  RED LINE
dres FORCE BEST
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip, unisex
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, odvětrání na bocích
materiál: 100% polyester
799 Kč

Art. 9001284  (389/471) šedý
Art. 9001285  (389/471) šedo-červený  RED LINE
dres FORCE FINISHER
verze SLIM, unisex, celorozepínací
3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, odvětrání na bocích
materiál: 100% polyester
799 Kč

Art. 9001011  (249/301) černo-šedo-bílý
Art. 9001012  (249/301) černo-modro-bílý  BLUE LINE
dres FORCE VIEW
volný střih, 3 zadní kapsy, reflexní prvky
materiál: 100% polyester
499 Kč

Art. 900084  (349/422) šedý  RED LINE
dres bez rukávů FORCE CIPHER
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip, odvětrávaná záda
materiál: 100% polyester
699 Kč

Art. 900081  (339/410) fluo-černý  RED LINE
dres bez rukávů FORCE ACCELER
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip, odvětrávaná záda
materiál: 100% polyester
699 Kč
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Kraťasy

Art. 900300  (899/1088) černo-šedo-červené  BLACK LINE
kraťasy FORCE ASCENT
pánské cyklistické kraťasy se šráky a vložkou
s pohodlnou italskou anatomickou vložkou 
- ELASTIC INTERFACE, ploché švy
zakončení nohavic pružnou lycrou se silikonem
materiál: 82% polyamid, 18% elastan
1 699 Kč

Art. 900295  (899/1088) černo-šedé  BLACK LINE
kraťasy FORCE TEAM PRO
pánské cyklistické kraťasy 
se šráky a vložkou
s pohodlnou italskou anatomickou vložkou 
ELASTIC INTERFACE, ploché švy
zakončení nohavic lycrou se silikonem
materiál: 82% polyamid, 18% elastan
1 699 Kč

ELASTIC 
INTERFACE

ELASTIC 
INTERFACE

ELASTIC 
INTERFACEELASTIC 

INTERFACE

Art. 900804  (899/1088) černo-bílé  BLACK LINE
kraťasy FORCE TEAM PRO PLUS
pánské cyklistické kraťasy 
se šráky a vložkou
s pohodlnou italskou anatomickou vložkou 
ELASTIC INTERFACE, ploché švy
zakončení nohavic lycrou se silikonem
materiál: 82% polyamid, 18% elastan
1 699 Kč

Art. 900296  (899/1088) černo-šedé
Art. 900297  (899/1088) černo-fluo  BLACK LINE
kraťasy FORCE FASHION
pánské cyklistické kraťasy se šráky a vložkou
zakončení nohavic pružnou lycrou se silikonem
s pohodlnou italskou anatomickou vložkou 
- ELASTIC INTERFACE, ploché švy
materiál: 82% polyamid, 18% elastan
1 699 Kč

Art. 900293  (799/967) černo-modré 
Art. 9002941  (799/967) černo-šedé
Art. 9002942  (799/967) modro-fluo  BLACK LINE
kraťasy FORCE DASH
pánské cyklistické kraťasy se šráky a vložkou
šráky z elastické lycry, zadní část ze síťoviny,
ploché švy, zakončení nohavic protiskluznou lycrou
materiál: hlavní díl: 80% nylon, 20% spandex
ostatní díly: 83% polyester, 17% spandex
1 599 Kč

Art. 900298  (649/785) černé  BLACK LINE
kraťasy FORCE SHINE
pohodlná anatomická vložka
ploché švy, reflexní prvky
zakončení nohavic širokou 
protiskluznou lycrou
materiál: hlavní díly: 80% nylon,  20% elastan
ostatní panely: 87% polyester, 13% elastan
1 299 Kč

Art. 900282  (549/664) černo-šedé
Art. 9002825  (549/664) černo-fluo
Art. 9002826  (549/664) černo-červené
Art. 9002827  (549/664) černo-modré
Art. 9002828  (549/664) černo-bílé  RED LINE
kraťasy FORCE FAME
s pohodlnou anatomickou GELOVOU vložkou 
šráky z elastické lycry, zadní část ze síťoviny, 
ploché švy
zakončení nohavic protiskluzovou lycrou
materiál: 85% nylon, 15% spandex
1 099 Kč
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Art. 900802  (489/592) černo-bílé  RED LINE
kraťasy FORCE TEAM18
pohodlná anatomická vložka
šráky z elastické lycry, zadní část ze síťoviny, 
ploché švyzakončení nohavic pohodlnou 
a velmi pružnou lycrou
materiál: hlavní díl: 80% polyester,  
20% spandex
999 Kč

Art. 9002791  (439/531) černé
Art. 9002792  (439/531) černo-bílé
Art. 9002793  (439/531) černo-modré
Art. 9002794  (439/531) černo-červené
Art. 9002795  (439/531) černo-fluo  BLUE LINE
kraťasy FORCE B51
kraťasy s pohodlnou anatomickou vložkou
boční panely z jemné síťoviny pro lepší odvětrávání
zakončení nohavic pružnou lycrou 
s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, materiál: 82% nylon, 18% spandex
899 Kč

Art. 900274  (399/483) černo-fluo
Art. 900273  (399/483) černo-bílé  BLUE LINE
kraťasy FORCE B38
kraťasy s pohodlnou anatomickou vložkou
šráky z jemné síťoviny pro lepší odvětrání, 
reflexní loga
zakončení nohavic pružnou lycrou
materiál: 82% nylon, 18% spandex
799 Kč

Art. 900314  (499/604) černé  BLACK LINE
kraťasy FORCE SHINE, do pasu
pánské cyklistické kraťasy do pasu
pohodlná anatomická vložka
ploché švy, reflexní prvky
zakončení nohavic protiskluzovou lycrou
materiál: 
hlavní díly: 80% nylon, 20% elastan
ostatní díly: 87% polyester, 13% elastan
999 Kč

Art. 9003152  (399/483) černo-fluo
Art. 9003153  (399/483) černo-šedé
Art. 9003154  (399/483) černo-modré 
Art. 9003155  (399/483) černo-červené  RED LINE
kraťasy FORCE B30
pánské cyklistické kraťasy do pasu s anatomickou vložkou 
ploché švy, reflexní prvky, zakončení nohavic pohodlnou 
pružnou lycrou se silikonem
materiál: 82% nylon, 18% spandex
799 Kč

Art. 9003161  (349/422) černé  BLUE LINE
kraťasy FORCE B21 EASY
kraťasy s pohodlnou anatomickou vložkou
ploché švy, reflexní prvky
zakončení nohavic širokým protiskluzným lemem
materiál: 85% nylon, 15% spandex
699 Kč
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Kombinéza MTB kolekce

Art. 900201 (1699/2056) černo-bílá  BLACK LINE
kombinéza FORCE TEAM PRO
závodní kombinéza
pohodlná anatomická italská vložka - ELASTIC INTERFACE
vysoce kompresní anatomický materiál (225 g)
lycra na předních panelech a rukávech
síťovina na zádech pro lepší odvětrání
tři zadní kapsy, elastický lem na nohavicích
materiál: 90% polyester 10% elastan
2 999 Kč

ELASTIC 
INTERFACE

Art. 9001491  (399/483) šedo-modro-fluo
Art. 9001492  (399/483) šedo-černý  RED LINE
dres FORCE DOWNHILL
unisex, dres volného střihu, reflexní prvky
boční díly dresu ze síťoviny pro lepší odvětrání
hlavní panely z funkčního materiálu
materiál : 100% polyester
799 Kč

NOVINKA

Art. 9001445  (499/604) fluo-modrý
Art. 9001446   (499/604) modro-červený  RED LINE
dres FORCE MTB ANGLE
dlouhý rukáv, volný střih, jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
materiál: 100% polyester
999 Kč
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Art. 9001527  (389/471) červeno-černý
Art. 9001528  (389/471) šedo-modrý
Art. 9001529  (389/471) fluo-černý  RED LINE
dres FORCE MTB CORE pánský
krátký rukáv, volný střih, jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
dodány ionty stříbra zabraňující tvoření bakterií a zápachu
odvětrání na bocích
materiál: hlavní panely: 100% polyester,
síťovina: 96% polyester, 4% spandex
799 Kč

NOVINKA

Art. 9001521  (389/471) fluo-modrý
Art. 9001522  (389/471) modrý
Art. 9001523  (389/471) army
Art. 9001524  (389/471) modro-červený  RED LINE
dres FORCE MTB ANGLE
krátký rukáv, volný střih, jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
materiál: 100% polyester
799 Kč

Art. 9001535  (389/471) černo-šedý
Art. 9001536  (389/471) fluo-černý  RED LINE
dres FORCE CITY
unisex, krátký rukáv, volný střih
jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
reflexní prvky, materiál : 100% polyester
799 Kč

Art. 900341  (799/967) černo-šedé
Art. 900342  (799/967) šedo-fluo  BLACK LINE
kraťasy FORCE STORM s odnímatelnou vložkou
odnímatelné vnitřní kraťasy s vložkou
nastavení stažení pasu na suchý zip, 2 přední kapsy,
1 boční kapsa na YKK zip
materiál: vnější kraťasy: 100% polyester
vnitřní kraťasy: 80% nylon, 20% elastan
1 599 Kč

Art. 9003255  (749/906) černo-šedé  BLACK LINE
kraťasy FORCE DOWNHILL MTB s odnímatel-
nou vložkou
2 přední kapsy, boční a zadní kapsa na zip
YKK zip, na bocích poutka pro upravení šířky pasu
materiál: vnější kraťasy: 100% polyester
vnitřní kraťasy: 90% polyester, 10% spandex
1 499 Kč

Art. 9003285  (249/301) černá  RED LINE
vložka vnitřní pro MTB kraťasy
vnitřní kraťasy s gelovou vložkou
vhodné pro modely kraťasů MTB 11 a MTB Blade
elastická guma v pase
na bocích a vzadu málá očka pro jednoduché 
uchycení k vnějším kraťasům
materiál: 90% polyester, 10% elastan
499 Kč

Art. 900319  (749/906) tmavě modré
Art. 900320  (749/906) černé
Art. 900322  (749/906) červené
Art. 900323  (749/906) černo-fluo  RED LINE
kraťasy FORCE BLADE MTB s odnímatelnou vložkou
odnímatelné vnitřní kraťasy s GELOVOU vložko
guma v pase, 2 přední kapsy a 2 zadní kapsy na zip
YKK zip, materiál: vnější kraťasy: 88% polyester, 
12% spandex - 143 g
vnitřní vložka: 90% polyester, 10% spandex-150 g
1 499 Kč

Art. 900328  (699/846) černé
Art. 900330  (699/846) světle šedé 
Art. 900331  (699/846) fluo
Art. 9003321  (699/846) červené
Art. 9003322  (699/846) modré  RED LINE
kraťasy FORCE MTB-11 s odnímatelnou vložkou
odnímatelné vnitřní kraťasy s GELOVOU vložkou
guma v pase, nastavení stažení pasu přezkou
2 přední a 1 zadní kapsa na YKK zip
materiál: vnější kraťasy: 100% nylon - 143 g
vnitřní kraťasy: 90% polyester, 10% spandex-150 g
1 399 Kč
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Bundy

NOVINKA

Art. 899912  (1149/1390) černá  BLACK LINE
bunda FORCE BRIGHT LADY zimní
použitý materiál je odolný vůči větru a vodě,
vysoce prodyšný, elastický, velmi lehký, příjemný 
na dotek
reflexní prvky, silikonová guma, zadní kapsa na zip
určení pro chladnější počasí
materiál: 85% polyester, 10% elastan,  
5% polyuretan
2 299 Kč

Art. 899915  (849/1027) černo-fluo  NOVINKA

Art. 899916  (849/1027) fluo-černá  PŘIPRAVUJEME   RED LINE
bunda FORCE FROST softshell
2 zadní kapsy,reflexní prvky
elastický lem na zadní části
prodloužené rukávy a zadní část
boční panely a spodní část rukávů ze zateplené lycry pro 
lepší odvětrávání
hlavní díl: 100% polyester
ostatní díly: 85% nylon, 15% elastan
voděodolnost: 8 000 mm H2O,  
paropropustnost: 8 000 g/m2/24hod
1 699 Kč
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Kalhoty

Art. 900482  (1599/1935) černo-červené, bez vložky
Art. 900472  (1799/2177) černo-červené, s vložkou  BLACK LINE
kalhoty FORCE BRISK LADY
dámské kalhoty vyrobeny kompletně v Itálii (materiály i šití),
TOP model značky FORCE
použitý materiál s větru odolnou membránou
materiál je současně vysoce prodyšný, elastický,
velmi lehký a příjemný na dotek
určené pro chladnější počasí 0 ° - 13 ° C
při objednání doporučujeme kontrolu velikostí viz. tabulka
materiál: 52% polyester, 34% polyamid, 14% elastan
3 499 Kč
2 899 Kč

NOVINKA

Art. 9004391  (799/967) černé, bez vložky 
Art. 9004392  (899/1088) černé, s vložkou  BLACK LINE
kalhoty FORCE BRIGHT LADY
reflexní prvky, ploché švy, podpatěnka
přední část elastický softhshell, zadní část 
SupeRoubaix
materiál: hlavní díly: 85% polyester, 15% spandex
síťovina: 85% nylon, 15% spandex
1799 Kč
1599 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9002451  (819/991) se šráky a vložkou, černé   RED LINE
kalhoty 3/4 FORCE STORY LADY se šráky a vložkou
pohodlná anatomická vložka
dvojitě zateplená kolena, reflexní prvky, ploché švy
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
šráky a pod koleny z jemné síťoviny
materiál: SuperRoubaix - zateplené, 92% polyester,  
8% spandex
1 699 Kč

Art. 900246  (399/483) černé  BLUE LINE
kraťasy FORCE LADY BIKE 3/4
dámské cyklistické 3/4 kraťasy FORCE 
s vložkou do pasu - široká guma, ploché švy
zakončení nohavic pružnou lycrou
prodyšný zadní díl, odvětrání pod koleny
reflexní prvky
materiál: 82% nylon, 18% spandex
799 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 900405  (599/725) do pasu s vložkou, černo-šedé
Art. 900406  (599/725) do pasu s vložkou, černo-růžové
Art. 900407  (499/604) do pasu bez vložky, černo-šedé
Art. 900408  (499/604) do pasu bez vložky, črn-meruň RED LINE
kalhoty FORCE RIDGE LADY
kalhoty do pasu s vložkou
reflexní prvky, ploché švy
pohodlný a elastický vysoký pas
materiál: 87% polyester, 13% elastan
1 199 Kč
999 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9003980  (599/725) RED LINE
kalhoty FORCE SPRING LADY
dámské kalhoty s podpatěnkou
reflexní prvky, ploché švy
šráky z elastické lycry, zadní část ze síťoviny
materiál: 85% nylon, 15% elastan
materiál vložky: 85% polyester, 15% elastan
hustota vložky: 132 kg/m3
1 199 Kč

Art. 900398  (449/543) s vložkou - černo růžové 
Art. 9003981  (399/483) bez vložky - černo růžové
Art. 9003982  (449/543) s vložkou - černé  PŘIPRAVUJEME   BLUE LINE
kalhoty FORCE REFLEX LINE LADY
dámské kalhoty se šráky
rozepínání u kotníku, reflexní prvky, ploché švy
materiál SuperRoubaix - zateplená lycra
materiál: 92% polyester, 8% elastan
899 Kč
799 Kč
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Dresy

NOVINKA

Art. 9001437  (589/713) růžový  BLACK LINE
dres FORCE GEM dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
1 199 Kč

NOVINKA

Art. 9001435  (589/713) černo-růžový
Art. 90014351  (589/713) černo-bílo-tyrkys
Art. 90014352  (589/713) černo-bílý  BLACK LINE
dres FORCE POINTS dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
1 199 Kč

NOVINKA

Art. 9001434  (899/1088) černý
Art. 90014341  (899/1088) petrolejový
Art. 90014342  (899/1088) fialový  BLACK LINE
dres FORCE PURE dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy  
+ 1 voděodolná kapsa na zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zipy, odvětrání na bocích
materiál: 86% polyester, 14% elastan
1 799 Kč

NOVINKA

Art. 9001436  (589/713) bordó
Art. 90014361  (589/713) růžový
Art. 90014362  (589/713) světle modrý  RED LINE
dres FORCE CHARM dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
1 199 Kč

Art. 9001432  (449/543) černo-tyrkysový
Art. 9001433  (449/543) černo-fialový  NOVINKA   RED LINE
dres FORCE SQUARE, dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip,
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, zakončení rukávů protiskluznou lycrou
materiál: 100% polyester
899 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9001421  (429/519) bílo-černý
Art. 9001422  (429/519) army-fluo  BLUE LINE
dres FORCE SPRAY LADY, dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
rukávy zakončeny protiskluzným lemem, reflexní prvky
materiál: 100% polyester
899 Kč
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DresyDámské kombinézy

PŘIPRAVUJEME

Art. 900202  (1699/2056) černo-bílá  BLACK LINE
kombinéza FORCE STREAM LADY
dámská závodní kombinéza
pohodlná anatomická italská vložka - ELASTIC INTERFACE
vysoce kompresní anatomický materiál (225 g)
lycra na předních panelech a rukávech
síťovina na zádech pro lepší odvětrání
dvě zadní kapsy, elastický lem na nohavicích
materiál: 90% polyester 10% elastan
2 999 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 900203  (1699/2056) černo-bílá  BLACK LINE
kombinéza FORCE POINTS LADY
dámská závodní kombinéza
pohodlná anatomická italská vložka - ELASTIC INTERFACE
vysoce kompresní anatomický materiál (225 g)
lycra na předních panelech a rukávech
síťovina na zádech pro lepší odvětrání
dvě zadní kapsy, elastický lem na nohavicích
materiál: 90% polyester 10% elastan
2 999 Kč

NOVINKA

Art. 90013433  (729/882) černý
Art. 90013434  (729/882) tyrkysový 
Art. 90013435  (729/882) žlutý
Art. 90013436  (729/882) petrolejový
Art. 90013437  (729/882) fialový
Art. 900134331 (729/882) bílý  BLACK LINE
dres FORCE PURE dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zipy, odvětrání v podpaží
materiál: 86% polyester, 14% elastan
1 499 Kč

Art. 9001312  (499/604) cihlový
Art. 9001317  (499/604) modrý
Art. 9001318  (499/604) růžový  BLACK LINE
dres FORCE GEM dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip, elastická guma 
v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% spandex
999 Kč

NOVINKA

Art. 9001305  (499/604) černý
Art. 9001306  (499/604) bílý
Art. 9001307  (499/604) tmavě modrý  BLACK LINE
dres FORCE GAME dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
999 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 90013445  (449/604) černý  BLACK LINE
dres FORCE STREAM dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
999 Kč
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Art. 9001314  (499/604) modro-červený
Art. 90013141  (499/604) zeleno-fluo  PŘIPRAVUJEME   BLACK LINE
dres FORCE ASCENT dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% spandex
(v prodeji od června 2020)
999 Kč

Art. 9001313  (349/422) červený
Art. 9001315  (349/422) černo-bílý
Art. 9001316  (349/422) army  BLACK LINE
dres FORCE SPANGLE dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy
YKK zip, elastická guma v pase 
s protiskluzným silikonem, odvětrání na bocích, 
reflexní prvky, materiál: 85% polyester 15% spandex
699 Kč

NOVINKA

Art. 9001309  (499/604) modrý
Art. 9001310  (499/604) bílý 
Art. 9001311  (499/604) fluo  BLACK LINE
dres FORCE VISION dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
999 Kč

Art. 9001345  (669/809) tyrkysový
Art. 9001346  (669/809) černo-bílý  BLACK LINE
dres FORCE DASH LADY
celorozepínací, 3 zadní kapsy  + 1 voděodolná kapsa na zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
rukávy zakončeny protiskluznou lycrou
reflexní prvky, YKK zipy, odvětrání na bocích
materiál:  
hlavní díly: 86% polyester, 14% spandex
ostatní díly: 100% polyester
1 299 Kč

Art. 9001319  (499/604) černo-bílý
Art. 9001320  (499/604) černo-růžový
Art. 90013205  (499/604) černo-bílo-tyrkysový  BLACK LINE
dres FORCE POINTS dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% spandex
999 Kč

NOVINKA

Art. 90013438  (499/604) bordó
Art. 90013439  (499/604) světle růžový
Art. 90013440  (499/604) modrý
Art. 90013441  (499/604) růžový  RED LINE
dres FORCE CHARM dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
999 Kč
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Art. 90013431  (389/471) černo-fialový
Art. 90013432  (389/471) černo-tyrkysový  RED LINE
dres FORCE SQUARE, dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, zakončení rukávů protiskluznou lycrou
materiál: hlavní panely: 100% polyester,
ostatní panely: 90% polyester, 10% spandex
799 Kč

Art. 9001325  (249/301) černo-bílo-šedý
Art. 9001326  (249/301) černo-bílo-růžový  BLUE LINE
dres FORCE VIEW LADY, dámský
volný střih
3 zadní kapsy, reflexní prvky
materiál: 100% polyester
499 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 90013401  (379/459) bílo-černý
Art. 90013402  (379/459) modro-oranžový
Art. 90013403  (379/459) army-fluo  BLUE LINE
dres FORCE SPRAY LADY, dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
rukávy zakončeny protiskluzným lemem, reflexní prvky
materiál: 100% polyester
799 Kč

Art. 9001321  (339/410) šedo-růžový  RED LINE
dámský dres FORCE ACCELER
dres bez rukávů, 3 zadní kapsy, 
odvětrání na bocích,reflexní prvky
materiál: hlavní panel 100% polyester
boční panely 92% polyester, 8% spandex
699 Kč

Art. 9001322  (349/422) šedo-černý  RED LINE
dámský dres FORCE CROSS
dres bez rukávů, 3 zadní kapsy, 
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: hlavní panely 84% polyester, 
16% elastan, síťovina: 92% polyester, 8% elastan
699 Kč
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Kraťasy

Art. 9001533  (389/471) tyrkysovo-modrý  RED LINE
dres FORCE MTB CORE dámský
krátký rukáv, volný střih, 
jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
dodány ionty stříbra zabraňující tvoření bakterií
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: hlavní panely: 100% polyester,
síťovina: 96% polyester, 4% spandex
799 Kč

NOVINKA

Art. 9001531  (389/471) růžovo-fluo
Art. 9001532  (389/471) bílo-modrý  RED LINE
dres FORCE MTB ANGLE dámský
krátký rukáv, volný střih, jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
reflexní prvky
materiál: 100% polyester
799 Kč

NOVINKA

Art. 9001430  (499/604) bílo-modrý
Art. 9001431  (499/604) růžovo-fluo  RED LINE
dres FORCE MTB ANGLE dámský
dlouhý rukáv, volný střih, jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
reflexní prvky
materiál: 100% polyester
999 Kč

Art. 9001534  (389/471) růžovo-černý  RED LINE
dres FORCE CITY dámský
krátký rukáv, volný střih, jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
reflexní prvky. materiál: 100% polyester
799 Kč

Art. 900283  (549/664) černo-růžové
Art. 9002831  (549/664) černo-šedé  RED LINE
kraťasy FORCE FAME LADY
dámské kraťasy s anatomickou vložkou 
šráky z elastické lycry
zadní část ze síťoviny
ploché švy
zakončení nohavic protiskluznou lycrou
materiál: 85% nylon, 15% spandex
1 099 Kč

Art. 900239  (659/797) černo-bílé
Art. 900240  (659/797) tyrkysové  BLACK LINE
kraťasy FORCE DASH
dámské kraťasy do pasu
pohodlná anatomická vložka
zakončení nohavic širokou lycrou
materiál:  
hlavní díly: 80% nylon, 20% spandex
ostatní díly: 83% polyester, 17% spandex
1 299 Kč

NOVINKA

Art. 9002380  (729/882) černé  BLACK LINE
kraťasy FORCE ELLIE
dámské kraťasy do pasu
pohodlná anatomická vložka
zakončení nohavic širokým protiskluzným lemem
vysoký pas pro větší pohodlí
zadní kapsa pro úschovu drobností
materiál: 80% nylon, 20% elastan
1 499 Kč

NOVINKA

Art. 9002381  (499/604) černé  RED LINE
kraťasy FORCE CHARM dámské
dámské kraťasy do pasu
pohodlná anatomická vložka
zakončení nohavic širokým protiskluzným lemem
vysoký pas pro větší pohodlí
materiál: 80% nylon, 20% elastan
999 Kč
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Dětská kolekce

Art. 900233  (499/604) černo-šedé
Art. 900234  (499/604) černo-růžové  RED LINE
kraťasy FORCE MINI dámské
dámské kraťasy, anatomická vložka
extra krátké nohavice
pohodlný elastický lem v pase
materiál: 80% nylon, 20% elastan
999 Kč

NOVINKA

Art. 9002351  (369/446) černé
Art. 9002352  (369/446) černo-růžové
Art. 9002353  (369/446) černo-modré  RED LINE
kraťasy FORCE VICTORY dámské
dámské kraťasy do pasu
pohodlná anatomická vložka
zakončení nohavic širokým protiskluzným lemem
vysoký pas pro větší pohodlí
zadní kapsa pro úschovu drobností
materiál: 85% nylon, 15% elastan
materiál vložky: 85% polyester, 15% elastan
749 Kč

Art. 900241  (799/967) černo-růžové  RED LINE
kraťasy FORCE STORM dámské
dámské MTB kraťasy
odnímatelné vnitřní kraťasy s vložkou
nastavení stažení pasu na suchý zip
2 přední kapsy, 1 boční kapsa na zip, YKK zip
materiál: vnější kraťasy: 100% polyester
vnitřní kraťasy: 80% nylon, 20% elastan
1 599 Kč

Art. 900242  (499/604) černá
Art. 900243  (499/604) černo-růžová  RED LINE
sukně FORCE DAISY dámské
materiál: sukně: 90% polyester, 10% elastan
vnitřní kraťasy: 80% nylon, 20% elastan 
999 Kč

Art. 9001041  (349/422) fluo-modrý 
Art. 9001042  (349/422) fluo-růžový  BLUE LINE
dres FORCE SQUARE KID
celorozepínací zip
2 zadní kapsy, reflexní prvky
elastická guma v pase
materiál: 100% polyester
699 Kč

Art. 899620  (379/459) fluo-černá  RED LINE
bunda FORCE WINDPRO KID
dětská neprofuk bunda, unisex
možnost složení bundy do zadní kapsy
ovětrání v podpaží, elastická guma v pase
materiál: 100 % polyester
769 Kč

NOVINKA

Art. 899625  (349/422) fluo  RED LINE
vesta FORCE WINDPRO KID neprofuk
unisex, celorozepínací, YKK zip
možnost složení vesty do zadní kapsy
reflexní prvky, chráněný zip
elastický lem okolo ramen a na spodním 
konci vesty
materiál: 100% polyester
699 Kč

Art. 900396  (349/422) černé, bez vložky
Art. 900397  (399/483) černé, s vložkou  BLUE LINE
kalhoty FORCE REFLEX LINE KID
rozepínání u kotníku, 
reflexní prvky, ploché švy
SuperRoubaix - zateplená lycra
799 Kč
699 Kč
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Art. 9001046  (199/241) šedo-bílo-černý
Art. 9001047  (199/241) růžovo-bílo-černý
Art. 9001048  (199/241) modro-bílo-černý  BLUE LINE
dres FORCE VIEW KID
dětský dres, volný střih
3 zadní kapsy, reflexní prvky
materiál: 100% polyester
399 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9002540  (319/386) šedé  BLUE LINE
kraťasy FORCE  VICTORY KID
v pase guma, ploché švy
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
materiál: 85% nylon, 15% elastan
649 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9002536  (269/325) zelené 
Art. 9002537  (269/325) růžové
Art. 9002538  (269/325) šedé
Art. 9002539  (269/325) modré  RED LINE
kraťasy FORCE VICTORY KID
v pase guma, ploché švy
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
materiál: 85% nylon, 15% elastan
549 Kč

NOVINKA

Art. 9053231 - 34 (79/96)
rukavice FORCE KID PLANETS
unisex, zapínání na suchý zip
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
vnitřní strana dlaně protiskluzný materiál noban (tečky)
celodlaňové měkké výstelky, reflexní logo
materiál: 5% nylon, 85% polyester, 10% elastan
159 Kč

NOVINKA

Art. 9053235 - 38 (79/96)
rukavice FORCE KID ANT
unisex, zapínání na suchý zip
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
vnitřní strana dlaně protiskluzný materiál noban (tečky)
celodlaňové měkké výstelky, reflexní logo
materiál: 5% nylon, 85% polyester, 10% elastan
159 Kč

Art. 9053241 - 42 (79/96)
rukavice FORCE KID SQUARE
vnější strana palce z jemného froté
dlaň -  protiskluzný materiál noban
159 Kč

Art. 90569105, 90569205 (229/277)
rukavice FORCE KID MTB AUTONOMY
vnější strana palce z jemného froté 
pro otírání nosu, dlaň z koženky 
s výstelkou,
koženkou vyztužená oblast úchopu
459 Kč

Art. 90569405  (159/192) černé
rukavice FORCE KID EXTRA
podzimní/ jarní cyklo rukavice
bez zapínání, unisex
vnitřní strana a prsty s protiskluznou úpravou
extra prodloužený elastický lem zápěstí
329 Kč

NOVINKA

Art. 90572605 (199/241) 
rukavice FORCE KID MTB SWIPE letní
celoprstové dětské rukavice určené pro MTB, 
unisex, zapínání na suchý zip
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z děrované koženky pro lepší odvětrání
horní strana rukavice z prodyšné síťoviny
materiál: 
40% polyester, 30% nylon, 
20% polyuretan, 10% elastan
399 Kč

Art. 90572005, 90572105  (199/241) 
rukavice FORCE KID MTB ANGLE letní
vnější strana palce z jemného froté 
pro otírání nosu, dlaň z děrované koženky 
pro lepší odvětrání
horní strana rukavice z prodyšné síťoviny
399 Kč

Art. 9046005, 9046105 (239/289)
rukavice zimní FORCE KID X72
zimní cyklistické rukavice, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
dlaň a některé prsty s protiskluznou úpravou
široký elastický lem zápěstí
materiál: 60% nylon, 30% polyuretan, 10% elastan
469 Kč
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Funkční a fitness prádlo

Art. 903410  (264/319) černé
triko/funkční prádlo FORCE THUNDER
bezešvé, unisex, vhodné na cyklistiku, ale 
i pro ostatní sporty
příjemný zateplený materiál
materiál: 35% bamboo, 60% nylon,  
5% spandex
549 Kč

Art. 903415  (290/351) černé
rolák funkční FORCE SNOWSTORM
unisex, vhodný na cyklistiku, ale i pro 
ostatní sporty
příjemný zateplený materiál
materiál: 60% polypropylen, 35% nylon, 
5% spandex
599 Kč

NOVINKA

Art. 903409  (244/295) šedé  RED LINE
triko funkční FORCE BREEZE
unisex
vhodné na cyklistiku, ale i pro ostatní sporty
ultra lehké, odvětrané
materiál: 90% polyester,10% elastane
499 Kč

Art. 903450  (249/301) černé
kalhoty/funkční prádlo FORCE FROST
spodní / podvlékací kalhoty vhodné na 
turistiku, běžky a ostatní sporty
příjemný zateplený materiál
materiál: 35% bamboo, 
60% nylon, 5% spandex
499 Kč

Art. 903500  (112/136) černé
boxerky FORCE BOXER
funkční spodní prádlo
vhodné pro celoroční nošení 
a sportovní aktivity
materiál : 92% nylon, 8% spandex
229 Kč

NOVINKA

Art. 9034071  (244/295) bílé
Art. 9034072  (244/295) černé  RED LINE
triko funkční FORCE SUMMER
unisex
vhodné na cyklistiku, ale i pro ostatní sporty
odvětrané
materiál: 94% nylon, 6% spandex
499 Kč

Art. 903400  (199/241) bílé
triko funkční FORCE HOT
scampolo bezešvé, unisex
vhodné na cyklistiku, ale i pro ostatní sporty
velmi lehké, odvětrané
materiál: 95% nylon, 5% elastan
399 Kč

Art. 903402  (218/264) bílé
triko funkční FORCE TROPIC
scampolo, unisex
vhodné na cyklistiku, ale i pro ostatní sporty
extra lehké, odvětrané
materiál: 70% polyester, 25% nylon, 5% elastan
449 Kč

Art. 903408  (244/295) bílé
triko funkční FORCE SWELTER
unisex
vhodné na cyklistiku, ale i pro ostatní sporty
ultra lehké, odvětrané
materiál: 70% polyester, 25% nylon, 5% elastan
499 Kč

Art. 903405  (244/295) bílé
triko funkční FORCE WIND
triko bezešvé, unisex vhodné na 
cyklistiku, ale i pro ostatní sporty
velmi lehké, odvětrané
materiál: 95% nylon, 5% spandex
499 Kč

Art.  90766  (99/120) černý
funkční nátělník FORCE TOP LADY
dámský, velmi lehký, 
vhodný pro cyklo i volný čas, 
materiál : 90% nylon, 
10% spandex,
hmotnost: 105 g
199 Kč
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Ponožky

Art. 907675  (244/295) růžovo-černé
Art. 907676  (244/295) modro-černé  BLUE LINE
šaty sportovní FORCE ABBY
velmi příjemný a lehký materiál
šaty jsou bez vnitřní vložky
vhodné pro cyklo, běh i volný čas
materiál : 92% polyester, 8% elastan
499 Kč

Art. 903550  (209/253) černo-šedá
Art. 903551  (209/253) modro-růžová
podprsenka sportovní FORCE BEAUTY
vhodná pro všechny sportovní aktivity
podprsenka je vyztužená, široká ramínka
spodní lem ze široké elastické gumy
materiál: 87% nylon, 13% elastan
449 Kč

NOVINKA

Art. 900510  (399/483) černé  RED LINE
legíny FORCE HEART LADY
dámské legíny pro různé sportovní aktivity
pohodlný vysoký pas
neprůhledné (squat proof )
na každé nohavici kapsa
materiál: 75% nylon, 25% elastan  
799 Kč

Art. 907671  (249/301) černý
nátělník FORCE CHANCE s podprsenkou
všitá vnitřní podprsenka
velmi příjemný materiál
vhodný pro cyklo, fitness, běh i volný čas
materiál : 88% polyester, 12% elastan
499 Kč

ponožky FORCE SQUARE (82/99)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 17 cm
výška obuté ponožky je 19 cm
materiál: Nylon 85%, elastan 15%
169 Kč

ponožky FORCE STAGE (90/109)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 19 cm
výška obuté ponožky je 22 cm
materiál: Nylon 85%, Elastan 15%
189 Kč

ponožky FORCE LONG PRO (82/99)
(mix barev a velikostí, info na force.bike) 
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
výška ponožky v klidovém stavu je 17 cm
výška obuté ponožky je 19 cm
materiál: nylon 85%, elastan 15%  
199 Kč 

NOVINKA

ponožky FORCE COMPRESS (194/235)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
kompresní elastické podkolenky
vhodné pro všechny druhy sportů (cyklistika, atletika aj.)
postupné „zahustění“ materiálu od chodidla po koleno
kompresní třída - podpůrná, 18-21mmHg
materiál: 78% polyamid, 15% polypropylen siltex,  
7% elastan
399 Kč

ponožky FORCE ARCTIC (146/177)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
silné cyklistické ponožky, vhodné i pro další sporty
elastická bandáž nártu pro zpevnění klenby
zesílení chodidlové části pro zvýšení životnosti a odolnosti
ochrana proti puchýřům a otlakům
protiskluzový lem
ponožky označeny R + L
výška ponožky v klidovém stavu je 17 cm
výška obuté ponožky je 21 cm
materiál: 50% vlna merino, 48% polyamid, 2% elastan
299 Kč

ponožky FORCE POLAR (126/152)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
středně silné cyklistické ponožky, vhodné i pro další sporty
ventilační panely pro odvod vlhkosti
elastická bandáž nártu pro zpevnění klenby
zesílení chodidlové části pro zvýšení životnosti a odolnosti
ochrana proti puchýřům a otlakům
protiskluzový lem
ponožky označeny R + L
výška ponožky v klidovém stavu je 17 cm
výška obuté ponožky je 21 cm
materiál: 53% polyamid, 45% vlna merino, 2% elastan
259 Kč

NOVINKA

ponožky FORCE ELEGANT vysoké (76/92)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
vysoké cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
velikost S-M odpovídá EUR 36 - 41 / UK 4 - 7
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
ponožky označeny R + L
výška ponožky v klidovém stavu je 18 cm
výška obuté ponožky je 20 cm
materiál: Nylon 85%, elastan 15%
159 Kč

ponožky FORCE LONG (72/87)
(mix barev a velikostí, info na force.bike) 
chrání proti otlakům od obuvi (nárt) 
a od pedálů (chodidlo)
zpevněné zátěžové partie kotníku a achilovky
vysoce prodyšný materiál, důmyslné boční odvětrání,
výška ponožky v klidovém stavu je 17 cm
výška obuté ponožky je 19 cm
materiál: 88% polyamid, 8% polyester, 4% elastan    
149 Kč 
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ponožky FORCE EVOKE (82/99)
(mix barev a velikostí, info na force.bike) 
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 17 cm
výška obuté ponožky je 19 cm
materiál: Nylon 85%, elastan 15%
169 Kč 

ponožky FORCE WAVE (82/99)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 17 cm
výška obuté ponožky je 19 cm
materiál: Nylon 85%, elastan 15%
169 Kč

ponožky FORCE STREAK (82/99)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 16 cm
výška obuté ponožky je 17 cm
materiál: Nylon 85%, Elastan 15%
169 Kč

ponožky FORCE SPOT (82/99)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 16 cm
výška obuté ponožky je 17 cm
materiál: Nylon 85%, Elastan 15%
169 Kč

ponožky FORCE CYCLE (82/99)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 16 cm
výška obuté ponožky je 17 cm
materiál: Bavlna 70%, Nylon 15%, Elastan 15%
169 Kč

ponožky FORCE SPROCKET (82/99)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 16 cm
výška obuté ponožky je 17 cm
materiál: Bavlna 70%, Nylon 15%, Elastan 15%
169 Kč

ponožky FORCE SPORT 3 (76/92) 
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
nízké cyklistické ponožky FORCE 
i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
výška ponožky v klidovém stavu je 10 cm
výška obuté ponožky je 11 cm
materiál: Nylon 85%, elastan 15%. 
159 Kč 

NOVINKA

ponožky FORCE HALE (72/87)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
chrání proti otlakům od obuvi (nárt) a od pedálů (chodidlo)
zpevněné zátěžové partie kotníku a achilovky
vysoce prodyšný materiál, důmyslné boční odvětrání,
ponožky označeny R + L,
výška ponožky v klidovém stavu je 17 cm
výška obuté ponožky je 19 cm
materiál: 96% POLYAMID, 4% ELASTAN
149 Kč 

NOVINKA

ponožky FORCE SHORT (46/56)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
volnočasové ponožky FORCE
velikost S-M odpovídá EUR 36 - 41 / UK 4 - 7
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 5 cm
výška obuté ponožky je 6 cm
materiál: 85% bavlna, 15% elastan
89 Kč

NOVINKA

ponožky FORCE MID (52/63)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
volnočasové ponožky FORCE
velikost S-M odpovídá EUR 36 - 41 / UK 4 - 7
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 9 cm
výška obuté ponožky je 10 cm
materiál: 85% bavlna, 15% elastan
99 Kč

NOVINKA

ponožky FORCE ONE (72/87)
(mix barev a velikostí, info na force.bike) 
chrání proti otlakům od obuvi (nárt) a od pedálů (chodidlo)
zpevněné zátěžové partie kotníku a achilovky
vysoce prodyšný materiál,
výška ponožky v klidovém stavu je 9 cm
výška obuté ponožky je 11 cm
důmyslné boční odvětrání, ponožky označeny R + L
materiál: 96% polyamid, 4% elastan
baleno v sáčku s kartou FORCE
149 Kč 

NOVINKA

ponožky FORCE ELEGANT nízké (76/92)
nízké cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
velikost S-M odpovídá EUR 36 - 41 / UK 4 - 7
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
ponožky označeny R + L
výška ponožky v klidovém stavu je 10 cm
výška obuté ponožky je 11 cm
materiál: Nylon 85%, elastan 15%.
159 Kč

ponožky FORCE FLAG (82/99) 
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
vyšší cyklistické ponožky FORCE i pro další sporty
chrání proti otlakům od obuvi (nárt)
vysoce prodyšný materiál
výška ponožky v klidovém stavu je 13 cm
výška obuté ponožky je 15 cm
materiál: Nylon 85%, elastan 15%
199 Kč 

 NOVINKA

ponožky FORCE TRACE (86/104)
(mix barev a velikostí, info na force.bike) 
chrání proti otlakům od obuvi (nárt) a od pedálů (chodidlo)
zpevněné zátěžové partie kotníku a achilovky
vysoce prodyšný materiál, důmyslné boční odvětrání
ponožky označeny R + L,
výška ponožky v klidovém stavu je 15 cm
výška obuté ponožky je 17 cm
materiál: 94% POLYAMID, 6% ELASTAN
179 Kč 

NOVINKA

návleky na nohy FORCE COMPRESS (119/144)
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
kompresní elastické návleky, unisex
velikost L - XL odpovídá délce 36 cm
vhodné pro všechny druhy sportů (cyklistika, atletika aj.)
postupné „zahustění“ materiálu od kotníku po koleno
kompresní třída - podpůrná, 18-21mmHg
materiál: 80% polyamid, 
14% polypropylen siltex, 6% elastan
249 Kč
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Návleky

Art. 9001537  (149/180) černé  RED LINE
návleky na ruce FORCE TERM  
vrchní guma se silikonem pro lepší 
přilnavost 
unisex, ploché švy, reflexní prvky, 
malé logo FORCE
materiál: SuperRoubaix - zateplený, 
92% polyester, 8% spandex
299 Kč

Art. 9001812  (139/168) černé  RED LINE
návleky na ruce FORCE BREEZE pletené 
cyklistické návleky, unisex
disponují velkým rozsahem teplotního komfortu
širší pleténý vrchní lem zabraňuje sjíždění návleků
materiál: 54% polyamid, 38% polyester, 8% elastan
289 Kč

Art. 900207  (126/152) černé  RED LINE
návleky na kolena FORCE BREEZE pletené 
cyklistické návleky, unisex
disponují velkým rozsahem teplotního komfortu
širší pleténý vrchní lem zabraňuje sjíždění návleků
materiál: 54% polyamid, 38% polyester, 8% elastan
259 Kč

Art. 900184  (134/162) černé
Art. 900185  (134/162) bílé
Art. 900186  (134/162) fluo
Art. 900188  (134/162) růžové  BLUE LINE
návleky na ruce FORCE, pletené
cyklistické návleky, unisex
disponují velkým rozsahem teplotního komfortu
vlákno ClimaWell s antibakteriálními ionty stříbra
materiál: 95% polyamid, 5% elastan
269 Kč

Art. 9001561  (249/301) černé  BLACK LINE
návleky na ruce FORCE RACE, lepené
antibakteriální úprava, UV ochrana
zakončení silikonovým páskem 
unisex, lepené švy, reflexní logo
materiál: 85% polyamid, 15% elastan
TOP ITALSKÝ MATERIÁL
499 Kč

Art. 90021  (169/204) černé  RED LINE
návleky na kolena FORCE TERM  
vrchní guma se silikonem pro lepší přilnavost
unisex, ploché švy, reflexní prvky, 
malé logo FORCE
materiál: SuperRoubaix - zateplený, 
92% polyester, 8% spandex
349 Kč

Art. 90022  (339/410) černé BLACK LINE
návleky na kolena FORCE RACE, lepené 
antibakteriální úprava, UV ochrana
zakončení silikonovým páskemunisex, 
lepené švy, reflexní logo
materiál: 85% polyamid, 15% elastan
TOP ITALSKÝ MATERIÁL
679 Kč

Art. 900208  (199/241) černé  RED LINE
návleky na kolena FORCE WIND-X
vrchní guma se silikonem, unisex
extra teplé, anatomicky tvarované
v přední části zateplený neprofuk 
(windster) s dvojitou vrstvou
zadní část zateplená lycra, reflexní prvky
materiál: hlavní díl 100% polyester, ostatní 
panely: 92% windster, 8% spandex
399 Kč

Art. 905984  (449/543) černé ROAD
návleky treter FORCE HIGH EASY
BEZ ZIPU = BEZ ZAPÍNÁNÍ - EXTRA elastický neopren
určeno pro silniční tretry
na podešvi 2 otvory
vel. EU 42-44 (orientační dle typu a provedení obuvi)
reflexní prvky, vyztužená spodní část
podlepené švy
materiál: neoprén 3 mm, 85% polyester,  
12% elastan, 3% nylon
899 Kč

Art. 906032  (369/446) černé ROAD
návleky treter FORCE RAINY ROAD
cyklistické návleky pro silniční tretry
zapínaní ze zadní strany na zip a pásek se 
suchým zipem
nepromokavý extra pružný materiál, elastický 
lem u kotníku
vyztužená špička, reflexní prvky v zadní části 
a kotníku
materiál: 83% polyester, 10% spandex, 7% nylon
749 Kč

Art. 905988  (369/446) černé ROAD
návleky treter FORCE NEOPREN
cyklistické návleky doporučené pro silniční tretry
zapínaní z boční strany na zip
reflexní prvky, windster materiál na středovém pásu 
na podrážce
vyztužená spodní část, podlepené švy
materiál: neoprén 2 mm, 90% polyester, 10% nylon
749 Kč

Art. 900715  (369/446) černé  BLACK LINE
návleky na nohy FORCE RACE, lepené
antibakteriální úprava, UV ochrana
zakončení silikonovým páskem
unisex, lepené švy, reflexní logo
materiál: 85% polyamid, 15% elastan
749 Kč

Art. 900714  (199/241) černé  RED LINE
návleky na nohy FORCE BREEZE pletené
cyklistické návleky, unisex
velký rozsahem teplotního komfortu
širší vrchní lem zabraňuje sjíždění návleků
materiál: 
54% polyamid, 38% polyester, 8% elastan
399 Kč

Art. 90071  (249/301) černé  RED LINE
návleky na nohy FORCE TERM
vrchní guma se silikonem pro lepší přilnavost, 
unisex, ploché švy,reflexní prvky
materiál: SuperRoubaix - zateplený, 
92% polyester, 8% spandex
velikost L doporučena pro výšku postavy: 
170 - 185 cm
499 Kč

Art. 906002  (369/446) černé
Art. 905992  (369/446) fluo ROAD
návleky treter FORCE PU DRY ROAD
určeno pro silniční tretry
zapínaní ze zadní strany na zip a pásek 
s reflexním suchým zipem
polyuretanová zateplená lycra - odolná proti 
vlhku a větru
středový stahovací pásek podrážky na suchý zip
vyztužená špička, reflexní prvky
materiál: 90% nylon, 10% polyester
749 Kč
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Rukavice

Art. 905967, 905969 (149/180) ROAD
návleky treter FORCE pletené
pletené cyklo návleky doporučené pro silniční tretry
disponují velkým rozsahem teplotního komfortu
vlákno ClimaWell s antibakteriálními ionty stříbra
materiál: 95% polyamid, 5% elastan
299 Kč

Art. 905986  (349/422) černé ROAD
návleky treter FORCE NEOPREN EASY
neoprénové návleky na cyklistické tretry
zip a stahovácí pásek v zadní části 
z reflexního materiálu
neoprén 3 mm, vyztužená spodní část 
kevlarem
materiál: vnější: 90% neopren, 10% nylon, 
vnitřní podšívka: 100% polyester
spodní část : 90% neopren, 10% kevlar
699 Kč

Art. 905961  (349/422) fluo
Art. 905951  (349/422) černé ROAD
návleky treter FORCE NEOPRENE BASIC
cyklistické návleky doporučené pro silniční tretry
materiál: neoprene 2 mm silný
zapínaní z boční strany na zip
reflexní prvky, středový pás na podrážce 
z neoprenu
699 Kč

Art. 905985  (299/365) černé ROAD
návleky treter FORCE NEOPREN OVER
neoprénové návleky na cyklistické tretry
zip a stahovací pásek v zadní části z reflexního materiálu
neopren 3 mm, přední část (špice) vyztužená kevlarem
materiál : 90% neopren, 10% nylon, špice : 90% neopren, 
10% kevlar
599 Kč

Art. 905920  (189/229) černé ROAD
návleky treter FORCE LYCRA TERMO
zateplené návleky 
doporučené pro silniční tretry
materiál: 100% LYCRA TERMO
zapínaní ze zadní strany na zip
379 Kč

Art. 90602  (349/422) celoreflexní ROAD
návleky treter FORCE FLARE, celoreflexní 
cyklistické celoreflexní návleky doporučené pro 
silniční tretry
material: 95% polyester 5% nylon
zapínání ze zadní strany na zip
699 Kč

Art. 905871  (299/362) černé ROAD
návleky treter FORCE SPRING softshell
cyklistické návleky doporučené pro silniční tretry
zateplený softshell odolný proti chladu a vlhku
zapínaní z boční strany na zip YKK, reflexní prvky
materiál: 70% nylon, 15% polyuretan, 
 15% elastan
599 Kč

Art. 906081  (149/180) černé
návleky treter FORCE ŠPIČKA VISION neopren
cyklistické návleky na špičky cyklistických treter
výborná ochrana proti prochladnutí prstů v tretře
materiál: neoprén 2 mm, 100% polyester
299 Kč

Art. 905989  (449/543) černé MTB
návleky treter FORCE HOT EXTREME
neoprenové cyklistické návleky na tretry
zapínání ze zadní strany na zip a pásek s reflexním 
suchým zipem
vyztužená špička, podlepené švy
středový stahovací pásek podrážky na suchý zip
materiál: 4 mm neoprén, 90% polyester, 5% 
polyuretan 5% nylon
899 Kč

Art. 906031  (369/446) černé MTB
návleky treter FORCE RAINY MTB
určeno pro MTB
zapínaní ze zadní strany na zip pásek 
se suchým zipem
nepromokavý extra pružný materiál, 
elastický lem u kotníku
vyztužená špička, 
reflexní prvky v zadní části a kotníku
materiál: 83% polyester, 10% spandex, 7% nylon
749 Kč

Art. 906001  (369/446) černé
Art. 905991  (369/446) fluo
návleky treter FORCE PU DRY MTB
určeno pro MTB
zapínaní ze zadní strany na zip a pásek 
s reflexním suchým zipem
polyuretanová zateplená lycra - odolná proti 
vlhku a větru
středový stahovací pásek podrážky na suchý zip
vyztužená špička, reflexní prvky
materiál: 90% nylon, 10% polyester
749 Kč

Art. 90587  (249/301) černé MTB
návleky treter FORCE GLOOM
návleky na cyklistické tretry
zapínaní z boční strany
polyuretanový fleece - odolný proti vlhku a větru
kevlarem vyztužená špička a střed podrážky, 
reflexní prvky
materiál: 55% polyester, 45% polyuretan
499 Kč

Art. 90446  (249/301) černé
rukavice FORCE WINDSTER SPRING
podzimní/ jarní cyklo rukavice
vhodné i pro ostatní sporty, unisex
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
vnitřní strana v oblasti úchopu vyztužená koženkou
vnitřní strana rukavice a ukazováčku 
s protiskluznou úpravou
reflexní prvky, prodloužený elastický lem zápěstí
možnost použití na dotykový displej
materiál: windster, 100% polyester
499 Kč

Art. 90458  (249/301) černé
rukavice FORCE WARM 
zimní cyklistické rukavice (vhodné i pro ostatní sporty), unisex
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
výstelka na dlani, oblast úchopu vyztužená koženkou
vnitřní strana rukavice s protiskluznou úpravou
extra prodloužený zapínací elastický lem zápěstí z neoprenu
možnost použití na dotykový displej
Ultra III Tech+windster, 55% polyester, 40% polyuretan,  
5% nylon
499 Kč

NOVINKA

Art. 904661  (349/422) černé
rukavice FORCE ARCTIC PRO 
zimní cyklistické rukavice, membrána HIPORA, unisex
extra zateplené, teplejší varianta rukavic 90466
vhodné i pro ostatní sporty
vnější strana palce z jemného froté na otírání nosu
dlaň s výstelkou pro absorpci nárazů
dlaň a některé prsty s protiskluzovou úpravou
reflexní prvky, prodloužený elastický lem zápěstí
možnost použití na dotykový displej
materiál: 85% polester, 15% nylon
699 Kč

NOVINKA

Art. 904221  (349/422) černé
rukavice FORCE HOT RAK PRO
zimní cyklistické rukavice (vhodné i pro ostatní sporty), unisex
extra zateplené, teplejší varianta rukavic 90422
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň s výstelkou pro absorpci nárazů, dělené na 3 prsty
dlaň, palec a ukazováček s protiskluznou úpravou
reflexní prvky, prodloužený elastický lem zápěstí
materiál: windster, 85% polester, 15% nylon
699 Kč
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Art. 90464  (319/386) černé
rukavice FORCE RAINY
zimní cyklistické rukavice, unisex
vhodné i pro ostatní sporty, rukavice jsou 
delší - výborně sedí
dlaň a prsty s protiskluznou úpravou
široký lem zápěstí
materiál: neoprén - 2 mm, 80% neopren, 
20% nylon
649 Kč

Art. 90465  (269/325) černé
rukavice FORCE NEO
neoprénové zimní cyklistické rukavice, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
dlaň a prsty s protiskluznou úpravou
široký lem zápěstí
materiál: neoprén - tloušťka 2,8 mm,  
67% nylon, 33% elastan
549 Kč

Art. 90460  (269/325) fluo
Art. 90461  (269/325) černé
rukavice FORCE X72 
zimní cyklistické rukavice, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
dlaň a některé prsty s protiskluznou úpravou
široký elastický lem zápěstí
možnost použití na dotykový displej
materiál: 60% nylon, 30% polyuretan,  
10% elastan
549 Kč

Art. 90453  (249/301) černé
Art. 90454  (249/301) fluo
rukavice zimní FORCE ULTRA TECH
zimní cyklistické rukavice, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
celodlaňová výstelka, oblast úchopu vyztužená koženkou
dlaň a prostředníček s protiskluznou úpravou
prodloužený elastický lem zápěstí
možnost použití na dotykový displej
materiál: Ultra III Tech-extra, 87% polyester, 13% nylon
499 Kč

NOVINKA

Art. 9056952  (269/325) černé
Art. 9056953  (269/325) šedé
rukavice FORCE GALE softshell
jarní/podzimní softshellové cyklistické rukavice 
bez zapínání, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
větruodolné, voděodolné
extra prodloužený elastický lem zápěstí
dlaň a prsty s protiskluznou úpravou
možnost použití na dotykový displej
materiál: 50% polyester, 40% nylon, 10% elastan
549 Kč

Art. 90467  (249/301) celoreflexní
rukavice FORCE REFLECT, celoreflexní 
celoreflexní rukavice, unisex
vhodné pro mnohé sportovní aktivity
vrchní strana je celá z reflexního materiálu
dlaň a lem zápěstí je elastický
materiál : 65% polyester, 35% nylon
499 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9056951  (269/325) černé
rukavice FORCE VISION softshell 
jarní/podzimní softshellové cyklistické rukavice
bez zapínání, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
větruodolné, voděodolné
extra prodloužený elastický lem zápěstí
dlaň a prsty s protiskluznou úpravou
možnost použití na dotykový displej
materiál: 50% polyester, 40% nylon, 10% elastan
549 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9056950  (195/236) černé
rukavice FORCE TIGER, jaro-podzim
podzimní/ jarní rukavice bez zapínání, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
vnitřní strana a prsty s protiskluznou úpravou
extra prodloužený elastický lem zápěstí
materiál: lycra/fleece - 82% nylon, 18% elastan
399 Kč

Art. 905694, 905698, 905700 (179/217)  
rukavice FORCE EXTRA, jaro-podzim
podzimní/ jarní rukavice bez zapínání, unisex
vhodné i pro ostatní sporty
vnitřní strana a prsty s protiskluznou úpravou
extra prodloužený elastický lem zápěstí
materiál: lycra/fleece - 82% nylon, 18% elastan
369 Kč

Art. 905725 - 905728 (219/265) 
rukavice FORCE MTB SWIPE letní
celoprstové rukavice určené pro MTB, unisex
zapínání na suchý zip
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z děrované koženky pro lepší odvětrání
horní strana rukavice z prodyšné síťoviny
materiál: 40% polyester, 30% nylon, 20% polyuretan, 
10% elastan
449 Kč

Art. 9056956  (219/265) fluo
Art. 9056957  (219/265) černé
rukavice FORCE MTB SPID
celoprstové letní rukavice FORCE určené pro MTB
vnější strana palce z jemného froté
dlaň z koženky s výstelkou a protiskluzným designem
koženkou vyztužená oblast úchopu, unisex
horní strana rukavice z prodyšné síťoviny
materiál: 50% Nylon, 35% PU, 15% Elastan
459 Kč

Art. 9057291 - 9057294 (234/283)
rukavice FORCE CORE 
celoprstové rukavice určené pro MTB, unisex
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z koženky s výstelkou a protiskluzným designem
koženkou vyztužená oblast úchopu
horní strana rukavice z prodyšné síťoviny
materiál: 40% polyester, 30% polyuretan,  
20% nylon, 10% elastan
469 Kč

Art.  905720 - 905723 (219/265) 
rukavice FORCE MTB ANGLE letní
celoprstové rukavice určené pro MTB
zapínání na suchý zip
vnější strana palce z jemného froté
horní strana rukavice z prodyšné síťoviny
materiál: 40% polyester, 30% nylon,  
20% polyurethane, 10% elastan
449 Kč

NOVINKA

Art.  9056931 - 9056934 (234/283) 
rukavice FORCE MTB POWER
celoprstové rukavice určené pro MTB a DOWNHILL, unisex
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z koženky s výstelkou, koženkou vyztužená oblast úchopu
zapínání suchým zipem, možnost použití na dotykový displej
materiál: 50% nylon, 30% polyurethan, 10% polyester, 10% elastan
469 Kč

Art. 905689,91,92,93 (249/301)
rukavice FORCE MTB AUTONOMY 
celoprstové rukavice určené pro MTB, DOWNHILL, 
unisex, vnější strana palce z jemného froté 
pro otírání nosu
dlaň z koženky s výstelkou
vyztužená oblast úchopu
ochranná výztuha proti odření kloubů
materiál: 45% nylon, 35% polyuretan, 
15% polyester, 5% elastan
499 Kč
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Art. 9052448 - 49 (219/265) pánské
Art. 9052447  (219/265) dámské
rukavice FORCE POINTS
letní cyklistické rukavice, delší horní lem 
zápěstí
dlaň z pevné síťoviny s výstelkami a silikonem 
s protiskluzovou úpravou
horní strana z elastické síťoviny pro lepší 
odvětrání
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 82% polyester, 15% polyuretan, 3% 
nylon
439 Kč

Art. 90510, 90511, 905145 (199/241) 
rukavice FORCE GRIP gel
letní cyklistické rukavice, unisex
vnější strana palce z jemného froté
dlaň z umělé kůže s GEL výstelkou
oblast úchopu vyztužená koženkou,
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
reflexní prvky
materiál: 50% polyurethane, 40% nylon,  
10% elastan
399 Kč

NOVINKA

Art. 905237 - 905239 (169/204) 
rukavice FORCE SHADE
letní cyklistické rukavice, unisex
zapínání na suchý zip
vnější strana palce z jemného froté
horní strana rukavice z prodyšné síťoviny
materiál: 40% polyester, 30% nylon, 
20% polyurethane, 10% elastan 
349 Kč

Art. 9052631 - 9052634 (149/180)
rukavice FORCE DARTS gel
letní cyklistické rukavice, unisex, 
delší spodní lem zápěstí
vnější strana palce z jemného froté
dlaň z umělé kůže s GEL výstelkami a silikonem
prodyšný horní panel ze síťoviny
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 70% polyester, 20% nylon, 10 % elastan 
299 Kč

Art. 905240, 905241, 905243 (199/241)
rukavice FORCE RAB gel
letní cyklistické rukavice, unisex, 
delší spodní lem zápěstí
vnější strana palce z jemného froté
dlaň s GEL výstelkami a prodyšnou síťovinou
silikon-protiskluz, velmi prodyšná horní strana
zesílená oblast úchopu koženkou
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 50% polyuretan, 20% nylon, 30% 
polyester
399 Kč

Art. 9052451 - 9052453 (219/265)
rukavice FORCE LINE
letní cyklistické rukavice, unisex
delší horní lem zápěstí
dlaň s výstelkami a silikonem 
s protiskluzovou úpravou
horní strana z jemné elastické lycry
rukavice bez zapínání
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 45% polyuretan, 40% 
polyester, 15% nylon
439 Kč

Art. 905266 - 905268 (149/180)
rukavice FORCE RADICAL
letní cyklistické rukavice, unisex, 
delší spodní lem zápěstí
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň s prodyšnou síťovinou, silikon-protiskluz
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 85% polyester, 13% polyurethane, 2% 
nylon
299 Kč

NOVINKA

Art. 9052561-9052567 (199/241)
rukavice FORCE SECTOR gel
letní cyklistické rukavice, unisex, 
delší spodní lem zápěstí
vnější strana palce z jemného froté
dlaň s GEL výstelkami a silikon-protiskluz, 
velmi prodyšná horní strana
zesílená oblast úchopu
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 60% nylon, 30% polyuretan, 
10% elastan
399 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 90509 (239/289)
rukavice FORCE DARK
TOP model letních cyklistických 
rukavic, unisex
vnější strana palce z jemného froté pro 
otírání nosu
dlaň z umělé kůže
oblast úchopu vyztužená koženkou
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 50% polyuretan, 40% nylon, 
10% elastan
499 Kč

Art. 9052441 - 9052445 (149/180)
rukavice FORCE RIVAL
letní cyklistické rukavice, unisex
vnější strana palce z jemného froté
dlaň z umělé kůže s výstelkami a silikonovým 
protiskluzem, prodyšná horní strana ze síťoviny
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 85% polyester, 10% elastan, 5% nylon
299 Kč

Art. 90549, 905492, 90551,90553 (99/120)
rukavice FORCE TERRY 
letní cyklistické rukavice, unisex
vnější strana palce z jemného froté pro otírání nosu
dlaň z umělé kůže s výstelkami
oblast úchytu vyztužena koženkou
prodyšný horní panel ze síťoviny
materiál: 90% Polyester, 10% Elastan
199 Kč

Art. 905570 - 905576 (84/102)
rukavice FORCE SPORT 
letní cyklistické rukavice, unisex
vnější strana palce z jemného froté
dlaň s výstelkami a protiskluzný materiál Noban
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 85% polyester, 10% elastan,5% nylon
169 Kč

Art. 905578 - 905583 (84/102)
rukavice FORCE SQUARE 
letní cyklistické rukavice, unisex
vnější strana palce z jemného froté
dlaň s výstelkami a protiskluzný materiál Noban
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 5% nylon, 85% polyester, 10% elastan
169 Kč
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Čepice / šátky

Art. 90310  (119/144) černá
čepice pod přilbu FORCE zimní 
zateplená čepice
materilál: 50% polyester, 50% nylon
249 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9031121  (119/144) černá
čepice pod přilbu FORCE SPIKE
vhodná pro jaro/podzim
materiál: 82% nylon, 18% elastan
249 Kč

Art. 90313  (96/116) černá
čepice pod přilbu FORCE UNI 
čepice vhodná pod přilbu i běžné nošení
pro obvod hlavy 52 cm
materiál : 90% nylon, 10% spandex
199 Kč

Art. 903113  (144/174) černá
čepice pod přilbu FORCE FREEZE 
zateplená čepice, prodloužený 
zátylek a přes uši
materiál: 90% polyester, 10% nylon 
299 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9031122  (119/144) černá
čepice pod přilbu FORCE POINTS
vhodná pro podzim / zima / jaro
obvod: 52 cm
materiál: 92% polyester, 8% elastan
249 Kč

NOVINKA

Art. 903029  (149/180) černo-bílá
čepička s kšiltem FORCE TEAM
cyklistická letní čepička s kšiltem
síťovina na bočních stranách pro lepší odvětrávání
elastická guma v zadní části
materiál: hlavní díl: 85% polyester, 15% spandex
boční díly: 77% polyester, 23% spandex
299 Kč

Art. 903048  (169/204) černo-šedá
Art. 903049  (169/204) černo-modrá
čepička s kšiltem FORCE BRISK
zateplená cyklistická čepička s kšiltem
v přední části wind off membrána 
(neprofuk)
široký zadní lem překrývající uši a část krku
materiál: vnější část: 85% nylon, 15% elastan
vnitřní materiál: 85% polyester, 15% elastan
přední neprofuk: 100% polyester
349 Kč

NOVINKA

Art. 903021  (149/180) černo-fluo
Art. 903022  (149/180) černo-růžová
Art. 903023  (149/180) černo-šedá
čepička s kšiltem FORCE POINTS
síťovina na bočních stranách 
elastická guma v zadní části
materiál: hlavní díl: 85% polyester, 15% spandex
boční díly: 77% polyester, 23% spandex
299 Kč

NOVINKA

Art. 903024  (149/180) černo-šedá
Art. 903025  (149/180) růžová
Art. 903026  (149/180) černo-modrá
Art. 903027  (149/180) modro-červená
Art. 903028  (149/180) černo-fluo
čepička s kšiltem FORCE CORE
síťovina na bočních stranách 
elastická guma v zadní části
materiál: 
hlavní díl: 85% polyester, 15% spandex
boční díly: 77% polyester, 23% spandex
299 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 903181  (99/120) bílá
Art. 903182  (99/120) černo-růžová
Art. 903183  (99/120) černo-oranžová
čelenka FORCE ROCK nezúžená
vhodná na jaro/podzim/zimu
vhodná pro různé sporty, unisex
rozměr: šířka 10 cm x obvod 44 cm
materiál: 87% polyester 13% elastan
199 Kč

NOVINKA

Art. 903168  (99/120) černo-šedá
Art. 903169  (99/120) červená
Art. 903170  (99/120) bílá
Art. 903171  (99/120) fluo
čelenka FORCE SHARD zúžená
vhodná pro jarní období  
a různé sporty, unisex
zúženo v zadní části
materiál: 82% polyester, 18% spandex
199 Kč

NOVINKA

Art. 903166  (99/120) černo-fluo
Art. 903167  (99/120) modro-červená
čelenka FORCE SPIKE zúžená
vhodná pro jarní období a různé sporty, unisex
zúženo v zadní části
materiál: 87% polyester, 13% spandex
199 Kč

NOVINKA

Art. 903162  (99/120) červeno-modrý
Art. 903163  (99/120) černo-šedý
Art. 903164  (99/120) modro-růžový
Art. 903165  (99/120) černo-červený
čelenka FORCE FIT zúžená
vhodná pro jarní období a různé sporty, unisex
zúženo v zadní části
materiál: 87% polyester, 13% spandex
199 Kč

NOVINKA

Art. 903172  (99/120) černo-modrá
Art. 903173  (99/120) červená
Art. 903174  (99/120) černo-tyrkysová
Art. 903175  (99/120) černo-oranžová
Art. 903176  (99/120) černo-růžová
čelenka FORCE POINTS sport nezúžená
vhodná pro jarní období a různé sporty
unisex
materiál: 82% polyester, 18% elastan
199 Kč

NOVINKA

Art. 903177  (99/120) cihlová UNI
Art. 903178  (99/120) modrá UNI
Art. 903179  (99/120) růžová UNI
Art. 903180  (99/120) šedá UNI
čelenka FORCE GEM nezúžená
vhodná pro jarní období a různé sporty
unisex
rozměr: šířka 10 cm x obvod 44 cm
materiál: 82% polyester, 18% elastan
199 Kč

Art. 903160  (96/116) černá
čelenka FORCE MOVE sportovní
vhodná pro chladnější období, unisex
materiál: 92% Polyester, 8 % Spandex 
199 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9031448  (119/144) černý
Art. 9031449  (119/144) růžový
Art. 9031450  (119/144) modrý
Art. 9031451  (119/144) cihlový
šátek FORCE GEM jaro/podzim
multifunkční šátek / nákrčník
rozměr šátku: šířka 25 cm x délka 44 cm
materiál: 100% polyester, teplá lycra
249 Kč
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Volný čas

NOVINKA

Art. 9031445  (119/144) černo-oranžový UNI
Art. 9031446  (119/144) bílý UNI
Art. 9031447  (119/144) černo-růžový UNI
šátek FORCE ROCK
multifunkční šátek / nákrčník
rozměr šátku: šířka 25 cm x délka 44 cm
materiál: 100% polyester, teplá lycra
249 Kč

NOVINKA

Art. 9031440  (119/144) černo-fluo
Art. 9031441  (119/144) modro-červený
šátek FORCE SPIKE
multifunkční šátek / nákrčník
materiál: 100% polyester,  
teplá lycra
249 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9031461  (119/144) černo-šedý UNI
šátek FORCE ARROW/STEP zimní
multifunkční šátek / nákrčník / tunel
vhodný pro chladnější počasí
velmi příjemný a jemný materiál
rozměr: šířka 24 cm x délka 50 cm
materiál: 66% nylon, 30% polyester, 4% elastan
249 Kč

NOVINKA

Art. 9031442  (119/144) červený
Art. 9031443  (119/144) černo-šedý
šátek FORCE SHARD jaro/podzim
multifunkční šátek / nákrčník
materiál: 100% polyester,  
teplá lycra
249 Kč

Art. 903154  (46/56) černo-bílý
Art. 903155  (46/56) fluo-šedý
Art. 903156  (46/56) modrý
Art. 903157  (46/56) růžový
šátek multifunkční FORCE léto
multifunkční šátek / nákrčník
lehký a velmi elastický materiál
vhodné na léto, materiál: polyester
99 Kč

Art. 899720  (589/713) černá  RED LINE
bunda FORCE REVOLUTION 
zimní civilní bunda - prošívaná, unisex
balitelná do cestovního pytle
výplň bundy extra hřejivý a lehký DuPont
materiál: 100% nylon
výplň: 100% polyester DuPont
999 Kč

NOVINKA

Art. 899719  (999/1209) černá  RED LINE
bunda FORCE CHILL 
zimní civilní bunda - prošívaná, unisex
odvětrání na bočních panelech
materiál: 100% polyester
1 699 Kč

NOVINKA

Art. 899718  (899/1088) černá  RED LINE
vesta FORCE CHILL 
jarní-podzimní civilní vesta
bez kapuce
prošívaná, unisex
materiál: 100% polyester
ostatní díly: 75% polyester, 25% elastan
1 499 Kč

Art. 90730  (559/676) černá  BLACK LINE
mikina/bunda FORCE ELEGANT 
celorozepínací mikina/bunda s kapucí
vepředu dvě kapsy na zip, reflexní prvky
materiál: hlavní díly: 87% polyester, 
13% spandex, ostatní díly: 100% 
polyester
1 099 Kč
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Art. 90809  (499/604) šedo-modrá  RED LINE
mikina FORCE LEADER 
uni volnočasová mikina
vyšívané loga a trikolora
vepředu dvě kapsy na zip
materiál: 80% bavlna, 20% polyester
999 Kč

NOVINKA

Art. 90815  (499/604) šedo-černá  RED LINE
mikina FORCE LEADER 
limitovaná edice!
uni volnočasová mikina
vyšívané loga a trikolora
vepředu dvě kapsy na zip
materiál: 80% cotton, 20% polyester
999 Kč

Art. 90810  (409/495) černo-modrá
Art. 90811  (409/495) černo-šedá
Art. 90812  (409/495) černo-růžová  RED LINE
mikina FORCE ROCKY/ ADRIANA 
volnočasová mikina, s kapucí
vepředu dvě kapsy na zip
materiál: 100% polyester
799 Kč

Art. 90813  (259/313) černé
Art. 90814  (259/313) černé s logem RED LINE
tepláky FORCE ROCKY/ ADRIANA
sportovní kalhoty / tepláky, unisex
stahování v pase na gumu + šňůrka
úzký střih, 2 kapsy na zip
materiál: 100% polyester
499 Kč

NOVINKA

Art. 90784  (169/204) zelené (army)
Art. 90785  (169/204) modré
Art. 90786  (169/204) červené
Art. 90787  (169/204) černé
triko FORCE FLOW
triko s moderním potiskem, 
příjemný a elastický materiál, unisex
materiál: 95% bavlna, 5% polyester 
349 Kč

Art. 90781  (169/204) DRÁSAL
Art. 90782  (169/204) RIDE
Art. 90783  (169/204) SPIRIT
Art. 90779  (169/204) WINNER
triko FORCE, černé s potiskem
triko s moderním potiskem, 
příjemný a elastický materiál, unisex
materiál: 95% bavlna, 5% polyester 
349 Kč

NOVINKA

Art. 90788 (169/204)
triko FORCE 30 LET
limitovaná edice!
moderní potisk, unisex
příjemný a elastický materiál
materiál: 95% bavlna, 5% polyester 
349 Kč

NOVINKA

Art. 90789  (169/204) černé
Art. 90790  (169/204) červené
Art. 90791  (169/204) petrolej. modré
Art. 90792  (169/204) šedo-zelené
triko FORCE BIKE 
moderní potisk, unisex
příjemný a elastický materiál
materiál: 95% bavlna, 5% polyester
349 Kč



KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2021 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny 
naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační

Copyright© 2021 / Tento katalog je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o.  a vztahují se na něj autorská práva! 7372

NOVINKA

Art. 95010  (329/398) šedé  
Art. 95011  (329/398) bílé    BLUE LINE
tenisky FORCE TITAN 
pohodlná vycházková obuv 
se šněrováním
moderní styl, prodyšný textilní materiál
699 Kč

Art. 900324  (499/604) černé  RED LINE
kraťasy FORCE BLADE MTB bez vložky
2 přední kapsy a 2 zadní kapsy na YKK zip
materiál: 88% polyester
12% spandex - 143 g
999 Kč

Art. 903056-903059 (144/174)
Art. 903060 (139/168)
čepice zimní FORCE DWARF pletená 
materiál: 100% akryl
velikost: UNI
299 Kč

Art. 903061-903065 (99/120) 
čepice jaro/podzim FORCE PIXIE pletená 
materiál: 100% akryl
velikost: UNI
199 Kč

Art. 9030807  (119/144) černo-bílá
Art. 9030808  (119/144) černá
kšiltovka FORCE TRUCKER
249 Kč

Art. 9030805  (119/144) černá
Art. 9030806  (119/144) černo-šedá
Art. 9030906  (119/144) černo-zlatá PŘIPRAVUJEME

kšiltovka FORCE BEFORCE
249 Kč



KATALOG KCK CYKLOSPORT-MODE 2021 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na b2b www.kckcyklosport.cz / uvedené ceny jsou pouze orientační74

Připravujeme

Dále pro vás připravujeme...
Pro více informací sledujte B2B

Kolekce 21, 22

PŘIPRAVUJEME

Art. 9001122  (699/846) černý  BLACK LINE
dres FORCE SPLASH reflex krátký rukáv
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky na rukávech
YKK zip, odvětrání na bocích
materiál: 90% polyester, 10% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
1 299 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 900244  (499/604) černá  RED LINE
sukně FORCE OUTDOOR
pohodlný vysoký pas
rozepínání po celé délce a do půlky délky
materiál: 100% polyester
ostatní díly: 75% polyester, 25% elastan 
999 Kč

PŘIPRAVUJEME

Art. 9001121  (699/846) černý  BLACK LINE
dres FORCE STREAM, krátký rukáv
celorozepínací, 3 zadní kapsy
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky
YKK zip, odvětrání na bocích
materiál: 90% polyester, 10% elastan
síťovina: 90% polyester, 10% elastan
1 299 Kč

Art. 903191  (129/156)
rouška FORCE
rouška s logem FORCE
s filtrem, pratelná
UNI velikost
materiál: 85% polyester, 15% elastan
249 Kč

Art. 9030908  (34/41) bílo-modrý
Art. 9030909  (34/41) modro-bílý
klobouk FORCE PANAMA
100% polyester
obvod hlavy 58 cm
69 Kč

KOLEKCE
21

22



7776

RIGHT FROST



7978

ZORO / F58 / FASHION REFLEX



8180

WIND PRO / TEAM PRO TEAM PRO PLUS



8382

PURE CHARM



8584

SQUARE SQUARE KID



8786

LASER DASH



8988

POINTS - MAN POINTS - LADY



ASCENT GEM



9392

VISION GAME
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SPRAY VIEW



9796

DOWNHILL

97

ANGLE



9998

SWIPE CITY


