2020

KOLEKCE

TEXTILU

kolekce DRIVE / DAWN

ELASTIC
INTERFACE

Art. 900120 DRIVE
Art. 900121 DAWN
dres FORCE
v pase elastická lycra se silikonem
reflexní prvky
příjemný lehký materiál
odvětraná záda a podpaží
materiál: 100% polyester
vyrobeno v itálii

Art. 900270 DRIVE
Art. 900271 DAWN
kraťasy FORCE
kraťasy s anatomickou vložkou
šráky z příjemného materiálu
zakončení nohavic lycrou se silikonem
materiál: 100% polyester
vyrobeno v itálii

Art. 900200
kombinéza FORCE DRIVE TIME
závodní kombinéza
kompresní anatomický materiál (225g)
lycra na předních panelech a rukávech
síťovina na zádech pro lepší odvětrávání
tři zadní kapsy
elastický lem na nohavicích
materiál: 80% polyamid, 20% elastan
vyrobeno v itálii

Art. 900295
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

ELASTIC
INTERFACE

Art. 900804
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

Art. 900802
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

kolekce TEAM

Art. 900111
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
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Art. 9001115
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

Art. 900856
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

FORCE KOLEKCE 2020 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na www.force.bike

TEAM
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kolekce ASCENT

kolekce FASHION

ELASTIC
INTERFACE

Art. 900112 černo-šedý
Art. 900113 šedo-bílý
Art. 900114 černo-fluo
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

Art. 900160
dres FORCE F85
celorozepínací, 3 zadní kapsy, unisex
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip, materiál: 100% polyester
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Art. 900296 černo-šedé
Art. 900297 černo-fluo
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

Art. 9052451 bílo-černé
Art. 9052452 šedo-černé
Art. 9052453 fluo-černé
rukavice FORCE LINE
delší horní lem zápěstí
dlaň s výstelkami a silikonem
s protiskluzovou úpravou
horní strana z jemné elastické lycry, bez zapínání
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál: 45% polyuretan, 40% polyester, 15% nylon

FORCE KOLEKCE 2020 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na www.force.bike

Art. 900116 modro-červený
Art. 900117 šedo-bílý
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

ASCENT

Art. 900300
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

Copyright© 2020 / Tento soubor je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. a vztahují se na něj autorská práva!
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kolekce DASH

kolekce POINTS

6

NOVINKA
Art. 9001330 černý
Art. 9001331 červeno-šedý
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

NOVINKA
Art. 9052448 červeno-černé
Art. 9052449 černo-šedé
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

Art.: 9009082-9009089
ponožky FORCE SPOT
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%

NOVINKA
Art. 903021-903023
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

FORCE KOLEKCE 2020 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na www.force.bike

Art. 900115 modro-černo-bílý
Art. 9001151 šedo-červeno-černý
Art. 9001152 modro-fluo-černý
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

Art. 900293 černo-modré
Art. 9002941 černo-šedé
Art. 9002942 modro-fluo
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

DASH
Copyright© 2020 / Tento soubor je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. a vztahují se na něj autorská práva!
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kolekce SHINE

kolekce FAME

Art. 9001181
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
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Art. 900298
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

SHINE
FORCE KOLEKCE 2020 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na www.force.bike

Art. 900314
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

Art. 900125
dres FORCE FAME
verze SLIM, unisex, celorozepínací, 3 zadní kapsy
YKK zip, elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, odvětrání na bocích
materiál: hlavní panel: 100% polyester
boční panel: 85% polyester,15% spandex

Art. 900279 černo-šedé
NOVINKA
Art. 9002792 černo-bílé
Art. 9002793 černo-modré
Art. 9002794 černo-červené
Art. 9002795 černo-fluo
NOVINKA
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

Art. 900282 černo-šedé
Art. 9002825 černo-fluo
Art. 9002826 černo-červené
Art. 9002827 černo-modré
Art. 9002828 černo-bílé
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

Art. 900277 černo-šedé
Art. 900278 černo-fluo
kraťasy FORCE B40
kraťasy s pohodlnou anatomickou GELOVOU vložkou
šráky z jemné síťoviny pro lepší odvětrání, ploché švy
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
materiál: 82% nylon, 18% spandex

Copyright© 2020 / Tento soubor je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. a vztahují se na něj autorská práva!
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kolekce SQUARE

Art. 90012871 fluo-šedý
Art. 90012872 šedo-modrý
Art. 90012873 šedo-červený
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

kolekce BEST

Art. 9001391 fluo-šedý
Art. 9001392 šedo-modrý
dres FORCE SQUARE
celorozepínací, 3 zadní kapsy, unisex
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, YKK zip´, materiál: 100% polyester

Art. 900128 černo-fluo
Art. 9001291 červeno-černý
Art. 9001292 šedo-modro-černý
Art. 9001293 fluo-černý
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

Art. 900138
dres FORCE BEST
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip,
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, materiál: 100% polyester

dresy FINISHER / WAY

Art.: 9009105-9009110
ponožky FORCE SQUARE
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%
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Art. 905578 - 905583
rukavice FORCE SQUARE
letní cyklistické rukavice, unisex
vnější strana palce z jemného froté
dlaň s výstelkami,
protiskluzný materiál Noban
poutka pro snadnější stáhnutí rukavic
materiál:
5% nylon, 85% polyester, 10% elastan

FORCE KOLEKCE 2020 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na www.force.bike

Art. 9001284 šedý
Art. 9001285 šedo-červený
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

Art. 9001261 šedo-bílo-tyrkysový
Art. 9001262 šedo-bílo-zlatý
dres FORCE WAY
verze SLIM, unisex, celorozepínací
3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
rukávy zakončeny protiskluznou lycrou
reflexní prvky, odvětrání na bocích
materiál: 100% polyester

Copyright© 2020 / Tento soubor je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. a vztahují se na něj autorská práva!
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kolekce ACCELER / CIPHER

kolekce VIEW

Art. 900081
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

Art. 9003152 černo-fluo
Art. 9003153 černo-šedé
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
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Art. 900084
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

Art. 9001011 černo-šedo-bílý
Art. 9001012 černo-modro-bílý
dres FORCE VIEW
volný střih, 3 zadní kapsy, reflexní prvky
materiál: 100% polyester

Art. 900274 černo-fluo
Art. 900273 černo-bílé
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

Art. 9003161
kraťasy FORCE B21 EASY
kraťasy s pohodlnou anatomickou vložkou
ploché švy, reflexní prvky
zakončení nohavic širokým protiskluzným lemem
materiál: 85% nylon, 15% spandex

VIEW
FORCE KOLEKCE 2020 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na www.force.bike

Copyright© 2020 / Tento soubor je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. a vztahují se na něj autorská práva!

13

kolekce MTB

Art. 9001527 červeno-černý
Art. 9001528 šedo-modrý
Art. 9001529 fluo-černý
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, reflexní prvky
materiál: hlavní panely: 100% polyester,
síťovina: 96% polyester, 4% spandex

ponožky FORCE LONG PRO
(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%
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NOVINKA
Art. 903024 - 903028
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

NOVINKA
Art. 9057291 - 9057294
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

FORCE KOLEKCE 2020 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na www.force.bike

Art. 900149 modro-černý
Art. 900150 černo-červený
Art. 900151 fluo-modrý
Art. 900152 černo-šedý
dres FORCE MTB ATTACK
unisex, krátký rukáv, volný střih, jedna zadní kapsa na zip
boční díly dresu ze síťoviny pro lepší odvětrání
hlavní panely z funkčního materiálu
reflexní prvky, materiál : 100% polyester

Art. 900320 černé
Art. 900321 modré
Art. 900322 červené
Art. 900323 černo-fluo
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

Art. 9001525 modro-fluo
Art. 9001526 modro-červený
dres FORCE MTB X5
unisex, krátký rukáv, volný střih,
jedna zadní kapsa na zip
boční díly dresu ze síťoviny pro lepší odvětrání
hlavní panely z funkčního materiálu
reflexní prvky, materiál : 100% polyester

Art. 900328 černé
Art. 900330 světle šedé
Art. 900331 fluo
Art. 9003321 červené
Art. 9003322 modré
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

Copyright© 2020 / Tento soubor je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. a vztahují se na něj autorská práva!
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kolekce CITY / STORM

NOVINKA
Art. 905720 - 905723
rukavice FORCE MTB ANGLE letní
celoprstové rukavice určené pro MTB, unisex
zapínání na suchý zip
vnější strana palce z jemného froté
dlaň z děrované koženky pro lepší odvětrání
horní strana rukavice z prodyšné síťoviny
materiál: 40% polyester, 30% nylon,
20% polyurethane, 10% elastan

NOVINKA
Art. 905725 - 905728
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

Art. 9056956, 9056957
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

Art. 9001535 černo-šedý
Art. 9001536 fluo-černý
dres FORCE CITY
unisex, krátký rukáv, volný střih
jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
reflexní prvky, materiál : 100% polyester

Art. 900341 černo-šedé
Art. 900342 šedo-fluo
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

CITY
STORM
16
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dámská kolekce

kolekce DOWNHILL

Art. 9001491 šedo-modro-fluo
Art. 9001492 šedo-černý
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

Art. 9003255
kraťasy FORCE DOWNHILL MTB
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

NOVINKA
Art. 9001314 modro-červený
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)

NOVINKA
dres FORCE SPANGLE / GEM / POINTS dámský
Chystáme pro Vás další nové barevné kombinace
u oblíbených modelů dámských dresů.
(v prodeji od června 2020)

dámská kolekce DASH

Art. 9001345 tyrkysový
Art. 9001346 černo-bílý
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

Art. 900239 černo-bílé
Art. 900240 tyrkysové
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

DOWNHILL
18
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dámská kolekce POINTS

Art. 9001319 černo-bílý
Art. 9001320 černo-růžový
dres FORCE POINTS dámský
dámský dres, celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% spandex

Art. 900283
kraťasy FORCE FAME
dámské kraťasy s anatomickou vložkou
šráky z elastické lycry
zadní část ze síťoviny
ploché švy
zakončení nohavic protiskluznou lycrou
materiál: 85% nylon, 15% spandex

POINTS
dámská kolekce SPANGLE / DAISY

NOVINKA
Art. 9052447 bílo-černé
rukavice FORCE POINTS LADY
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
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Art.: 9009082-9009089
ponožky FORCE SPOT
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%

FORCE KOLEKCE 2020 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na www.force.bike

NOVINKA
Art. 903021- 903023
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

Art. 9001315 černo-bílý
Art. 9001316 army
dres FORCE SPANGLE dámský
dámský dres, celorozepínací, 3 zadní kapsy
YKK zip, elastická guma v pase
s protiskluzným silikonem, odvětrání na bocích,
reflexní prvky, materiál: 85% polyester 15% spandex

Art. 900242 černá
Art. 900243 černo-růžová
sukně FORCE DAISY
materiál: sukně: 90% polyester, 10% elastan
vnitřní kraťasy: 80% nylon, 20% elastan

Copyright© 2020 / Tento soubor je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. a vztahují se na něj autorská práva!
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dámská kolekce GEM / MINI

Art. 9001317 modrý
Art. 9001318 růžový
dres FORCE GEM dámský
dámský dres, celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip,
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
odvětrání na bocích, reflexní prvky
materiál: 85% polyester 15% spandex

dámská kolekce SQUARE

Art. 900233 černé
Art. 900234 černo-růžové
kraťasy FORCE MINI do pasu
dámské kraťasy, anatomická vložka
extra krátké nohavice
pohodlný elastický lem v pase
materiál: 80% nylon, 20% elastan

GEM

SPANGLE
22
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Art. 90013431 černo-fialový
Art. 90013432 černo-tyrkysový
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

Art. 9001432 černo-tyrkysový
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

SQUARE
Copyright© 2020 / Tento soubor je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. a vztahují se na něj autorská práva!
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dámská kolekce ROSE

Art. 9001341 černo-modrý
Art. 9001342 černo-růžový
dres FORCE ROSE dámský
celorozepínací, 3 zadní kapsy, YKK zip
elastická guma v pase s protiskluzným silikonem
reflexní prvky, odvětrání na bocích
materiál: hlavní panel 100% polyester,
boční panely síťovina 90% polyester, 10% spandex

dámská kolekce VIEW

Art. 900237 černo-růžové
Art. 900238 černo-modré
kraťasy FORCE ROSE
dámské cyklistické kraťasy s vložkou do pasu
- široká guma, ploché švy
zakončení nohavic pohodlnou pružnou lycrou
reflexní prvky, prodyšný zadní díl
materiál: 82% nylon, 18% spandex
vložka: 92% polyester, 8% spandex

Art. 900246
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

Art. 9001325 černo-bílo-šedý
Art. 9001326 černo-bílo-růžový
dres FORCE VIEW LADY
dámský dres, volný střih
3 zadní kapsy, reflexní prvky
materiál: 100% polyester

dámská kolekce CORE

ROSE
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Art. 9001533
dres FORCE MTB CORE dámský
dámský dres, 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, reflexní prvky
materiál: hlavní panely: 100% polyester,
síťovina: 96% polyester, 4% spandex

Art. 900236
kraťasy FORCE LADY-1
dámské cyklistické kraťasy s vložkou do pasu,
široká guma, ploché švy,
zakončení nohavic pružnou lycrou
reflexní prvky, prodyšný zadní díl
materiál: 82% nylon, 18% spandex
vložka: 92% polyester, 8% spandex

Copyright© 2020 / Tento soubor je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. a vztahují se na něj autorská práva!
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dámská kolekce CITY / STORM

Art. 9001534
dres FORCE CITY dámský
krátký rukáv, volný střih, jedna zadní kapsa na zip
pot odvádějící a rychle schnoucí materiál
reflexní prvky. materiál: 100% polyester

Art. 900241
kraťasy FORCE STORM
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

Art. 907675 růžovo-černé
Art. 907676 modro-černé
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

Art. 903550 černo-šedá
Art. 903551 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

dámská kolekce

Art. 907671
nátělník FORCE CHANCE s podprsenkou
všitá vnitřní podprsenka
velmi příjemný materiál
vhodný pro cyklo, fitness, běh i volný čas
materiál : 88% polyester, 12% elastan
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Art. 9001321
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

NOVINKA
Art. 9001322
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

FORCE KOLEKCE 2020 / KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění / aktuální ceny naleznete na www.force.bike
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pro DĚTI

Art. 9053241 - 42
rukavice FORCE SQUARE dětské
vnější strana palce z jemného froté
dlaň - protiskluzný materiál noban

Art. 9001041 fluo-modrý Art.
9001042 fluo-růžový
dětský dres FORCE KID SQUARE
celorozepínací zip
2 zadní kapsy, reflexní prvky
elastická guma v pase
materiál: 100% polyester

Art. 9001046 šedo-bílo-černý Art.
9001047 růžovo-bílo-černý Art.
9001048 modro-bílo-černý
dres FORCE KID VIEW
dětský dres, volný střih
3 zadní kapsy, reflexní prvky
materiál: 100% polyester

Art. 90569105, 90569205
rukavice FORCE KID MTB AUTONOMY
vnější strana palce z jemného froté
pro otírání nosu, dlaň z koženky s výstelkou,
koženkou vyztužená oblast úchopu

Art. 900104 modrý Art. 9001045 fluo
Art. 900105 růžový
dětský dres FORCE KID STAR
celorozepínací zip, 2 zadní kapsy
reflexní prvky, elastická guma v pase
materiál: 100% polyester

NOVINKA
Art. 90572605
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

Art. 900253 černo-fluo Art. 9002535
černo-bílé
kraťasy FORCE KID
zakončení nohavic
pružnou lycrou
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90569405
rukavice FORCE KID EXTRA
podzimní/ jarní cyklo rukavice
bez zapínání, unisex
vnitřní strana a prsty s protiskluznou úpravou
extra prodloužený elastický lem zápěstí

Art. 90572005, 90572105
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

Art. 899100
bunda FORCE JUNIOR X53
s celorozepínacím zipem, unisex
možnost složení bundy
do zadní kapsy na zip

Art. 905325-30
rukavice FORCE KID dětské
vnější strana palce z jemného froté
dlaň protiskluzný materiál noban

Art. 900396 bez vložky
Art. 900397 s vložkou
kalhoty dětské FORCE REFLEX LINE KID
rozepínání u kotníku,
reflexní prvky, ploché švy
SuperRoubaix - zateplená lycra

Copyright© 2020 / Tento soubor je dílem KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. a vztahují se na něj autorská práva!
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funkční prádlo

Art. 903402 TROPIC
Art. 903400 HOT
triko/funkční prádlo FORCE TROPIC
scampolo, unisex, vhodné na cyklistiku,
ale i pro ostatní sporty, extra lehké, odvětrané
materiál: Art. 903402: 70% polyester, 25%nylon,
5% elastan, Art. 903400: 95% nylon, 5% spandex

Art. 903410
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

30

Art. 903408
triko/funkční prádlo FORCE SWELTER
unisex, vhodné na cyklistiku,
ale i pro ostatní sporty
ultra lehké, odvětrané
materiál: 70% polyester,
25% nylon, 5% spandex

Art. 903415
rolák funkční FORCE SNOWSTORM
unisex, vhodný na cyklistiku,
ale i pro ostatní sporty
příjemný zateplený materiál
materiál: 60%polypropylen,
35%nylon, 5%spandex
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Art. 903405
triko/funkční prádlo FORCE WIND
triko bezešvé, unisex
vhodné na cyklistiku,
ale i pro ostatní sporty
velmi lehké, odvětrané
materiál: 95% nylon, 5% spandex

Art. 903450
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

Art. 903500
boxerky /trenýrky FORCE BOXER
funkční spodní prádlo
vhodné pro celoroční nošení
a sportovní aktivity
materiál : 92% nylon, 8% spandex

Art. 90766
funkční nátělník
FORCE TOP LADY
dámský, velmi lehký,
vhodný pro cyklo i volný čas,
materiál : 90% nylon,
10% spandex,
hmotnost: 105 g

TECHNICAL
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volný čas

Art. 90779,90781 - 90783
triko FORCE (OBR Drásal/ Winner/ Ride/ Spirit)
triko s moderním potiskem,
příjemný a elastický materiál, unisex
materiál: 95% bavlna, 5% polyester

Art. 900324
kraťasy FORCE BLADE MTB
bez vložky
2 přední kapsy
a 2 zadní kapsy na YKK zip
materiál: 88% polyester
12% spandex - 143 g

32

NOVINKA
Art. 90784 - 90787
triko FORCE FLOW
triko s moderním potiskem,
příjemný a elastický materiál, unisex
materiál: 95% bavlna, 5% polyester

Art. 90730
mikina 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
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Art. 90765
triko FORCE LADY
vepředu flitrová aplikace
- logo FORCE, výstřih do V
spodní část je zepředu
i zezadu prodloužena
materiál: 60 % bavlna,
40 % polyester

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

Art. 90813
Art. 90814 LOGO
tepláky FORCE ROCKY/ ADRIANA
sportovní kalhoty/ tepláky, unisex
stahování v pase na gumu + šňůrka
úzký střih, 2 kapsy na zip
materiál: 100% polyester

Art. 95010
tenisky FORCE TITAN
pohodlná vycházková obuv
se šněrováním
moderní styl, prodyšný textilní materiál

FREE TIME
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běh / fitness

Art. 90780
tričko FORCE RUNNING
vhodné pro cyklo, běh i jiné sporty, unisex
reflexní prvky na přední i zadní straně
velmi přijemný rychleschnoucí materiál
materiál: 92% polyester, 8% spandex

ponožky - (celý sortiment)

Art. 900350
šortky běžecké FORCE RUN SHOT
unisex, vnitřní síťová vložka, reflexní prvky
jedna zapínací kapsa v zadu, mála kapsička uvnitř šortek
elastická guma v pase
materiál: 88% polyester , 12% spandex

ponožky FORCE STAGE
(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%

ponožky FORCE EVOKE
(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%

Art. 90758
mikina FORCE FITNESS celopropínací s kapucí
rukávy zakončeny průhmatem na palec
vhodné pro široké sportovní i volnočasové využití
materiál: 88% polyester 12 % elastan
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Art. 900248
kraťasy FORCE LADY FIT 3/4 bez vložky
kraťasy 3/4 dámské bez vložky
do pasu-široká guma, ploché švy
vhodné pro cyklo, fitness, běh a jiné sporty
materiál: 82% polyester, 18% elastan
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ponožky FORCE LONG PRO
(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%

ponožky FORCE LONG PLUS
(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 19 cm
výška obuté ponožky je 22 cm
ponožky označeny R + L, materiál: 87% polyamid,
10% polypropylen siltex, 3% elastan

ponožky FORCE WAVE
(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%

ponožky FORCE SQUARE
(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%
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ponožky FORCE LONG
(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

ponožky FORCE STREAK
(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%

ponožky FORCE SPROCKET
(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%

36

ponožky FORCE FLAG
(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%

ponožky FORCE SPOT
(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%

ponožky FORCE CYCLE
(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%
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ponožky FORCE TRIANGLE
(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 15 cm
výška obuté ponožky je 17 cm
materiál: 88% polyamid, 8% polyester, 4% elastan

ponožky FORCE 1
(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,
materiál: 37% coolmax, 36% PP,
16% polyamid, 7% PE, 4% elastan
výška ponožky v klidovém stavu je 9 cm
výška obuté ponožky je 11 cm
coolmax: odvádí vlhkost od těla, reguluje teplotu těla,
odolný k přijímání pachů a plísní, příjemný na nošení

ponožky FORCE SPORT 3
(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%.

ponožky FORCE ATHLETIC PRO KOMPRES
(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: 70% polypropylen,
20% polyamid, 10% elastan

ponožky-kompresní návleky FORCE
(mix barev a velikostí, info na force.bike)
kompresní elastické návleky, unisex
vhodné pro všechny druhy sportů
(cyklistika, atletika aj.),
postupné „zahustění“ materiálu
od kotníku po koleno
kompresní třída - podpůrná, 18-21mmHg,
materiál: 80% polyamid, 12% elastan,
8% polypropylen-siltex
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návleky

Art. 9001561
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

Art. 9001537
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

Art. 9001812
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

Art. 90022
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
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Art. 9001547
návleky na ruce FORCE TERM LOGO
vrchní guma se silikonem pro lepší přilnavost,
unisex, ploché švy, reflexní prvky,
velké logo FORCE
materiál: SuperRoubaix - zateplený,
92% polyester, 8% spandex

Art. 900184 černé
Art. 900185 bílé
Art. 900186 fluo
Art. 900187 modré
Art. 900188 růžové
návleky na ruce FORCE, pletené
cyklistické návleky, unisex
disponují velkým rozsahem teplotního komfortu
vlákno ClimaWell s antibakteriálními ionty stříbra
materiál: 95% polyamid, 5% elastan

Art. 900207
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
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Art. 90021
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

Art. 900715
návleky na nohy FORCE RACE, lepené
antibakteriální úprava, UV ochrana
zakončení silikonovým páskem
unisex, lepené švy, reflexní logo
materiál: 85% polyamid, 15% elastan

Art. 90071
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

Art. 90608
návleky treter FORCE ŠPIČKA neopren
návleky na špičky cyklistických treter
materiál: 2 mm NEOPRÉN
ochrana proti prochladnutí prstů

Art. 90602
návleky treter FORCE FLARE, celoreflexní
cyklistické celoreflexní návleky
doporučené pro silniční tretry
material: 95% polyester 5% nylon
zapínání ze zadní strany na zip

Art. 905910
návleky treter FORCE INCISION, lycra
návleky doporučené pro silniční tretry
materiál: 100% POLYESTER
zapínaní ze zadní strany na zip

Art. 905914 černé
Art. 905915 bílé
Art. 905917 fluo
návleky treter FORCE LYCRA
doporučené pro silniční tretry
materiál: 100% LYCRA,
zapínaní ze zadní strany na zip

Art. 900714
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

Art. 905920
návleky treter FORCE
LYCRA TERMO
zateplené návleky
doporučené pro silniční tretry
materiál: 100% LYCRA TERMO
zapínaní ze zadní strany na zip

Art. 905965 - 905969
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
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rukavice

Art. 90467
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

Art. 905694, 8, 905700
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

Art. 905689,91,92,93
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

Art. 905240, 905241, 905243
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

Art. 905266 - 905268
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

NOVINKA
Art. 9052448 červeno-černé Art. 9052447 bílo-černé
Art. 9052449 černo-šedé
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

Shade

NOVINKA
Art. 905725 - 905728
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

Art. 905720 - 905721
Art. 905722 - 905723
NOVINKA
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
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Art. 9056956, 9056957
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

NOVINKA
Art. 9057291 - 9057294
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

Art. 9052451 - 9052453
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
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Art. 9052631 - 9052634
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

Art. 90510, 90511, 905145
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

Art. 90549, 905492, 90551,90553
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

Art. 9052441 - 9052445
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

Art. 905578 - 905583
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

Shade

Art. 905237 - 905239 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

Art. 905570 - 905576
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
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čepice / šátky

Art. 903112
čepice pod přilbu FORCE lycra
určeno pro jaro a podzim
materiál: 82% nylon, 18% spandex
univerzální velikost, vysoce elastická

figurína - vybavení prodejny

Art. 903160
čelenka FORCE MOVE sportovní
vhodná pro chladnější období, unisex
materiál: 92% Polyester, 8 % Spandex

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

NOVINKA
Art. 903162 červeno-modrý Art.
903163 černo-šedý Art. 903164
modro-růžový Art. 903165 černočervený
čelenka FORCE FIT
unisex

Art. 90300
čepička s kšiltem FORCE
cyklistická čepice-kšiltovka
materiál 100% polyester - OPTEX

Art. 903150
šátek multifunkční FORCE jaro/podzim
multifunkční šátek / nákrčník
materiál: teplá lycra, elastický materiál
88 % polyester, 12 % spandex

NOVINKA
Art. 903024 černo-šedá
Art. 903025 růžová
Art. 903026 černo-modrá
Art. 903027 modro-červená
Art. 903028 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

Art. 9011951 ruce rovně Art. 9011951
ohnutá ruka
figurína pánská MAN1/ MAN2, černá
pánská figurína černá lakovaná
obličej inkognito
výška: 188 cm, hrudník: 90 cm
pas: 79 cm, boky: 95 cm
včetně podstavce
s trnem do paty a lýtka

Art. 9011961 pootočená doleva Art. 9011964 ruce
v bok
figurína dámská WOMAN1/ WOMAN4, černá
dámská figurína černá lakovaná
obličej inkognito
výška: 178 cm, hrudník: 86 cm
pas: 63 cm, boky: 89 cm
včetně podstavce
s trnem do paty a lýtka

index kvality - vysvětlení

nejvyšší třída
NOVINKA
Art. 903021 černo-fluo
Art. 903022 černo-růžová
Art. 903023 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
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Art. 9030807 černo-bílá
Art. 9030808 černá
kšiltovka FORCE TRUCKER

Art. 9030805 černá
Art. 9030806 černo-šedá
kšiltovka FORCE BEFORCE
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vyšší třída
standardní třída

Art. 900111
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
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