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Kaski rowerowe

Cycling helmets

system AIR FLOW
system wentylacji prowadzi strumień
powietrza przez otwory w skorupie kasku
bez negatywnego wpływu na jej stabilność
AIR FLOW system
a ventilation system that guides the air flow
through the vents in the helmet’s shell,
without any negative impact on its stability
zdejmowany daszek
dzięki systemowi szybkiego
montażu można w łatwy sposób
zwiększyć powierzchnię
osłaniającą przed wiatrem
i oślepiającym słońcem
removable visor
thanks to its quick installation,
you can easily increase the
surface protecting against
wind and blinding sun
technologia IN MOLD
zewnętrzna powłoka kasku jest
stopiona z jego wewnętrzną skorupą.
Zaletą tej konstrukcji jest zredukowanie ciężaru kasku przy jednoczesnym
zachowaniu najwyższych parametrów
związanych z bezpieczeństwem

system FIT SIZE - headlock
wielostopniowy pierścień płynnej regulacji obwodu
FIT SIZE - headlock system
a multi-setting ring for smooth diameter regulation

zdejmowane elementy wyściółki
łatwiej utrzymać czystość elementów wchłaniających
pot, gdy można je wydajnie prać i suszyć
removable padding elements
allow for cleaning of the sweat-absorbing elements,
may be efficiently washed and dried

system QUICK-RELEASE
sprzączki szybkiego zapięcia
QUICK-RELEASE system
quick buckling clasps

certyfikat
produkt zgodny z wymaganiami
dyrektywy 89/686/EEC i normy EN 1078
certificate
the product is in compliance
with the directive no. 89/686/EEC
and the EN 1078 norm

welurowa wyściółka
wyjątkowo miękka, delikatna w dotyku,
zwiększa komfort użytkowania, nie zaczepia o włosy
velour padding
exceptionally soft and delicate in touch,
increases the comfort of use, does not latch onto hair
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IN MOLD technology
the outer coating of the helmet
is molded with its inner shell.
The advantages of such a structure
include a reduction in the helmet’s
weight whilst retaining the highest
safety parameters
plus SKATE
model kasku przeznaczony do jazdy
na rowerze, łyżworolkach, wrotkach
i deskorolkach
plus SKATE
a helmet model designed for biking,
roller skating, blade roller skating
and skateboarding

Kask rowerowy szosowy/MTB
Road/ MTB cycling helmet
Meteor MV29

M: 23264 L: 23265

M: 23266 L: 23267

M: 23268 L: 23269

M: 23972 L: 23973

M: 23974 L: 23975

M: 23260 L: 23261

M: 23978 L: 23979

dostępne rozmiary
available sizes

M
L

55-58 cm 23976
58-61 cm 23977

Cechy produktu:
Features:

Materiał: skorupa zewnętrzna – PCV, wewnątrz materiał absorbujący EPS.
Material: outer shell – PVC, inner absorbing material EPS.

Ten kask rowerowy to najlepszy sposób na rozpoczęcie
przygody z kolarstwem szosowym. Lekka konstrukcja,
aerodynamiczny kształt i dynamiczny design zadowolą
każdego użytkownika. Skorupa wewnętrzna wykonana
jest z wysokorozciągliwego polistyrenu EPS,
pochłaniającego naprężenia podczas upadku.
Jego działanie ochronne wynika ze struktury materiału,
który zawiera niezliczoną ilość mikroskopijnych porów
powietrznych. Dodatkową zaletą jest nie nasiąkanie
wodą i potem.
Kask wyposażony jest w system wentylacji AIR FLOW
- to 25 otworów zapewniających właściwą wymianę
powierza wokół głowy. Kask umożliwia szybką regulację
obwodu dzięki systemowi FIT SIZE - headlock.
Używając jednej ręki można w kilka sekund dopasować
go do głowy za pomocą małego pokrętła umieszczonego
z tyłu kasku. 5 wewnętrznych podkładek zapewnia
nie tylko komfort w czasie jazdy, ale również
właściwe dopasowanie kasku do kształtu głowy.
This bike helmet is the best way to begin an adventure with
road cycling. Its lightweight structure, aerodynamic shape
and dynamic design will please any user. The inner shell is
made from highly extensible EPS polystyrene, absorbing
stresses during a fall. Its protective function stems from the
structure of the material, which contains a great number of
microscopic air pores. Another advantage of this material is its non-absorption of
water or sweat.
The helmet is equipped with the AIR FLOW ventilation system – 22 vents providing
a proper air flow around the head. The helmet’s diameter can be quickly adjusted
thanks to the FIT SIZE – headlock system. Using only one hand, one may adjust
the helmet to the head using a small knob on the back of the helmet in only a few
seconds. 5 inner pads provide not only comfort during rides, but also proper fitting
of the helmet to the shape of the head.

kaski rowerowe cycling helmets

Waga: 250 g
Weight: 250 g
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Kask rowerowy szosowy/MTB
Road/ MTB cycling helmet
Meteor MA-5
dostępne rozmiary
available sizes

M
L

55-58 cm 23988
58-61 cm 23989

Materiał: skorupa zewnętrzna – PCV, wewnątrz materiał absorbujący EPS.
Material: outer shell – PVC, inner absorbing material EPS.
M: 23980 L: 23981

M: 23982 L: 23983

M: 23984 L: 23985

Cechy produktu:
Features:
Waga: 265 g (M) 270 g (L)
Weight: 265 g (M) 270 g (L)

M: 23986 L: 23987

M: 23990 L: 23991

Praktyczny i wygodny w użytkowaniu kask dla każdego rowerzysty z rewolucyjnym systemem regulacji FIT SIZE
- headlock. Odbywa się ona za pomocą pokrętła, które w równomierny i bardzo precyzyjny sposób dopasowuje
kask do każdej głowy. Konstrukcję wyposażono w 15 dużych otworów wentylacyjnych. Kask dostępny jest
w dwóch rozmiarach skorupy.
A practical and comfortable to use helmet for any cyclist, comes with the revolutionary FIT SIZE – headlock
regulation system. It is possible thanks to a knob, which will adjust the helmet’s size to any head in a precise
way. The helmet is equipped with 15 large vents. It is available in two shell sizes.

Kask rowerowy szosowy/MTB
Road/ MTB cycling helmet
Meteor HB3-5
dostępne rozmiary S/M
available sizes M/L

55-58 cm 24507
58-60 cm 24508

S/M: 24505 M/L: 24506

kaski rowerowe cycling helmets

Materiał: skorupa zewnętrzna – PCV, wewnątrz materiał absorbujący EPS.
Material: outer shell – PVC, inner absorbing material EPS.
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Cechy produktu:
Features:

Waga: 240 g (S/M) 240 g (M/L)
Weight: 240 g (S/M) 240 g (M/L)

Praktyczny i wygodny w użytkowaniu kask dla każdego rowerzysty z rewolucyjnym systemem regulacji FIT
SIZE - headlock. Odbywa się ona za pomocą pokrętła, które w równomierny i bardzo precyzyjny sposób
dopasowuje kask do każdej głowy.
Konstrukcję wyposażono w 21 dużych otworów wentylacyjnych.
Kask dostępny jest w trzech rozmiarach skorupy.
A practical and comfortable to use helmet for any cyclist, comes with the revolutionary FIT SIZE –
headlock regulation system. It is possible thanks to a knob, which will adjust the helmet’s size
to any head in a precise way.
The helmet is equipped with 21 large vents. It is available in three shell sizes.

Kaski rowerowe
.
dziecie˛ce i młodziezowe
Helmets for kids and youth
Meteor MV6-2
44-48 cm 23946
48-52 cm 23947

dostępne rozmiary XS
available sizes S

Materiał:
skorupa zewnętrzna – PCV, wewnątrz materiał absorbujący EPS
Material: outer shell – PVC, inner absorbing material EPS

XS: 23948 S: 23949

XS: 23940 S: 23941

XS: 23944 S: 23945

Cechy produktu:
Features:

XS: 23938 S: 23939

XS: 23942 S: 23943

XS: 23950 S: 23951

Bezpieczny kask wysokiej jakości zaprojektowany z myślą o najmłodszych. Idealnie spisuje
się podczas nauki jazdy na wszelkich dziecinnych pojazdach. Zapewni dziecku komfort także
wtedy, gdy podróżuje ono w foteliku dziecięcym na Twoim rowerze.

Przód kasku, z wyprofilowanym zintegrowanym daszkiem, chroni buzię dziecka przed urazem
i osłania oczy przed słońcem, ale nie ogranicza pola widzenia. Dzięki zaokrąglonej i mocniej
zabudowanej tylnej ściance kasku, dziecko ma dobrze chronioną część potyliczną głowy.
Kask jest lekki, więc nie obciąża zbytnio delikatnych kręgów szyjnych dziecka. Obwód kasku jest precyzyjnie
regulowany pokrętłem dzięki systemowi FIT SIZE - headlock.
XS: 23936 S: 23937

XS: 23952 S: 23953

A safe, high-quality helmet designed with the youngest in mind. It ideally suits any lessons of every child’s vehicle.
It will provide comfort even when the child is travelling in a basket seat on your bike.

The front of the helmet with a profiled integrated visor protects the child’s face from trauma and covers the eyes
from the sun, but does not limit the field of vision. Thanks to a rounded and bulkier backside of the helmet, the child has the back of the head protected well.

Meteor MA-2
dostępne rozmiary
available sizes

S
M

48-52 cm 23968
52-56 cm 23969

Materiał:
skorupa zewnętrzna – PCV, wewnątrz materiał absorbujący EPS.
Material: outer shell – PVC, inner absorbing material EPS.
Cechy produktu:
Features:

Mocny kask dziecięcy Meteor MA-2 przeznaczony jest także do jazdy na rolkach.
Tył tego modelu został przedłużony, co zapewnia maksymalny poziom ochrony
podczas upadków na plecy. Kask jest lekki, wyposażony w 15 otworów wentylacyjnych,
co zapewnia odpowiednie chłodzenie. Precyzyjna regulacja obwodu oraz regulowany pasek pod brodę
stabilnie utrzymują kask na głowie dziecka, a jego pozycji nie zmienia nawet najbardziej dynamiczny ruch.
The robust Meteor MA-2 children’s helmet is also designed for riding on roller blades. Its rear has been
extended, ensuring a maximum level of protection when falling on the back. It is lightweight and comes
with 15 vents that guarantee adequate cooling. Fine-tuning of the adjustable chin strap securely holds the
helmet on the child’s head, and its position does not change even the most dynamic movement.

S: 23954 M: 23955

S: 23956 M: 23957

S: 23958 M: 23959

S: 23960 M: 23961

S: 23964 M: 23965

S: 23966 M: 23967

kaski rowerowe dziecięce i młodzieżowe Helmets for kids and youth

The helmet is light so it does not encumber the delicate cervical vertebrae of the child. The diameter of the helmet is precisely adjusted by a knob thanks to the FIT
SIZE – headlock system.
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Meteor MV5-2
dostępne rozmiary
available sizes

48-52 cm 23222
52-56 cm 23223

S
M

Materiał: skorupa zewnętrzna – PCV, wewnątrz materiał absorbujący EPS.
Material: outer shell – PVC, inner absorbing material EPS.
Cechy produktu:
Features:

Kask ochronny Meteor MV5-2 skutecznie chroni głowę dziecka w razie
upadku. Jego skorupa z zewnętrzną powłoką z PVC i wewnętrzną EPS
wykazuje wysoką odporność mechaniczną i gwarantuje zabezpieczenie
przed urazem. Dzięki 5 otworom wentylacyjnym do wnętrza przedostaje się
powietrze, skutecznie odprowadzając ciepło z główki aktywnego dziecka.
Konstrukcja ze zintegrowanym daszkiem, chroni buzię dziecka przed
urazem i osłania oczy przed słońcem, ale nie ogranicza pola widzenia.

S: 23220 M: 23221

The Meteor MV5-2 protective helmet will efficiently protect a child’s head in case of a fall. Its outer PVC and inner EPS shells feature high mechanical resistance
and guarantee protection from trauma. Thanks to its 5 vents, the air can venture into the helmet, efficiently dissipating heat from the head of an active child.
The frame with an integrated visor protects the child’s face from trauma and shields the eyes from the sun, but does not hinder the field of view.

Meteor HB6-2
dostępne rozmiary
available sizes

S
M

48-52 cm 23234
52-56 cm 23235

Materiał:
skorupa zewnętrzna – PCV
wewnątrz materiał absorbujący EPS.

kaski rowerowe dziecięce i młodzieżowe Helmets for kids and youth

Material:
outer shell – PVC
inner absorbing material EPS.
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Cechy produktu:
Features:

Uniwersalny kask rowerowy dziecięcy Meteor HB6-2, jest lekki niczym piórko.
To najlepiej wentylowany kask z grupy dzięcięco-młodzieżowej, posiada aż 25 otworów w systemie AIR FLOW.
S: 23232 M: 23233

Jest odpowiedni dla przedszkolaków i ich nieco starszych kolegów. Oferuje świetną ochronę młodym użytkownikom rowerów,
rolek czy deskorolek. Przyda się również jako element bezpieczeństwa podczas jazdy w przyczepkach rowerowych lub fotelikach
mocowanych na rowerze. Wielkość kasku można łatwo regulować dzięki systemowi FIT SIZE - headlock. Ciekawa kolorystyka
spodoba się każdemu dziecku, a kask stanie się stałym elementem wyposażenia wycieczek rowerowych.
A universal bicycle helmet for kids, the Meteor HB6-2, is as light as a feather.
It is the best-ventilated helmet for children and young people, with up to 25 vents of the AIR FLOW system.
It is suitable for both pre-schoolers and their slightly older friends. It offers great protection for young bikers,
roller-skaters or skateboarders. It will be also provide safety while riding in a bicycle trailer or a child seat mounted on the bike.
The size of the helmet can be easily adjusted thanks to the FIT SIZE – headlock system.
Its interesting colours will appeal to every child and the helmet will become a permanent companion in their cycling trips.

Meteor HB6-5
dostępne rozmiary
available sizes

48-52 cm 23246
52-56 cm 23247

S
M

Materiał:
skorupa zewnętrzna – PCV
wewnątrz materiał absorbujący EPS.
Material:
outer shell – PVC
inner absorbing material EPS.
Cechy produktu:
Features:

Najlżejszy z kasków dziecięcych i młodzieżowych.
Jego minimalna waga nie obciąża głowy i szyi. 11 otworów
w systemie AIR FLOW sprawnie wentyluje wnętrze kasku.

S: 23250 M: 23251

Kask charakteryzuje się zwiększoną aerodynamiką kształtu.
Zintegrowany daszek osłania oczy przed słońcem.
The lightest of helmets for children and youngsters.
Its minimum weight does not overload the head or the neck.
11 AIR FLOW vents effectively ventilate the interior of the helmet.
The helmet is characterized by a more aerodynamic shape.
The integrated visor shields the eyes from the sun.

S: 23248 M: 23249

Meteor MV7
dostępne rozmiary XS
available sizes S

44-48 cm 23252
48-52 cm 23253

Materiał:
skorupa zewnętrzna – PCV
wewnątrz materiał absorbujący EPS.

Cechy produktu:
Features:

Jeden z lżejszych kasków z grupy dziecięcej. Ilość otworów wentylacyjnych systemu AIR FLOW to 15 szt.,
co pozycjonuje produkt na szczycie listy najlepiej wentylowanych kasków w grupie dziecięcej.
Wesoła i kolorowa grafika wywołuje uśmiech nie tylko wśród dzieci i gwarantuje,
że kask stanie się stałym towarzyszem wycieczek rowerowych, a najmłodsi będą zawsze o nim pamiętać by go włożyć.
One of the lighter helmets from the children’s products group. Number of vents in the AIR FLOW system:
15, which places the product at the top of the list of the best-ventilated helmets in children’s products.
Cheerful and colourful artwork evokes a smile not only among children and also guarantees that the helmet
will become a staple companion in cycling trips, and the youngsters will always remember taking it.

Meteor MTV18-B
dostępne rozmiary
available sizes

S
M
L

53-55 cm 23863
55-58 cm 23864
58-61 cm 23865

Cechy produktu:
Features:
Materiał:
skorupa zewnętrzna – PCV
wewnątrz materiał absorbujący EPS.
Material:
outer shell – PVC
inner absorbing material EPS.
S: 23868 M: 23869

S: 23861 M: 23862

S: 23866 M: 23867

kaski rowerowe dziecięce i młodzieżowe Helmets for kids and youth

Material:
outer shell – PVC, inner absorbing material EPS.
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Meteor KS-29
dostępne rozmiary
available sizes

M
L

Kaski rowerowe
in mold
In mold

cycling helmets

55-58 cm 23992
58-61 cm 23993

Materiał: skorupa zewnętrzna – PCV, wewnątrz materiał absorbujący EPS.
Material: outer shell – PVC, inner absorbing material EPS.
Cechy produktu:
Features:

Wygodny, niezwykle bezpieczny a przy tym bardzo nowoczesny kask
nadający się zarówno do jazdy miejskiej jak i wyczynowej.
iu zewnętrznej
Kask został wykonany z wysokiej jakości materiałów w technologi IN-MOLD. Polega ona na połączeniu
i wewnętrznej warstwy kasku już w początkowej fazie produkcji. Dzięki takiemu rozwiązaniu konstrukcja
jest wyjątkowo lekka przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów bezpieczeństwa.
Zastosowanie miękkiej, miłej w dotyku oraz odpinanej wyściółki gwarantuje bardzo komfortowe użytkowanie kasku w trakcie długich wycieczek.
Kask wyposażony jest w 33 otwory zapewniające stała cyrkulacje powietrza wokół głowy oraz odprowadzanie ciepła – system AIR FLOW.
Odpowiednia wentylacja zabezpiecza skórę głowy przed nadmiernym poceniem. Przednie otwory wyposażone w siatkę zabezpieczającą głowę przed owadami.
A remarkably comfortable, safe, and modern helmet suitable both for urban and professional cyclists.
The helmet has been made of high quality materials in the IN-MOLD technology. It consists in joining the outer and inner layers of the helmet at the initial stage of
production. Thanks to this solution, the structure is exceptionally light and it maintains high safety parameters.
The soft and smooth removable liner of the helmet guarantees great comfort of use during long trips.
The helmet is equipped with 33 holes ensuring constant air circulation around the head and heat transfer – the AIR FLOW system.
The proper ventilation prevents head skin from excessive sweating. Front holes covered with net protect the head from insects.

Meteor HB23

kaski rowerowe in mold in mold cycling helmets

dostępne rozmiary
available sizes
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M
L

55-58 cm 23994
59-61 cm 23995

Materiał: skorupa zewnętrzna – PCV, wewnątrz materiał absorbujący EPS.
Material: outer shell – PVC, inner absorbing material EPS.
Cechy produktu:
Features:

Kask rowerowy szosowy/MTB
Road/ MTB cycling helmet
Meteor MV29
dostępne rozmiary
available sizes

M
L

55-58 cm 24520
58-61 cm 24521

Cechy produktu:
Features:

Materiał: skorupa zewnętrzna – PCV, wewnątrz materiał absorbujący EPS.
Material: outer shell – PVC, inner absorbing material EPS.

kaski rowerowe in mold in mold cycling helmets

Waga: 250 g
Weight: 250 g
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Re˛kawiczki rowerowe

Cycling gloves

odprowadzanie potu
zwiększona przewiewność zgięć
palców i śródręcza dzięki otworom
perspiration
increased breathability of the bends of fingers
and metacarpus thanks to the holes

GE

L

wkładki żelowe
zapobiegają przenoszeniu drgań
z kierownicy na dłonie, amortyzują wstrząsy
gel inserts
prevent the transmission of vibrations from
the steering wheel to your hands, absorb shock
perforacja żelu
wkładka żelowa wyposażona w otwory wentylacyjne
perforation of gel
gel insert provided with ventilation holes

zapięcie na rzep
ułatwia szybkie i mocne zapięcie
velcro fastener
facilitate the rapid and strong fastening

chłonne frotte
specjalny materiał o zwiększonej
chłonności do wycierania potu
absorbent frotte
special material with improved
absorbency for wiping sweat
wzmocnienie nasady kciuka
specjalnie skrojona łatka w okolicy kciuka chroni
przed nadmiernym uciskiem we wrażliwym miejscu
reinforcement of the base of thumb
specially tailored patch around the thumb protects
against excessive oppression in the sensitive spot

siatka 3D
materiał o strukturze 3D z mikrokanalikami
zapewnia optymalny opływ powietrza wokół dłoni
3D mesh
material of the 3D structure with micro channels
for optimum airflow around your hand
uchwyty do zdejmowania
pętelki wszyte pomiędzy palce
ułatwiają zdejmowanie rękawiczek
handles to remove
loops sewn between the fingers
make it easy to remove gloves
panel ochronny
o zwiększonej odporności na ścieranie
w miejscu podparcia dłoni w razie upadku
protective panel
with increased resistance to abrasion
in the fulcrum of the hand in the event of a fall
silikonowe nadruki
silicone prints
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anatomiczne przeszycia
perfekcyjne dopasowanie do kształtu
dłoni zapobiega uciskowi na żyły wewnątrz dłoni
anatomical stitching
perfect fit to the shape of hand
prevents pressure on the veins of palm

wkładka piankowa
bardzo miękka, sprężysta pianka stosowana wszędzie tam,
gdzie liczy się delikatność i najwyższa elastyczność
foam insert
very soft, resilient foam used wherever
delicacy and highest flexibility count

wstawki z eco-skóry
zwiększają komfort użytkowania dopasowując się
do indywidualnych cech dłoni nawet najmłodszych użytkowników
eco-leather inserts
increase comfort by adjusting to the individual characteristics
of the hand, even for the youngest users

gumka na nadgarstku
dopasowuje rękawicę w obwodzie nadgarstka
uszczelniając ją przed działaniem wiatru
rubber band on the wrist
adjusts the glove in the perimeter
of the wrist sealing it against the wind

touch point
ze specjalnym materiałem na opuszku palca
wskazującego do obsługi dotykowych
telefonów komórkowych
touch point
with a special fabric at the fingertip to operate
the touch screen mobile phones

membrana Softshell
oddychająca, chroniąca przed wiatrem pozwala
cieszyć się aktywnością nawet w chłodniejsze dni
Softshell membrane
breathable, windproof, lets you enjoy
the activity even on cooler days
rozciągliwa tkanina
elastyczne panele zastosowane w rękawiczce
pozwalają na nieskrępowane ruchy dłoni
elastic fabric
flexible panels used in the glove allow
for an unhindered movement of the hand

prehensile shape
increased grip thanks to the support of the
areas of hand responsible for the power of grip

rękawiczki rowerowe cycling gloves

chwytny kształt
zwiększona chwytność dzięki wsparciu obszarów
dłoni odpowiedzialnych za moc uścisku
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Re˛kawiczki rowerowe

Cycling gloves

Rękawiczki rowerowe żelowe
Gel cycling gloves
Meteor GEL GX10
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka
size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

S
M
L
XL

17-19,5 cm
19,5-22 cm
22-24,5 cm
24,5-27 cm

23824
23825
23826
23827

Materiał: nylon, poliuretan, elastan, eco-skóra, wkładka żelowa
Fabric: nylon, polyurethane, elastane, eco-leather, gel insert
Cechy produktu:
Features:

GE

L

Rękawiczki rowerowe żelowe
Gel cycling gloves
Meteor GEL GX30
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka
size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

S
M
L
XL

17-19,5 cm
19,5-22 cm
22-24,5 cm
24,5-27 cm

23832
23833
23834
23835

Materiał: nylon, poliuretan, elastan, eco-skóra, wkładka żelowa
Fabric: nylon, polyurethane, elastane, eco-leather, gel insert
Cechy produktu:
Features:

GE

L

Rękawiczki rowerowe żelowe
Gel cycling gloves
Meteor GEL GX31
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka
size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

S
M
L
XL

17-19,5 cm
19,5-22 cm
22-24,5 cm
24,5-27 cm

23836
23837
23838
23839

Materiał: nylon, poliuretan, elastan, eco-skóra, wkładka żelowa
Fabric: nylon, polyurethane, elastane, eco-leather, gel insert
Cechy produktu:
Features:

12

GE

L

Rękawiczki rowerowe żelowe
Gel cycling gloves
Meteor GEL GX40
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka
size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

S
M
L
XL

17-19,5 cm
19,5-22 cm
22-24,5 cm
24,5-27 cm

23840
23841
23842
23843

Materiał: nylon, poliuretan, elastan, eco-skóra, wkładka żelowa
Fabric: nylon, polyurethane, elastane, eco-leather, gel insert
Cechy produktu:
Features:

GE

L

Rękawiczki rowerowe żelowe
Gel cycling gloves
Meteor GEL GX41
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka
size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

S
M
L
XL

17-19,5 cm
19,5-22 cm
22-24,5 cm
24,5-27 cm

23844
23845
23846
23847

Materiał: nylon, poliuretan, elastan, eco-skóra, wkładka żelowa
Fabric: nylon, polyurethane, elastane, eco-leather, gel insert
Cechy produktu:
Features:

GE

L

Meteor GEL BX-3 BLACK
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka
size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

S
M
L
XL

17-19,5 cm
19,5-22 cm
22-24,5 cm
24,5-27 cm

23149
23150
23151
23152

Materiał: nylon, poliuretan, elastan, eco-skóra, wkładka żelowa
Fabric: nylon, polyurethane, elastane, eco-leather, gel insert
Cechy produktu:
Features:

GE

L

rękawiczki rowerowe cycling gloves

Rękawiczki rowerowe żelowe
Gel cycling gloves
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Rękawiczki rowerowe żelowe
Gel cycling gloves
Meteor GEL BX-4
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka
size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka
size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

S
M
L
XL

S
M
L
XL

17-19,5 cm
19,5-22 cm
22-24,5 cm
24,5-27 cm

23133
23134
23135
23136

17-19,5 cm
19,5-22 cm
22-24,5 cm
24,5-27 cm

23137
23138
23139
23140

Materiał: poliuretan, nylon, polyester, elastan, eco-skóra, wkładka żelowa
Fabric: polyurethane, nylon, elastane, eco-leather, gel insert
Cechy produktu:
Features:

GE

L

Rękawiczki rowerowe żelowe damskie
Lady gel cycling gloves
Meteor GEL LADY LX10
dostępne rozmiary
available sizes

rękawiczki rowerowe cycling gloves

rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka
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size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

14,5-17 cm
17-19,5 cm
19,5-22 cm

XS
S
M

Materiał: nylon, polyester, elastan
Fabric: nylon, polyester, elastane
Cechy produktu:
Features:

GE

L

23854
23855
23856

Rękawiczki rowerowe
Cycling gloves
Meteor TOP TX10
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka
size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

S
M
L
XL

17-19,5 cm
19,5-22 cm
22-24,5 cm
24,5-27 cm

23347
23348
23349
23350

Materiał: polyester, nylon, poliuretan, elastan, eco-skóra
Fabric: polyester, nylon, polyurethane, elastane, eco-leather
Cechy produktu:
Features:

Rękawiczki rowerowe
Cycling gloves
Meteor TOP TX11
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka
size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

S
M
L
XL

17-19,5 cm
19,5-22 cm
22-24,5 cm
24,5-27 cm

23351
23352
23353
23354

Materiał: polyester, nylon, poliuretan, elastan, eco-skóra
Fabric: polyester, nylon, polyurethane, elastane, eco-leather
Cechy produktu:
Features:

Rękawiczki rowerowe
Cycling gloves

dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka
size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

S
M
L
XL

17-19,5 cm
19,5-22 cm
22-24,5 cm
24,5-27 cm

Materiał: polyester, nylon, poliuretan, elastan
Fabric: polyester, nylon, polyurethane, elastane
Cechy produktu:
Features:

23355
23356
23357
23358

rękawiczki rowerowe cycling gloves

Meteor TOP TX20
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Rękawiczki rowerowe
Cycling gloves
Meteor TOP TX21
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka
size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

S
M
L
XL

17-19,5 cm
19,5-22 cm
22-24,5 cm
24,5-27 cm

23359
23360
23360
23362

Materiał: polyester, nylon, poliuretan, elastan
Fabric: polyester, nylon, polyurethane, elastane
Cechy produktu:
Features:

Rękawiczki rowerowe
Cycling gloves
Meteor TOP TX30
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka
size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

S
M
L
XL

17-19,5 cm
19,5-22 cm
22-24,5 cm
24,5-27 cm

23363
23364
23365
23366

Materiał: polyester, nylon, elastan
Fabric: polyester, nylon, elastane
Cechy produktu:
Features:

Rękawiczki rowerowe
Cycling gloves

rękawiczki rowerowe cycling gloves

Meteor TOP TX31
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dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka
size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

S
M
L
XL

Materiał: polyester, nylon, elastan
Fabric: polyester, nylon, elastane
Cechy produktu:
Features:

17-19,5 cm
19,5-22 cm
22-24,5 cm
24,5-27 cm

23367
23368
23369
23370

Rękawiczki rowerowe pełne
Full Finger cycling gloves
Meteor FULL FX11
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka
size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

S
M
L
XL

17-19,5 cm
19,5-22 cm
22-24,5 cm
24,5-27 cm

23393
23394
23395
23396

Materiał: nylon, poliuretan, elastan, eco-skóra, wkładka żelowa
Fabric: nylon, polyurethane, elastane, eco-leather, gel insert
Cechy produktu:
Features:

GE

L

Rękawiczki rowerowe pełne
Full Finger cycling gloves
Meteor FULL FX10
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka
size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

S
M
L
XL

17-19,5 cm
19,5-22 cm
22-24,5 cm
24,5-27 cm

23389
23390
23391
23392

Materiał: nylon, poliuretan, elastan, eco-skóra, wkładka żelowa
Fabric: nylon, polyurethane, elastane, eco-leather, gel insert

GE

L

rękawiczki rowerowe cycling gloves

Cechy produktu:
Features:
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Re˛kawiczki rowerowe
dziecie˛ce Kids cycling gloves
Rękawiczki rowerowe
Cycling gloves
Meteor KIDS RACING
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka

4
5
6

16 cm
17 cm
18 cm

23386
23387
23388

size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

Materiał: nylon, polyester, eco-skóra
Fabric: nylon, polyester, eco-leather
Cechy produktu:
Features:

Rękawiczki rowerowe
Cycling gloves
Meteor KIDS AUTO
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka

4
5
6

16 cm
17 cm
18 cm

23383
23384
23385

size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

Materiał: nylon, polyester, eco-skóra
Fabric: nylon, polyester, eco-leather
Cechy produktu:
Features:

Rękawiczki rowerowe
Cycling gloves
Meteor KIDS DINOSAUR
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka

4
5
6

16 cm
17 cm
18 cm

23380
23381
23382

size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

Materiał: polyester, nylon, poliuretan, elastan
Fabric: polyester, nylon, polyurethane, elastane
Cechy produktu:
Features:
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Rękawiczki rowerowe
Cycling gloves
Meteor KIDS DOTS
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka

4
5
6

16 cm
17 cm
18 cm

23371
23372
23373

size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

Materiał: polyester, nylon, poliuretan, elastan
Fabric: polyester, nylon, polyurethane, elastane
Cechy produktu:
Features:

Rękawiczki rowerowe
Cycling gloves
Meteor KIDS FLOWER
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka

4
5
6

16 cm
17 cm
18 cm

23374
23375
23376

size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

Materiał: nylon, polyester, eco-skóra
Fabric: nylon, polyester, eco-leather

Rękawiczki rowerowe
Cycling gloves
Meteor KIDS PRINCESS
dostępne rozmiary
available sizes
rozmiar rękawiczki należy dobrać
mierzącobwód dłoni bez kciuka

4
5
6

16 cm
17 cm
18 cm

size of the glove shouldbe
selected by measuring perimeterof
the hand without the thumb

Materiał: nylon, polyester, eco-skóra
Fabric: nylon, polyester, eco-leather
Cechy produktu:
Features:

23377
23378
23379

rękawiczki rowerowe dziecięce kids cycling gloves

Cechy produktu:
Features:
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Wyposazenie
˙
roweru

Bicycle accessories

Torba podsiodłowa
Saddle bike bag
Meteor
Pojemność: 0,65 L
Waga: 130 g
Wymiary: 15 x 10 x 8 cm
Capacity: 0,65 L
Weight: 130 g
Dimensions: 15 x 10 x 12 cm

23900

Torba przeznaczona jest do montażu pod siodełkiem roweru. Montaż i demontaż jest wyjątkowo prosty
i szybki. Wykonana jest z tkaniny wodoodpornej. Duża, pojemna komora zamykana jest na zamek błyskawiczny.
Torba wyposażona jest w dodatkowe uchwyty wielorakiego zastosowania, karabińczyk i siateczkę
na klucze. W części czołowej umieszczono odblaskowy pasek zwiększający widoczność po zmroku.
The bag is designed to be mounted under the bicycle saddle. Assembly and disassembly is very simple
and quick. Made of waterproof fabric. Large, capacious compartment, closed with a zipper.
The bag is equipped with additional handles for multiple uses, a carabineer and a mesh key bag.
The front features a reflective strip, increasing the bike’s visibility after dark.

Liczniki bezprzewodowe
Wiraless cycle computers
Meteor C015
Wymiary: 5,0 x 5,0 x 2,5 cm
3 kolorowe osłonki w zestawie
Diameter: 5,0 x 5,0 x 2,5 cm
3 colored frames included
Liczniki bezprzewodowe przeznaczone są do pomiarów
parametrów jazdy rowerem. Wyposażone są w funkcje
wyświetlania czasu: godzin, minut i sekund oraz pomiar
prędkości: aktualnej, średniej, maksymalnej i tendencji prędkości.
Przy ich pomocy można również zmierzyć czas aktualnej
wycieczki i jej całkowity przebieg.
Urządzenie posiada opcję wyświetlania liczby spalanych kalorii,
jest więc pomocnym narzędziem do monitorowania wydajności ruchu.
Brak przewodów znacznie ułatwia montaż i demontaż urządzenia.
Liczniki są wodoodporne.
Wireless Speedometers are designed for measuring biking parameters.
Equipped with time display features: hours, minutes and seconds,
and a speed-measuring system: current, average, maximum
and trends of speed.
With their help, you can also measure the duration of the current trip
and its total mileage.
The device features the option to display the number of calories burned,
so it is a useful tool for monitoring your performance.
No wires translate into easy assembly and disassembly of the machine.
Speedometers are water resistant.
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38098

Zapięcie rowerowe na szyfr 6 mm
6 mm bike combo lock
Meteor

23901
Materiał: tworzywo sztuczne, stal, guma
Wymiary: długość: 120 cm, grubość linki: 6 mm
Waga: 160 g

Zapięcie rowerowe na szyfr to elastyczna, samozwijająca się, pleciona linka ze stali
odpornej na przecinanie. Powłoka winylowa pokrywająca kabel zapobiega zarysowaniom
lakieru. Kombinacja 4-cyfrowa mechanizmu blokującego daje wygodę użycia bez
wykorzystania klucza. Blokada jest zintegrowana z obudową.

Material: plastic, steel, rubber
Dimensions: length: 120 cm, diameter: 6 mm
Weight: 160 g

A bicycle cipher lock is a flexible, expandable braided steel cable made from cutting-resistant steel. Its vinyl coating covering the cable prevents scratching the bike’s paintjob.
The 4-digit combination locking mechanism gives you the convenience of use without
the necessity to carry a key. The lock is integrated into the housing.

Zapięcie rowerowe 10 mm
10 mm bike lock
Meteor
Materiał: linka stalowa w rękawie gumowym
Wymiary: długość: 120 cm, grubość linki: 10 mm
Waga: 290 g
2 klucze w zestawie
Material: steel cord i rubber cover
Dimensions: length: 120 cm, diameter: 10 mm
Weight: 260 g
2 kays in set

23935

Zapięcie rowerowe segmentowe 20 mm
20 mm segment bike lock

23934
Materiał: tworzywo sztuczne, stal
Wymiary: długość: 90 cm, grubość linki: 20 mm
Waga: 690 g
2 klucze w zestawie
Material: plastic, steel
Dimensions: length: 90 cm, diameter: 20 mm
Weight: 690 g
2 kays in set

wyposażenie roweru bicycle accessories

Meteor
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Bidon 770 ml
Water bottle 770 ml
Meteor
Pojemność: 0,77 L
Wymiary: średnica 7 cm, wysokość 23 cm
Waga: 86 g
Skład: 100% polietylen

dostępne kolory
available colours

Capacity: 0,77 L
Dimensions: 7 x 23 cm
Weight: 86 g
Material: plastic

24254
24254
24255
24256
24257

Bidon turystyczny 750 ml
Camping bottle 750 ml
Meteor

Pojemność: 0,75 L
Wymiary: średnica 7,5 cm, wysokość 23,5 cm
Waga: 110 g
Skład: 100% polietylen
Capacity: 0,75 L
Dimensions: 7,5 x 23,5 cm
Weight: 110 g
Material: plastic

76111

Pas z bidonami 2 x 170 ml
Waist belt with two bottles 170 ml

wyposażenie roweru bicycle accessories

Meteor

22

Wymiary: 119 cm długości (maksymalny obwód pasa osoby noszącej)
Kieszeń: 38 x 11,5 cm
Bidony: 13 x 8 x 3,5 cm
Średnica otworu bidonów: 3 cm
Pojemność bidonów: 170 ml
Materiał: 100 % Neopren
Wyjście na słuchawki, elastyczne uchwyty na żel energetyczny,
elementy odblaskowe, regulowany amortyzowany pas.
Size: 119 cm long (max. waist circumference)
Pocket: 38 x 11.5 cm
Bottles: 13 x 8 x 3.5 cm
Bottle opening diameter: 3 cm
Bottle capacity: 170 ml
Material: 100% neoprene
Headphone hole patch, energy gel holder,
reflective elements, adjustable cushioned belt.

23794

Pas z bidonem 500 ml
Waist belt with bottle 500 ml
Meteor

Wymiary: 133 cm długości (maksymalny obwód pasa osoby noszącej)
Kieszeń: 30 x 17 cm
Bidon: 19,5 x 7,5 cm
Średnica otworu bidonu: 4 cm
Pojemność bidonu: 500 ml
Materiał: 100 % Neopren
Wyjście na słuchawki, elastyczne uchwyty na żel energetyczny,
elementy odblaskowe, regulowany amortyzowany pas.
Size: 133 cm long (max. waist circumference)
Pocket: 30 x 17 cm
Bottles: 19,5 x 7,5 cm
Bottle opening diameter: 4 cm
Bottle capacity: 500 ml
Material: 100% neoprene
Headphone hole patch, energy gel holder,
reflective elements, adjustable cushioned belt.

23793

Pompka rowerowa
Bike pump
Double action

Materiał: aluminium, PVC
Waga: 134 g
Długość: 25 cm

Bardzo skuteczna i lekka, mała pompka ręczna dla każdego rowerzysty. Przeznaczona jest do szybkiego i bardzo
precyzyjnego napompowania, lub dopompowania kół w rowerze. Technologia Double Action sprawia, że powietrze
wtłaczane jest dwa razy szybciej niż w zwykłej pompce, bowiem pompuje przy ruchu w obie strony. Pasuje zarówno do wentyli rowerowych jak i samochodowych. Pompka zawiera manometr i uchwyt montażowy.

Material: aluminum, PVC
Weight: 134 g
Length: 25 cm

Very effective and lightweight - a small hand pump for every biker. It is designed for a quick and very precise
inflation, or re-inflation of a bike wheel. Double Action Technology - the air is being injected two times faster than
with a normal pump flow, because it inflates the wheel both then pulling and pushing. It handles both bicycle and
car valves. The pump includes a pressure gauge and mounting rack.

wyposażenie roweru bicycle accessories
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