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FOTO DETAIL PRODUKTU

Máme značkový produkt! 
Každý výrobek je opatřen registrovanou značkou PSí®!
„Psí“ vychází z písmena řecké abecedy   . Na výrobcích je 
tento řecký znak různě modifikován tak, aby nejlépe zdůraz-
ňoval značkový produkt.

Firma s historií, zkušenostmi a odborníky ve výrobě!

Společnost PSí HUBÍK s.r.o. se specializuje na výrobu mo-
tooděvů od roku 1990. Díky špičkové technologii zvládá 
produkci 30 odborníků. Po výstupní kontrole se produkt 
dostává do centrály s 8 referenty, kteří zajišťují distribuci do 
vybraných speciálních poboček, kde je školeným personá-
lem předáván zákazníkům.
Naše značka je PSí®.

- designy na přání

- velikosti na míru

- zvýhodněné ceny na skladovou zásobu

Tým lidi, kteří o váš produkt pečují ve výrobním závodu a centrále společnosti.

kdo jsme? Co je náš produkt? Motooděvy!
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Každý šev je minimálně dvojitý, často až trojitý, přičemž jeden 
z nich je vždy skrytý tak, aby se nemohl ihned prodřít. Nitě musí 
splňovat vysoké nároky na pevnost a odolnost proti prodření. 
Kevlarové nitě z aramidových vláken odolávají teplotě téměř 
400 °C. 

Bezpečnost zákazníka je pro firmu PSí HUBÍK s.r.o. na 
1.  místě. Při výrobě klademe důraz na správný výběr chráni-
čů, především co se týká materiálového složení, požadavků 
na ergonomické tvary a neméně důležité správné umístění 
do výrobku. 
Firma PSí HUBÍK používá vlastní technologie, tzv. dvojité sys-
témy ochrany, které spočívají ve zdvojení nejvíce exponova-
ných míst při pádu a to buď vnějšími carbonovými skořepina-
mi z aramidových a uhlíkových vláken nebo feritovými chrániči 
z vysocepevnostní nerezavějící oceli. Tyto technologie jsou 
vyvíjeny ve spolupráci s profesionálními jezdci na závodních 
tratích.

každý motooděv Psí® šijeme bezpečnostními švy! klademe důraz na maximální ochranu!
Firma PSí HUBÍK s.r.o. nakupuje od renomovaných dodava-
telů s dlouholetými zkušenostmi se zpracováním dodávaných 
materiálů. Usně, textilie, chrániče, nitě... vše splňuje přísné 
parametry pro výrobu motooděvů. Vedle materiálových atestů 
poskytovaných dodavateli si výroba zajišťuje nezávislé testy 
pro vlastní hodnocení. 

Spotřeba se odvíjí od velikosti motooděvu a designového 
provedení. Průměr je 1 150 m. Ve výrobě je skladem cca 40 
odstínů nití, které dokonale ladí s vámi vybraným svrchním ma-
teriálem. Můžete si také zvolit pravý opak - kontrastní prošití 
oděvu. 

Používáme nejnovější výrobní technologie a materiály 
od renomovaných firem! Víte kolik metrů nití je potřeba na jeden motooděv Psí®?
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Švy na klima membráně se překrývají speciální páskou a za-
tavují se při vysoké teplotě na zavařovacím stroji.

testování nepropustnosti vody
Zhotovené sváry jsou kontrolovány na nepropustnost vody 
pomocí testovací stanice přímo ve výrobě tak, aby výrobek 
splňoval daná kritéria.

Zatavení švů na membráně

Přenos vlhkých vodních par přes hydrofilní membránu sympatex

Membrána Sympatex má polyetherovou složku (modrá). Polyether je hydrofilní (vodu přitahující) a způsobuje průchod 
vodních par materiálem.

Ven z oděvu

Vodní pára uvnitř

Vodní pára
Ven z oděvu

Vodní pára uvnitř

Vodní kapičky

Firma PSí HUBÍK s.r.o. je partnerem německé firmy Sympatex 
Technologies GmbH, která uděluje výrobcům licence k použí-
vání jejich technologií na základě prozkoumání kvalit výrobce 
a dodržování schválených technických postupů. Zákazníkům 
z celého světa je tak zaručen výrobek 100 % kvality. 

Co je sYMPatEX®?
Je to membrána, která zaručuje 100% voděodolnost s vodním 
sloupcem do 25 m, 100% větruvzdornost podle EN ISO 9237 
a vysokou prodyšnost testovanou Institutem Hohenstein, kdy 
hodnotou R

et
<1.5 (R

et 
- odpor vodní páry) výrazně přesahuje 

standardy. Díky svému zatavenému neporéznímu povrchu 
nemůže být membrána Sympatex® zanesena špínou a tak za-
ručuje trvalou prodyšnost. Molekuly vodní páry, které se tvoří 
uvnitř výrobku pocením, jsou dopravovány ven pomocí fyzikál-
ně chemického procesu. Dokonce v extrémním klimatu a po-
časí membrána zajistí, abyste se cítili pohodlně. Další výhodou 
membrány je tenkost materiálu (5 mikronů) a tím nízká váha, 
vysoká elasticita (300 %) a tím extrémní životnost při zaručení 
trvalého výkonu a funkčnosti po celou dobu životnosti oděvu.

Jsme partnery sympatex technologies!
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Technologie pod názvem Outlast Adaptive Komfort byla 
poprvé vyvinuta v roce 1990 v laboratořích NASA. Jedná 
se o textilní materiály s obsahem či nánosem tzv. termokul 
PCM, které regulují tepelný komfort těla. Při pohybu dochází 
k výdeji energie, kterou materiály s OUTLASTEM® absorbu-
jí, ukládají a následně vydávají zpět ve formě tepla v době, 
kdy se tělo nachází v klidu. Tento systém eliminuje extrémní 
teplotní výkyvy a tím brání přehřátí organismu. Následný po-
cit chladu, snižuje pocení a celkově zvyšuje komfort uvnitř 
oděvu.

Kapsa je nejen přizpůsobena tvaru a velikosti mobilního 
přístroje, ale také obsahuje speciální destičku – x-Shield®, 
která pohlcuje elektromagnetické záření, jež vzniká při po-
užívání těchto přístrojů. Je známo, že má vliv na zdravotní 
problémy. X-Shield® byl vyvinut firmou Kufner Textilwerke 
GmbH, celosvětovým předním výrobcem výztužných mate-
riálů s mnohaletými zkušenostmi ve vývoji textilních výrobků.

Materiály s high tech technologií Outlast®! speciální kapsa na mobilní telefon s technologií x-shield®!

Outlast® 
Termokuly

Kůže

Venkovní prostředí

1. Outlast Termokuly absor-
bují přebytečné teplo.

2. Nashromážděné teplo je 
uvolňováno zpět dle po-
třeby těla.

3. Výsledkem je konstantní 
mikroklima.

2.

3.

1.

Mikroklima

Firma PSí HUBÍK s.r.o. má vlastní signmakingové pracoviš-
tě, kde pomocí CO

2
 laserového stroje, dokáže gravírování 

provádět. Co to gravírování je? Jedná se o vytvoření nápisu, 
loga či ornamentu odebráním materiálu pomocí laserového 
paprsku. Při jeho dopadu na povrch materiálu dojde k odpa-
ření horní vrstvy v hloubce 0,03 mm – 0,1 mm a tak se vytvoří 
zajímavý efekt „vypálené kůže“. 

Nápis nebo logo se vyřeže ze speciálních fólií na plotru, 
přenese na textilní díl, kde se zafixuje TERMOLISOVÁNÍM 
při teplotě cca 160 °C. Můžete si vybrat z několika barev, včet-
ně reflexních odstínů pro zvýšení pasivní bezpečnosti na vašich 
cestách.

Víte, že si do koženého výrobku Psí® můžete přát nápis, 
logo či ornament vytvořený technologií tzv. gRaVÍROVÁNÍ?

Víte, že si na textilní výrobek Psí® můžete přát nápis 
nebo logo vytvořené metodou tzv. tERMOlIsOVÁNÍ?
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Personál na pobočkách je odborně vyškolen pro sjednání 
zakázkového šití. Vaše požadavky se zapisují do zakázkové-
ho listu, který provází celou zakázku výrobou. Všichni, kteří 
na vaši zakázce pracují, najdou v listu potřebné informace 
pro svou činnost tak, aby odvedli požadovanou práci v soula-
du s vaší představou. Proto je velmi důležité, aby vám prodej-
ce věnoval maximální pozornost na začátku sjednání zakázky 
a vy si tak mohli vytvořit představu o provedení, zpracování 
i velikosti oděvu a doladit všechny detaily tak, aby vám oděv 
nejlépe vyhovoval. 

Náš výrobek dostanete pouze na vybraných specializovaných 
pobočkách Psí®! 

Oblékáme jak příležitostné jezdce, tak profesionální závodní-
ky. Všem věnujeme maximální pozornost v jejich požadavcích. 
Výrobní program zahrnuje jak textilní, tak koženou produkci 
a díky této široké škále nabízíme zákazníkovi velký výběr. 

S námi si vybíráte DESIGN, VELIKOST, VÝBAVU a ÚČEL 
POUŽITÍ. To vše umožní, abyste si chvíle na motocyklu 
dokonale prožili. 

Dlouholetými krédy naší firmy jsou INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, 
KVALITA, BEZPEČNOST, INOVACE, ZÁRUKA a SERVIS.

Abychom pro vás mohli vytvářet individuální designy, výbavu 
na přání, šití na míru, … máme kvalitní systém řízení firmy. Vý-
robní část je v naprostém souladu s obchodní divizí. Cílem 
je dodat váš výrobek včas a v nejlepší kvalitě.

V současnosti jsme jediným výrobcem na světě, který do-
káže zákazníkovi poskytnout individuální výrobu v rozsahu 
od kožené závodní kombinézy, přes nepromokavé textilní 
oblečení až po motokrosové dresy a oblečení pro volný čas. 

kdo jsou naši zákazníci?
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Zdenka - pobočka Tlumačov Martin - pobočka Praha

Milan - pobočka Lipno Adrian - pobočka Nitra

Kromě zkušeností, které získávají z výroby, z dennodenního styku s motorkáři, se zákazníky na prodejnách, mají i své vlastní 
zkušenosti z cest a ví, že je nejdůležitější, abyste se na svém motocyklu sami cítili skvěle. 

Bunka - pobočka PrahaAdam - pobočka Tlumačov

Pavel - pobočka BrnoNikol - pobočka Brno

Náš prodejní tým je z velké části tvořen aktivními motorkáři!
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Chcete být originální a výjimeční? Vyberte si model na přání. 
Zvolte si barvy, nápisy, nášivky, obrázky, loga … Váš prodejce 
pro vás vytvoří návrh v kreslícím programu, abyste si mohli 
představit, jak bude váš oděv vypadat. 

S námi si vybíráte VÝBAVU!
Také výbavu si můžete zvolit dle svých potřeb a zkušeností. 
Sestavíte si výrobek jen s prvky, které oceníte.

S námi si vybíráte ÚČEL POUŽITÍ!
Střih můžeme přizpůsobit i vašemu současnému motocyklu 
tak, abyste si jízdu dokonale prožili. 

S námi si vybíráte ORIGINÁLNÍ PRODUKT!

s námi si vybíráte DEsIgN! 
Prvotní a hlavní účel každého motooděvu je, aby chránil. Po-
kud vám nesedí chrániče na místech, kde mají poskytovat 
ochranu, pak se bezpečnost výrazně snižuje. U motooděvu 
platí pravidlo, čím je přiléhavější, tím lépe vás chrání. Konzul-
tujte výběr s vašim prodejcem, který vám odbornou radou 
pomůže k vaší spokojenosti. Netrapte se, když vám prodejce 
doporučí šití na míru, i přestože nakupujete běžné oblečení 
ve standardních velikostech. Mějte na paměti, že při jízdě na 
motocyklu jste vystaven nejen povětrnostním vlivům, ale jste 
především účastníkem silničního provozu, kde vám hrozí ri-
ziko nehod a na rozdíl od automobilů, kde vás chrání kapota 
a airbagy, vás chrání jen to, co máte na sobě. Proto je vý-
běr motooblečení tak důležitý. Vyhýbejte se kompromisům, 
vhodná volba může zmírnit následky nehod. 

Zajišťujeme Vám bEZPEČNOst Na MÍRu!
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Jako výrobce nás zajímá váš názor, vaše poznatky a zkuše-
nosti z cest, … I vy se můžete podílet na konstrukci našich 
motooděvů a tak jízdu na motocyklu zpříjemnit sobě i ostat-
ním.
Díky úzkému propojení prodejen s výrobou se vaše připo-
mínky dostávají rychlou cestou na místa, kde se dá ovlivnit 
produkce. 

Pavel Partika, náš zákazník a cestovatel, se například podílí 
na vývoji cestovatelských kompletů. Na jaře roku 2011 si pře-
vzal testovací bundu a kalhoty a v sezóně v tomto oblečení 
najel více než 18 000 km na motocyklu BMW R 1200 GS. 
Hlavní destinací tohoto roku pro něho bylo Maroko. Koncem 
roku bylo testování ukončeno, oblečení nám bylo vráceno k 
prozkoumání a zjištěné poznatky budeme aplikovat v praxi. 

Je pro nás důležitá inovace, testování s profesionálními 
jezdci, zpětná vazba zákazníků!

A co říká sám cestovatel Pavel Partika?

„Testovaný komplet jsem přebíral z rukou Libora      
na jaře roku 2011, kdy na tachometru mého expedič-
ního stroje bylo něco kolem 93 tisíc km. Testovaný 
komplet jsem vracel na konci listopadu téhož roku, 
kdy se tachometr zastavil za číslicí 111 tisíc km. Můžu 
tedy zodpovědně říct, že nějaké hodiny jsem v tomto 
oděvu prožil. Asi největší zátěží byla 19ti denní ex-
pedice po Maroku, kde byl oděv otestován ve všech 
teplotních režimech, které by si člověk dokázal před-
stavit (5°C - 39°C, slunce i déšť). 
Co bych řekl o tomto skvělém kompletu? Myslím, že 
lepší oděv na cestování jsem ještě neměl.“

Denně vytváříme až 15 individuálních střihů a tím se řadíme 
mezi špičku ve světovém oděvním návrhářství. 

Pro tvorbu střihu používáme speciální software, který je neu-
stále vyvíjen, inovován a zdokonalován přímo majitelem firmy 
PSí HUBÍK s.r.o., panem inženýrem Liborem Hubíkem. Jeho 
zkušenosti aktivního motorkáře, dříve závodníka, talent pro 
designérství a technický rozhled díky absolvovaném Vyso-
kém učení technickém, obor strojírenství, dává motooděvům 
PSí® unikátní rozměr. Společně s filozofií firmy, která vychází 
ryze ze zajištění individuálních potřeb zákazníka, se firma 
PSí HUBÍK s.r.o. stává ojedinělou firmou na světě. 

Psí®design studio!
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Motooděvy jsou díky účelu použití vystaveny velkému zatížení, 
a proto vyžadují i náležitou pozornost na údržbu a kontrolu. 
Vlastní výroba nám umožňuje zajistit vám odborný a rozsáhlý 
servis služeb, který spočívá v opravách po pádu, velikostních 
úpravách a čištění. Tím výrazně prodlužujeme životnost výrobků.

Po pádu v rychlosti 100 km/hod na závodní trati. Výrobek po výměně poškozených dílů.

Původní poškozené díly.

Zajišťujeme poprodejní servis - opravy, velikostní úpravy, 
čištění ... a tím výrazně prodlužujeme životnost vašeho 
motooděvu!

Jejich pády nám pomáhají pracovat na výrobcích z hlediska 
poskytnutí maximální ochrany. Jejich požadavky na rychlost 
přenášíme do aerodynamických tvarů oděvu. Odměnou 
jsou nám jejich úspěchy v různých seriálech závodů.

Profesionální jezdci nám přináší zkušenosti z těch 
nejextrémnějších podmínek!
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PRŮVODCE ZakÁZkOVýM šItÍM MOtOODěVu Psí®

Velikostní úpravy Čištění oděvů
Aby motooděv plnil svou funkci, musí vám velikostně padnout. 
Pokud během používání výrobku výrazně změníte postavu, je 
nutné oděv přizpůsobit vašim aktuálním proporcím, jinak vám 
neslouží tak, jak má a neposkytuje ochranu v plném rozsahu. 
V takových případech je nutné osobně navštívit PSí prodejnu, 
kde vám poradíme a společně vyhodnotíme, co se s výrob-
kem dá udělat a co bude pro vás nejvýhodnější i po ekono-
mické stránce. 

Aby vám oděv sloužil co nejdéle, je nutná pravidelná údržba. 
Běžnou a rychlou péčí během sezóny je setření nečistot vlh-
kým hadříkem co nejdříve po jízdě. V případě, že během vyjížď-
ky zmoknete, je nutné oděv nechat vysušit a poté kůži ošetřit 
vyživujícím balzámem, na textil použít impregnaci ve spreji. 
Po sezóně doporučujeme údržbu větší a to důkladné čištění, 
jak z vnější, tak z vnitřní strany.
Jako výrobce vám poskytujeme odborné čištění svých výrobků 
a také vám poradíme, jak o oděv můžete správně pečovat sami.
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Pokud obsahuje zakázka požadavek na loga, nápisy, obrázky,… 
pak se tyto tvary vyřezávají z kůže laserovým paprskem pomocí 
CO

2
 laserového stroje. Pracovníci po vyřezání jednotlivé vrstvy 

přenesou pomocí fólie na kůži, kde se podle potřeby navrství, 
podle toho kolik nápis, obrázek či logo obsahuje kontur a takto 
připravenou grafiku na příslušném dílu výrobku, předávají švad-
lenám na přišití. 

Příprava obrázků
Vaše naměřené míry, které prodejce uvedl na zakázkový list, 
jsou základem pro tvorbu střihu. Z těchto rozměrů se gene-
ruje několik desítek dalších hodnot softwarovým systémem. 
Zkonstruovanou základní síť bodů dále konstruktér upravuje 
podle zadání v objednávce, aby byl střih co nejvíce přizpůso-
ben individuálním požadavkům zákazníka co se týče volnosti 
oděvu, účelu, použití, apod...
Při tvorbě střihu je dále nutné zohlednit požadovanou výba-
vu. I když si zákazník například vybere model z vyvzorované 
kolekce a přeje si navíc jen chránič krčních obratlů, tzv. hrb, 
pro konstruktéra to představuje několik hodin práce na úpra-
vě střihu.

Konstrukční střih se nahrává do softwarového zařízení řezací-
ho katru, kde pracovníci zajistí, aby se připravil správný mate-
riál pro vyřezání jednotlivých dílů, které se automaticky řežou 
pomocí oscilačního nože a tím se docílí maximální přesnosti 
dílů. Pro Vaši představu, jeden výrobek může mít až 200 dílů 
a je na něho potřeba až 25 druhů materiálů.

konstrukce Řezaní na katru
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Po dokončení výrobku švadlenou přichází produkt k výstup-
ní kontrole, kde ho pracovnice očistí, naimpregnuje, vloží 
chrániče. Svým podpisem potvrdí, že je výrobek v souladu 
s objednávkou a předává ho k expedici.

Je pro nás důležité, aby každý zákazník odcházel spokojen. 
Proto vždy doporučujeme předání oděvu na specializova-
ných prodejnách PSí®, kde máte možnost si oděv vyzkoušet 
na motocyklu a posoudit, zda vám bude při jízdě vyhovovat. 
V případě, že máte jakékoliv připomínky, dotazy,...váš prodej-
ce je zkušený natolik, aby vám nejlépe poradil a v případě, že 
potřebujete oděv ještě upravit, pošleme výrobek s požadav-
ky do výroby na dodatečnou úpravu a v nejkratším možném 
termínu vám oděv připravíme tak, aby co nejlépe splňoval 
vaše představy. 

Výstupní kontrola Předání oděvu zákazníkovi
Podšívky a klima membrány šijí vybraní pracovníci, kteří mají 
na tyto materiály seřízeny stroje.

šití finálního výrobku
Po přichystání všech součástek se zakázka dostává ke švad-
lenám, které již kompletují celý výrobek dohromady a zodpo-
vídají tak za finální produkt. 

šití podšívek



28 PRŮVODCE ZAKÁZKOU

kOlEkCE Psí® 2013

Změny v cenách, produktech a podmínkách dodání jsou vyhrazeny!

Máte otázku, na kterou jste nenašli odpověď?
Napište nám e-mail: psi@psi.eu 



Výbava

VYJÍMATELNÁ OTEPLENÁ VESTA - vhodná do chlad-
nějšího počasí, vytváří tepelný komfort těla při zachování 
prodyšnosti.

VYJÍMATELNÁ OTEPLENÁ VLOŽKA - vhodná do chlad-
nějšího počasí, vytváří tepelný komfort těla při zachování 
prodyšnosti.

VYJÍMATELNÁ OTEPLENÁ VLOŽKA - vhodná do chlad-
nějšího počasí, vytváří tepelný komfort těla při zachování 
prodyšnosti. 

OUTLAST® - podšívka s High Tech technologií, která po-
mocí obsahu tzv. termokul PCM akumuluje přebytečné 
teplo a to při poklesu teploty v oděvu uvolňuje zpět a vy-
tváří tak optimální klima.

SYMPATEX® KLIMA MEMBRÁNA - zaručuje 100% 
odolnost proti vodě, 100% odolnost proti větru a zá-
roveň optimální paroprodyšnost. 

BEZPEČNOSTNÍ ŠVY - všechny švy jsou minimálně 
dvojité (často trojité), přičemž jeden šev je vždy skrytý 
tak, aby se nemohl ihned prodřít.

ZATAVENÉ VODOTĚSNÉ ŠVY - švy jsou překryty spe-
ciální páskou, zataveny při vysoké teplotě, tak 100 % 
zabrání pronikání vody.

CARBONOVÉ CHRÁNIČE - zajišťují maximální bez-
pečnost díky sendvičové konstrukci vnějších skořepin 
z aramidových a uhlíkových vláken. Carbonové skoře-
piny jsou podloženy ergonomicky tvarovanými chrániči 
na nejvíce exponovaných místech: ramena, lokty, kole-
na. Tato speciální technologie PSí®, tzv. dvojitý systém 
ochrany, byla vyvíjena ve spolupráci s profesionálními 
jezdci na závodních okruzích při Moto GP a WSBK.

VYJÍMATELNÁ PODŠÍVKA - polyesterová, lehká per-
forovaná podšívka omezující pocení.

PODŠÍVKA - polyesterová, lehká perforovaná podšívka 
omezující pocení.

PODŠÍVKA - polyesterová, lehká perforovaná podšív-
ka omezující pocení.

Materiál

typ výrobku a provedení
DVOUDÍLNÁ KOMBINÉZA - je spojena po celém ob-
vodu pasu vysoce pevným zipem.

JEDNODÍLNÁ KOMBINÉZA 

BUNDA - samostatná bunda v kratší délce.

BUNDA - samostatná bunda v delším provedení.

KALHOTY - samostatné kalhoty.

PÁNSKÝ STŘIH

DÁMSKÝ STŘIH

HOVĚZÍ KŮŽE - speciální kůže pro motocyklové odě-
vy, tloušťka 1,2 - 1,4 mm, absolutní kvalita od italského 
renomovaného dodavatele usní s dlouholetou tradicí.

HOVĚZÍ KŮŽE SOFT - speciální měkčená kůže pro 
motocyklové oděvy, tloušťka 1,0 - 1,2 mm, absolutní 
kvalita od italského renomovaného dodavatele usní 
s dlouholetou tradicí.

KLOKANÍ KŮŽE - speciální kůže pro motocyklové odě-
vy, tloušťka 0,9 - 1,1 mm, absolutní kvalita od italského 
renomovaného dodavatele usní s dlouholetou tradicí.

POPIs IkON

PERFOROVANÁ KŮŽE - prosekané dírky v kůži zajiš-
ťují účinné odvětrání oděvu.

SOFTSHELLOVÝ MATERIÁL s vrstvou DINTEX® 

membrány, která brání vniknutí vody a profouknutí,
zatímco udržuje vysoký stupeň prodyšnosti.

CORDURA® 500 DUPONT + TEFLON® - vysoce 
pevný vrchní textilní materiál s vysokou odolností pro-
ti prodření a povětrnostním podmínkám. Teflonová 
úprava omezuje ušpinění a usnadňuje čištění.

KEPROTEC® SCHOELLER® - neboli kevlarová streč, 
aramidovými vlákny vyztužená pružná tkanina s vyso-
kou odolností proti roztržení a prodření, zvyšuje po-
hyblivost v určitých partiích.

PODŠÍVKA - polyesterová, lehká perforovaná podšív-
ka omezující pocení.

PODŠÍVKA - kombinace materiálů pro optimální kli-
ma: polyesterová lehká perforovaná podšívka omezu-
jící pocení + termo + lycra + 3D materiál

BEZPEČNOSTNÍ ŠVY KEVLAROVÝMI NITĚMI - 
kevlarové nitě z aramidových vláken jsou extrémně 
pevné, odolné proti prodření a odolávají teplotě téměř 
400°C. Všechny švy jsou minimálně dvojité (často 
trojité), přičemž jeden šev je vždy skrytý tak, aby se 
nemohl ihned prodřít.

VYJÍMATELNÁ KLIMA MEMBRÁNA SYMPATEX - 
zaručuje 100% odolnost proti vodě, 100% odolnost 
proti větru a zároveň optimální paroprodyšnost. 

VYJÍMATELNÁ KLIMA MEMBRÁNA SYMPATEX - 
zaručuje 100% odolnost proti vodě, 100% odolnost 
proti větru a zároveň optimální paroprodyšnost. 

FERITOVÉ CHRÁNIČE - vnější feritové chrániče jsou 
z vysocepevnostní nerezavějící oceli, spolu s vnitř-
ními ergonomicky tvarovanými chrániči PSí® vytváří 
dvojitý systém ochrany, který rozkládá sílu nárazu na 
větší plochu, dobře pohlcuje část energie a omezuje 
rozsah poškození výrobku. Tato speciální technologie 
PSí®, tzv. dvojitý systém ochrany, byla vyvíjena ve spo-
lupráci s profesionálními jezdci na závodních okruzích 
při Moto GP a WSBK.
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POPIs IkON

Účel použitíODEPÍNACÍ ROLÁK - odnímatelný textilní límec (na 
zip). Slouží pro dokonalou přilnavost ke krku a přilbě. 
Je možné ho použít až na překrytí nosu.

ODEPÍNACÍ TEPELNÝ ŠTÍT - odnímatelný tepelný štít 
v místě hrudníku (na zipy). Maximálně zamezuje profuko-
vání v přední části bundy a díky neoprenu ve vnitřní části 
zajišťuje příjemné teplo uvnitř oděvu.

Výrobek je střihově konstruován pro sportovní jízdu. 

Výrobek je střihově konstruován pro jízdu na minibike 
motocyklech.

Výrobek je střihově konstruován pro jízdu na klasic-
kých motocyklech.

Výrobek je střihově konstruován pro jízdu na motardo-
vých motocyklech.

Výrobek je střihově konstruován pro off road jízdu.

Výrobek je střihově konstruován pro sportovní a ces-
tovní jízdu.

Výrobek je střihově konstruován pro cestovní jízdu.

Výrobek je vhodný i na běžné nošení.

Výrobek je vhodný i na běžné nošení.

ODEPÍNACÍ LACL - pro fixaci oděvu, aby nedocháze-
lo k nepříjemnému foukání na záda.

POPIs IkON

AERODYNAMICKÝ HRB velký - velmi účinně zvyšuje 
ochranu krční páteře.

AERODYNAMICKÝ HRB velký s CARBONOVOU 
VENTILACÍ - velmi účinně zvyšuje ochranu krční páteře, 
integrované carbonové větrání zajišťuje optimální klima 
pro záda jezdce.

Příprava na LEATT BRACE (samostatný chránič páteře).

Příprava na HYDROBACK (vak na pití). 

REFLEXNÍ PRVKY - pro zvýšenou pasivní bezpečnost 
v noci, zajišťují vyšší viditelnost.

REGULOVATELNÉ VĚTRÁNÍ - funkční systém odvětrání 
oděvu, který je možno regulovat otevřením nebo zavře-
ním větracích otvorů.

KAPSY

SYSTÉM MOBILE SAFE - x-Shield® kapsa na mobil, 
vyztužena speciálním materiálem, který nepropustí 
zdraví škodlivé elektromagnetické záření k tělu.

REGULACE OBVODU RUKÁVŮ - pomocí stahova-
cích pásků.

REGULACE OBVODU PASU - pomocí stahovacích 
pásků.

REGULACE OBVODU RUKÁVŮ - pomocí zipů v celé 
délce rukávů.

FIXAČNÍ ŘEMÍNKY V TŘÍSLECH - pro fixaci oděvu, 
aby nedocházelo k nepříjemnému foukání na záda.

SPOJOVACÍ ZIP BUNDA / KALHOTY - pro spojení 
bundy s kalhotami na zádech, aby nedocházelo k ne-
příjemnému foukání na záda.

SUCHÉ ZIPY PRO SLIDERY - pro možnost přichyce-
ní chráničů kolen.

SPOJOVACÍ ZIP KALHOTY / BUNDA - pro spojení 
kalhot s bundou na zádech, aby nedocházelo k nepří-
jemnému foukání na záda.

SLIDERY - výměnné kolenní chrániče.

ODEPÍNACÍ ŠLE - pro fixaci oděvu, aby nedocházelo 
k nepříjemnému foukání na záda.

ODEPÍNACÍ ROLÁK - odnímatelný kožený límec (na 
zip). Slouží pro dokonalou přilnavost ke krku a přilbě.

AERODYNAMICKÝ HRB malý - účinně zvyšuje ochranu 
krční páteře. 

Výrobek zvyšuje pasivní bezpečnost a viditelnost

ODEPÍNACÍ RUKÁVY

ZÁVODNÍ ZÁPĚSTÍ - rukávy jsou v zápěstí speciálně 
vykrojeny a ukončeny měkkou manžetou pro maximál-
ní pohodlí a výkon při závodním používání

NEPROMOKAVÝ VÁČEK DO KAPSY - speciální 
konstrukce váčku zajišťuje 100% nepromokavost, 
vhodný na doklady, peníze. Je vyjímatelný.
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NÁVOD Na MěŘENÍ POstaVY

1 výška postavy (bez obuvi)
2 obvod hrudníku (v nejširším místě)
3 obvod pasu (v nejužším místě)
4 obvod pasu (v místě kalhot)
5 obvod boků (v nejširším místě)
6 šíře ramen
7 šíře zad
8 přední délka od krku do pasu
9 zadní délka od krku do pasu
10 délka od krku k rameni
11 délka rukávu od krku k zápěstí
12 obvod paže
13 obvod předloktí
14 obvod zápěstí
15 obvod krku
16 délka od rozkroku ke kolenu
17 délka od rozkroku po kotník
18 obvod stehna
19 obvod kolen
20 obvod lýtka (v nejširším místě)
21 obvod kotníku
22 délka od pasu po zem (bez obuvi)

NÁVOD Na MěŘENÍ POstaVY
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Rozměry měřte bez přídavku!
Pro objednávku kombinézy měřte všechny 
rozměry.
Pro objednávku bundy měřte rozměry 1 až 15.
Pro objednávku kalhot měřte rozměry 1, 3, 
4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Pro přesnost mír 3, 8 a 9 uvažte šňůrku 
v pase ( šňůrka je v obrázku znázorněna 
červeně).

tabulka VElIkOstÍ kONFEkCE

PÁNskÉ kONFEkČNÍ VElIkOstI
Velikost 44/XXS 46/XS 48/S 50/M 52/L 54/XL 56/2XL 58/3XL 60/4XL

Výška postavy 168 171 174 177 180 182 184 186 188

Obvod hrudníku 88 92 96 100 104 108 112 116 120

Obvod pasu 76 80 84 88 92 98 102 108 114

Obvod boků 92,5 95,0 97,5 100 102,5 106 108,5 112 115,5

DÁMskÉ kONFEkČNÍ VElIkOstI výška postavy 168 cm
Velikost 34/XS 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/2XL 46/3XL

Obvod hrudníku 80 84 88 92 96 100 104

Obvod pasu 60 64 68 72 76 80 84

Obvod boků 86 90 94 98 102 106 110

DětskÉ kONFEkČNÍ VElIkOstI
Velikost 122 128 134 140 146 152 158

Výška postavy 122 128 134 140 146 152 158

Obvod hrudníku 60 64 68 72 75 78 81

Obvod pasu 54 57 60 64 66 68 70

Obvod boků 64 66 69 76 80 84 88

VElIkOstI bEDERNÍCh PÁsŮ
Označení 38 42 46 50 54 58

Obvod pasu 68 74 82 88 98 108

VElIkOstI NÁkRČNÍkŮ
Označení XS S M L XL XXL

Obvod krku 30 33 36 39 42 45

tabulka VElIkOstÍ kONFEkCE
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Nacházíte se v sekci dvoudílných sportovních 
kombinéz řady PSí®. Bunda a kalhoty jsou spo-
jeny vysoce pevnostním zipem po celém obvodu. 
Vytváří  tak dokonalý celek a poskytují komfort jed-
nodílné kombinézy. Výhodou je možnost pohodl-

ného odepnutí bundy při přerušení jízdy a pohybu 
mimo motocykl. Dvoudílná kombinéza poskytuje 
díky kompletnímu sepnutí a přiléhavému střihu 
maximální ochranu a bezpečnost. Umožňuje tak  
skvělé prožití sportovní jízdy.

kOMbINÉZY

DEsIgN Na PŘÁNÍ

www.psi.eu/designer
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Dvoudílná kožená moto kombinéza              
ve vyváženém decentním designu, který 
zaujme. Vhodná pro celosezónní využití      
na silnici i hobby jízdy na okruhu.

1.2.12.0.1.913

velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56 + na míru

cena skladová zásoba 16 999,- kč / 700 €
cena zakázkové šití 18 699,- kč / 770 €

Ceny jsou včetně DPH.

1.2.12.0.1.912 1.2.12.0.1.419

Zesílení

Zobrazení chráničů
Plast

Zesílení
Viscofoam®
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Dvoudílná kožená moto kombinéza ve zcela 
novém, neobvyklém designu, který láká 
uživatele, kteří chtějí „vystoupit z řady“. Plně 
vybavená pro celosezónní využití na silnici 
i hobby jízdy na okruhu.

1.2.12.0.2.092

velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56 + na míru

cena skladová zásoba 16 999,- kč / 700 €
cena zakázkové šití 18 699,- kč / 770 €

Ceny jsou včetně DPH.

Zesílení

Zobrazení chráničů
Plast

Zesílení
Viscofoam®
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Nacházíte se v sekci dvoudílných sportovních 
kombinéz řady PSí® HTR. Tato anglická zkrat-
ka pro High Technology Range vyjadřuje užití 
speciálních technologických postupů. K těmto 

postupům patří především Twin Ferrite System 
Protection. Jde o systém dvojité ochrany. Feritové 
chrániče z vysocepevnostní oceli pomáhají zvýšit 
bezpečnost na nejvíce exponovaných místech.

kOMbINÉZY - ŘaDa htR

velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56, 58 + na míru

cena skladová zásoba 18 999,- kč / 782 €
cena zakázkové šití 20 899,- kč / 860 €

Ceny jsou včetně DPH.

JEssI
Sportovní kombinéza v designu tří barev 
s efektním reflexním prvkem v pásku bundy. 
Díky perforované kůži a kevlarové streči je 
více určena do teplých dnů.

1.2.11.0.2.9171.2.11.0.2.916 1.2.11.0.2.915 1.2.11.0.2.914

Gel
Zesílení

Zobrazení chráničů
Plast

Gel
Viscofoam®

Zesílení
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Dvoudílná kombinéza ve výrazném designu 
osloví náročné zákazníky, kteří se nebojí 
individuality a vyžadují komfort při cestování i 
sportovní jízdě.

1.1.12.1.1.0941.1.12.1.1.941 1.1.12.1.1.914

velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56 + na míru

cena skladová zásoba 18 999,- kč / 782 €
cena zakázkové šití 20 899,- kč / 860 €

Ceny jsou včetně DPH.

tEVERE
Sportovní kombinéza s motivy motoristické 
klasiky - šachovnice, pruhy. Prvky závodní 
výbavy - chránič krčních obratlů tzv. „hrb“, 
kolenní slidery, Twin Ferrite System 
Protection.

1.1.11.1.2.9161.1.11.1.2.9141.1.11.1.2.917 1.1.11.1.2.915 1.1.11.1.2.941

Zobrazení chráničů
Ferit

Viscofoam®

Aerodynamický hrb

Plast

Zesílení

velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56 + na míru

cena skladová zásoba 18 999,- kč / 782 €
cena zakázkové šití 20 899,- kč / 860 €

Ceny jsou včetně DPH.

Zobrazení chráničů
Ferit

Viscofoam®
Plast

Zesílení

44 45



KOLEKCE 2013 KOLEKCE 2013

ko
mb

iné
zy 

ko
mb

iné
zy FIttER

Silniční závodní kombinéza ve dvoudílném 
provedení z nejlepší hovězí kůže v úpravě 
„HIGH SOLID“. Kombinéza je určena pro 
hobby závodníky, kteří kombinují sportovní 
jízdu na okruhu s „výlety“.

1.1.12.1.2.491

velikostní řada 48,50,52,54,56 + na míru

cena skladová  zásoba      20 999,- kč / 864 €
cena zakázkové šití 23 099,- kč / 951 €

Ceny jsou včetně DPH.

1.1.12.1.2.791

Zobrazení chráničů
Ferit

Viscofoam®

Aerodynamický hrb

Plast

Zesílení

velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56 + na míru

cena skladová zásoba 18 999,- kč / 782 €
cena zakázkové šití 20 899,- kč / 860 €

Ceny jsou včetně DPH.

gaRRaDD
Dvoudílná kožená kombinéza v atraktivním 
designu. Bezpečnost nejvyššího standardu 
- Twin Ferrite System Protection, Hi-Tech 
materiál Viscofoam na kyčlích a pažích, 
zesílení celé zadní části kalhot zdvojenou 
kůží, reflexní prvek v pásku.

1.1.13.1.2.9741.1.13.1.2.419 1.1.13.1.2.514 1.1.13.1.2.917

NOVINKA!

Zobrazení chráničů
Ferit

Viscofoam®
Plast

Zesílení
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Nacházíte se v sekci jednodílných závodních kombi-
néz s označením PSí® RACING. Konstrukce střihu 
je maximálně přizpůsobena sportovní jízdě a je 
především určena pro užití na závodních tratích. 
Dalším faktorem při výrobě je typ motocyklů, na 

který je výrobek určen. Jiný střih a výbavu mají kom-
binézy na silniční motocykly, jiné jsou kombinézy na 
supermotardy, minibiky a na různé „speciálky“. PSí® 
RACING kombinézy splňují předpisy mezinárodní-
ho sportovního řádu FIM.

kOMbINÉZY - ŘaDa RaCINg

DENEb
Dvoudílná kombinéza atraktivního designu s 
použitím inovativní technologie - tisku přímo 
do kůže. Bezpečnost nejvyššího standardu 
pro použití na silnici i hobby jízdy na okruhu.

1.1.13.1.1.9151.1.13.1.1.971 1.1.13.1.1.914

velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56 + na míru

cena skladová zásoba 18 999,- kč / 782 €
cena zakázkové šití 20 899,- kč / 860 €

Ceny jsou včetně DPH.

NOVINKA!

Zobrazení chráničů
Ferit

Viscofoam®

Aerodynamický hrb

Plast

Zesílení

48
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velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56 + na míru

cena skladová zásoba 24 999,- kč / 1 029 €
cena zakázkové šití 27 499,- kč / 1 132 €

Ceny jsou včetně DPH.

Zobrazení chráničů
Ferit

Viscofoam®

Aerodynamický hrb

Plast

Zesílení Kevlarem®

RaCINg FORtINO
Závodní silniční kombinéza v kombinaci 
klokaní a hovězí kůže. Výbava - Twin Ferrite 
System Protection, kevlarové streče, 
rozsáhlé pružení na zádech, komfortní 
materiál na límci a zápěstí, perforované díly.

1.1.11.2.1.9731.1.11.2.1.977 1.1.11.2.1.194

RaCINg bREVIla
Skutečně silniční závodní kombinéza 
z nejlepší hovězí kůže v úpravě „HIGH 
SOLID“. Velké plochy z pružného materiálu 
pro maximální volnost pohybu v potřebném 
rozsahu. Pásky s vysokou adhezí na 
stehnech zlepšují kontakt s motocyklem.

1.2.12.2.1.914

velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56 + na míru

cena skladová zásoba 19 999,- kč / 823 €
cena zakázkové šití 21 999,- kč / 905 €

Ceny jsou včetně DPH.

1.2.12.2.1.917

Zobrazení chráničů

Viscofoam®

Aerodynamický hrb

Plast

Zesílení Kevlarem®
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velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56 + na míru

cena skladová zásoba 33 999,- kč / 1 399 €
cena zakázkové šití 37 399,- kč / 1 539 €

Ceny jsou včetně DPH.

Zobrazení chráničů
Carbon/Kevlar®

Viscofoam®

Aerodynamický hrb

Plast

Zesílení Kevlarem®

RaCINg NOstalgIa
Závodní silniční kombinéza z klokaní 
kůže, částečně perforovaná. Carbonová 
technologie - dvojitý systém ochrany 
pomocí vnějších skořepin z aramidových 
a uhlíkových vláken, carbonová ventilace 
na hrbu zajišťující optimální klima v kombi.

1.9.10.2.1.149

Zesílení Kevlar + izol.
Aerodynamický hrb

textilie + Keprotec

velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56 + na míru

cena skladová zásoba 24 999,- kč / 1029 €
cena zakázkové šití 27 499,- kč / 1 132 €

Ceny jsou včetně DPH.

Zobrazení chráničů
Ferit

Viscofoam®

Aerodynamický hrb

Plast

Zesílení Kevlarem®

RaCINg sECuRItY
Závodní silniční kombinéza v kombinaci 
klokaní a hovězí kůže. Výbava - Twin Ferrite 
System Protection, kevlarové streče, 
rozsáhlé pružení na zádech, perforované 
díly. Při šití na zakázku dostatečný prostor 
pro umístění sponzorských log.

1.1.09.2.2.1941.1.09.2.2.914 1.1.09.2.2.419
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RaCINg gPpro
Silniční závodní kombinéza v kombinaci 
špičkové klokaní a hovězí usně. Technologie 
výroby, materiály  i provedení jsou zcela 
shodné s výrobky, které používají naši jezdci 
v GP. Vysoká ochrana proti popálení při 
pádu ve velké rychlosti. Zajištěna maximální 
volnost pohybu v potřebném rozsahu. Pásky             
s vysokou adhezí na stehnech zlepšují 
kontakt s motocyklem.

1.9.12.2.1.194

velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56 + na míru

cena skladová zásoba 26 999,- kč / 1 111 €
cena zakázkové šití 29 699,- kč / 1 222 €

Ceny jsou včetně DPH.

Zesílení Kevlar + izol.
Aerodynamický hrb

textilie + Keprotec

Zobrazení chráničů
Ferit

Viscofoam®

Aerodynamický hrb

Plast

Zesílení Kevlar®

textilie + Keprotec

+ izol.
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RaCINg alDEbRaN
Silniční závodní kombinéza ze špičkové 
klokaní a hovězí usně. Unikátní design díky 
technologii tisku přímo do kůže - méně 
švů znamená vyšší bezpečnost, kombi je 
pružnější a o 0,5 kg lehčí. Nejvyšší standard 
bezpečnosti. Zajištěna maximální volnost 
pohybu v potřebném rozsahu. Pásky s 
vysokou adhezí na stehnech zlepšují kontakt 
s motocyklem.

1.9.13.2.1.914

velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56 + na míru

cena skladová zásoba 26 999,- kč / 1 111 €
cena zakázkové šití 29 699,- kč / 1 222 €

Ceny jsou včetně DPH.

NOVINKA!

Zesílení Kevlar + izol.
Aerodynamický hrb

textilie + Keprotec

Zobrazení chráničů
Ferit

Viscofoam®

Aerodynamický hrb

Plast

Zesílení Kevlar®

1.9.13.2.1.915

1.9.13.2.1.912

RaCINg PROXIMa
Silniční závodní kombinéza v kombinaci 
špičkové klokaní a hovězí usně s tiskem 
přímo do kůže. Twinn Ferrite System 
Protection, High-Tech materiál Viscofoam, 
Kevlar = nejvyšší standard bezpečnosti. 
Maximální volnost pohybu v potřebném 
rozsahu. Měkký a savý materiál na zápěstí 
a límci pro větší pohodlí. Pásky s vysokou 
adhezí na stehnech zlepšují kontakt s 
motocyklem.

1.9.13.2.2.916

NOVINKA!

1.9.13.2.2.419

velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56 + na míru

cena skladová zásoba 26 999,- kč / 1 111 €
cena zakázkové šití 29 699,- kč / 1 222 €

Ceny jsou včetně DPH.

Zesílení Kevlar + izol.
Aerodynamický hrb

textilie + Keprotec

Zobrazení chráničů
Ferit

Viscofoam®

Aerodynamický hrb

Plast

Zesílení Kevlar®
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RaCINg sagIttaR
Špičková závodní kombinéza z klokaní 
kůže prošívaná etrémně pevnou kevlarovou 
nití odolnou proti prodření a odolávající 
teplotě až 400°C. Carbonová technologie 
poskytuje nejvyšší možnou ochranu. 
Carbonová ventilace na hrbu pro optimální 
klima v kombi. Maximální volnost pohybu 
díky pružnému kevlaru. Měkký a savý 
materiál na zápěstí a límci pro větší pohodlí.

1.9.13.2.3.009

velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56 + na míru

cena skladová zásoba 33 999,- kč / 1 399 €
cena zakázkové šití 37 399,- kč / 1 539 €

Ceny jsou včetně DPH.

NOVINKA!

Zobrazení chráničů
Carbon

Viscofoam®

Aerodynamický hrb

Plast

Zesílení Kevlar®

velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56 + na míru

cena skladová zásoba 18 999,- kč / 782 €
cena zakázkové šití 20 890,- kč / 860 €

Ceny jsou včetně DPH.

Zobrazení chráničů

Viscofoam®
Plast

Zesílení Kevlarem®

MOtaRD aERO
Závodní kombinéza na motardové 
motocykly s velkým rozsahem kevlarových 
strečí, příprava na Leatt Brace - samostatný 
chránič krční páteře, částečná perforace 
určitých dílů. 

1.2.10.2.2.914
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MINIbIkE VEga
Závodní kombinéza střižena na minibikové 
motocykly v kombinaci hovězí kůže 
a vysocepevnostní textilie Cordury®a 
keramiky od firmy Schoeller. Díky strečové 
corduře je kombi dostatečně pohyblivá. 
Set gelových protektorů. Možnost fixace 
chráničů na loktech pomocí popruhů a 
regulace obvodu v těle.

Související produkt: samostatný páteřový 
chránič

1.7.13.2.1.419

Zobrazení chráničů

Viscofoam®

Zesílení

Aerodynamický hrb -

NOVINKA!

velikostní řada 122, 134, 146, 158 + na míru
cena  výška do 160 cm 
bez hrbu 9 999,- kč / 411 €

cena  výška nad 160 cm 
bez hrbu 10 549,- kč / 434 €

cena  výška do 160 cm 
s hrbem 11 999,- kč / 494 €

cena  výška nad 160 cm 
s hrbem 12 549,- kč / 516 €

Ceny jsou včetně DPH.

velikostní řada 122, 134, 146, 158 + na míru

cena  výška do 160 cm 14 999,- kč / 617 €
cena  výška nad 160 cm 16 549,- kč / 681 €

Ceny jsou včetně DPH.

MINIbIkE XX
Závodní kombinéza střižena na minibikové 
motocykly v kombinaci hovězí kůže 
a vysocepevnostní textilie Cordury®. Výbava 
- Twin Ferrite System Protection, kevlarové 
streče, perforace. 

1.7.09.2.3.5511.7.09.2.3.194

Zobrazení chráničů
Ferit

Viscofoam®

Zesílení

Plast

Poreten

Aerodynamický hrb

Zesílení
Poreten

Aerodynamický hrb

Molitan

Gel

hranatý
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velikostní řada 50, 52, 54 + na míru

cena skladová zásoba 20 999,- kč / 864 €

cena zakázkové šití 23 099,- kč / 951 €
Ceny jsou včetně DPH.

OlD tIMER
Závodní kombinéza na klasické motocykly. 
Při zakázkovém šití se střih přizpůsobuje 
ročníku motocyklu, speciálně měkčená 
hovězí kůže pro větší pohodlí, veteránský 
design - prošití ramen, loktů, kyčlí a holení.

1.2.08.2.4.009

Zobrazení chráničů

Viscofoam®
Plast

ZesíleníZesílení

Nacházíte se v sekci bund a kalhot. Zde si vybíráte 
z výrobků kožených, textilních či kombinací kůže 
a textilu. Složení materiálů, střih, výbava, design, to 
vše bude určovat váš výběr. Všechny modely byly 

vytvořeny na základě vašich zkušeností a potřeb. 
Je možné je jakkoliv kombinovat, aby splňovaly 
vaše individuální potřeby. 

buNDY a kalhOtY
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Pevná kožená bunda pro cestovní i sportovní 
jízdu, pružení v bocích, hovězí kůže tloušťky 
1,2 - 1,4 mm, vyjímatelné gelové chrániče 
včetně zádového protektoru, termo vesta. 

2.2.11.0.1.971

velikostní řada
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60              
+ na míru

cena skladová zásoba 11 999,- kč / 494 €
cena zakázkové šití 13 199,- kč / 543 €

Ceny jsou včetně DPH.

2.2.11.0.1.974 2.2.11.0.1.972

Zobrazení chráničů
GelGel

MattE
Kožená bunda ze speciálně měkčené 
hověziny, černý design s perforovanými díly, 
větracími kapsami, termo vesta, vyjímatelné 
gelové chrániče, zip pro spojení s kalhotami.

2.2.11.0.2.009

velikostní řada
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 
+ na míru

cena skladová zásoba 11 999,- kč / 494 €
cena zakázkové šití 13 199,- kč / 543 €

Ceny jsou včetně DPH.

Zobrazení chráničů

Viscofoam®
Gel
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velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56, 58 + na míru

cena skladová zásoba 14 999,- kč / 617 €
cena zakázkové šití 16 499,- kč / 679 €

Ceny jsou včetně DPH.

2.1.11.1.1.941

Cub
Pevná kožená bunda pro cestovní i sportovní 
jízdu, hovězí kůže tloušťky 1,2 - 1,4 mm, 
prvky závodní výbavy - chránič krčních 
obratlů tzv. „hrb“, set chráničů včetně 
systému zdvojené ochrany - Twin Ferrite 
System Protection, vyjímatelná termo vesta, 
reflexní prvek, zip pro spojení s kalhotami.

2.1.11.1.1.931

Zobrazení chráničů

Ferit

Aerodynamický hrb

Gel

Plast



69KOLEKCE 2013

bu
nd

y a
 ka

lho
ty

68 KOLEKCE 2013

bu
nd

y a
 ka

lho
ty sIgMa

Pevná kožená bunda pro cestovní i sportovní 
jízdu, hovězí kůže tloušťky 1,2 - 1,4 mm, 
speciální kapsa na mobil - x-Shield®, 
prvky zpříjemňující jízdu v chladnějším 
počasí - odepínací kožený rolák, odepínací 
tepelný štít na hrudník, Outlast® - komfort 
optimálního klimatu ve výrobku, zip pro 
spojení s kalhotami, set chráničů.

2.2.12.1.1.914

velikostní řada
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60     
+ na míru

cena skladová zásoba 14 999,- kč / 617 €
cena zakázkové šití 16 499,- kč / 679 €

Ceny jsou včetně DPH.

2.2.12.1.1.091 kožený rolák tepelný štít

Zobrazení chráničů

Viscofoam®

Zobrazení chráničů
Gel

abERa
Kožené kalhoty pro cestovní i sportovní 
jízdu, hovězí kůže tloušťky 1,2 - 1,4mm, 
strečová lýtka, příprava na kolenní slidery, 
zip pro spojení s bundou.

3.2.12.0.1.009

velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56, 58 + na míru

cena skladová zásoba 8 999,- kč / 370 €
cena zakázkové šití 9 899,- kč / 407 €

Ceny jsou včetně DPH.

Zobrazení chráničů

Viscofoam®

Zesílení

Gel
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Kožené cestovní kalhoty z hovězí kůže 
tloušťky 1,2 - 1,4mm, celokožená lýtka, 
použití přes boty, set chráničů, zip pro 
spojení s bundou.

3.2.12.0.3.009

velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56, 58 + na míru

cena skladová zásoba 8 999,- kč / 370 €
cena zakázkové šití 9 899,- kč / 407 €

Ceny jsou včetně DPH.

Zobrazení chráničů

Viscofoam®

Zesílení

Gel

velikostní řada
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60       
+ na míru

cena skladová zásoba 9 999,- kč / 411 €

cena zakázkové šití 11 999,- kč / 494 €
Ceny jsou včetně DPH.

Zobrazení chráničů

Viscofoam®
Gel

2.5.13.0.2.097

CYgNus
Lehká textilní bunda v prodloužené délce, 
decentní design s reflexními motivy, zip pro 
spojení s kalhotami, set chráničů. Regulace 
teploty pomocí větracích kapes na rukávech, 
předním i zadním díle bundy. Nepromokavé 
zipy, membrána proti větru i dešti, zatavené 
švy, oteplená vesta.

NOVINKA!

oteplená vesta
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velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56, 58 + na míru

cena skladová zásoba 9 999,- kč / 411 €
cena zakázkové šití 11 999,- kč / 494 €

Ceny jsou včetně DPH.

Viscofoam®

Zesílení

Gel

guaDO
Nepromokavé cestovní kalhoty, kombinace 
hovězí kůže a vysocepevnostní textilie 
Cordury®, membrána proti dešti, zatavené 
švy, oteplená vyjímatelná vložka, set 
chráničů, reflexní prvky, větrací kapsy, 
odepínací šle.

3.7.10.1.1.009 oteplená vložka

Zobrazení chráničů

guaDO 2
Nepromokavé cestovní kalhoty, kombinace 
hovězí kůže a vysocepevnostní textilie 
Cordury®, membrána proti dešti, zatavené 
švy, oteplená vyjímatelná vložka, set 
chráničů, reflexní prvky, větrací kapsy, 
odepínací lacl.

velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56, 58 + na míru

cena skladová zásoba 9 999,- kč / 411 €
cena zakázkové šití 11 999,- kč / 494 €

Ceny jsou včetně DPH.

3.7.12.1.1.009

Viscofoam®

Zesílení

Gel
Zobrazení chráničů

oteplená vložka
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velikostní řada
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60       
+ na míru

cena skladová zásoba 17 999,- kč / 741 €

cena zakázkové šití 21 599,- kč / 889 €
Ceny jsou včetně DPH.

vyjímatelná membránaodepínací rolák

Zobrazení chráničů

Viscofoam®
Gel

2.5.13.1.2.092

sCORPIus
Textilní bunda, která nabízí různé alternativy! 
A to díky vyjímatelným vnitřním vrstvám - 
klimamembráně a termo vložce. Můžete 
použít jako letní verzi nebo s vepnutými 
vrstvami pro celoroční cestování v dešti a 
chladnějším počasí. Bunda má komfort 
optimálního klima uvnitř výrobku díky 
Outlast technologii na podšívce, která 
vyrovnává krátkodobé tepelné výkyvy.  Set 
chráničů, krátký zip ke kalhotům, reflexní 
prvky, dostatek kapes. Model kategorie 
HTR - technicky vysoce propracovaný 
produkt.

Související produkt: kalhoty Perseus

NOVINKA!

oteplená vložka

velikostní řada
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60       
+ na míru

cena skladová zásoba 9 999,- kč / 411 €
cena zakázkové šití 11 999,- kč / 494 €

Ceny jsou včetně DPH.

oteplená vložka

PERsEus
Textilní kalhoty stejné kvality materiálů a 
zpracování jako bunda Scorpius. Použitá 
vyjímatelná klima membrána nabízí komfort 
nošení za každého počasí. Vyrovnává 
krátkodobé tepelné výkyvy a společně s 
podšívkou z Outlastu a větracími kapsami 
je v kalhotách příjemně i v horkém podnebí.  
Naopak po vepnutí termovložky se kalhoty 
stávají vhodnými do chladného počasí. 
Model kategorie HTR.

Související produkt: bunda Scorpius

NOVINKA!

Zobrazení chráničů

Viscofoam®

Zesílení

Gel

vyjímatelná membrána

3.5.13.1.2.009

nepromokavý váček do kapsy
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Delší bunda pro náročné cestovatele. 
Složení materiálů: vysocepevnostní textilie 
Cordura®, Sympatex® membrána, Outlast® 
podšívka - zajišťují vysoký komfort na 
cestách s klimatickými změnami, dostatek 
kapes, včetně větracích, příprava na 
HYDROBACK (vak na pití), reflexní prvky, 
vyjímatelná oteplená vložka, set chráničů, zip 
pro sepnutí s kalhotami.

Související produkty: kalhoty Kianni

velikostní řada 
pánská

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60       
+ na míru

cena skladová zásoba 12 999,- kč / 535 €
cena zakázkové šití 15 599,- kč / 642 €

Ceny jsou včetně DPH.

2.5.11.1.1.954

hydroback

2.5.11.1.1.092

Zobrazení chráničů

Viscofoam®
Gel

oteplená vložka

2.5.11.1.1.974

2.5.11.1.1.794

kIaNNI
Nepromokavé textilní kalhoty pro 
náročné cestovatele. Složení materiálů: 
vysocepevnostní textilie Cordura® , 
Sympatex® membrána, Outlast® podšívka 
- zajišťují vysoký komfort na cestách 
s klimatickými změnami, větrací kapsy, 
reflexní prvky, vyjímatelná oteplená vložka, 
set chráničů, zip pro sepnutí s bundou. 

Související produkty: bunda Taiga

3.5.11.1.1.0973.5.11.1.1.095

velikostní řada 
pánská

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60       
+ na míru

cena skladová zásoba 7 999,- kč / 329 €
cena zakázkové šití 9 599,- kč / 395 €

Ceny jsou včetně DPH.

Zobrazení chráničů

Viscofoam®

Zesílení

Gel

3.5.11.1.1.009

oteplená vložka
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Bunda do extrémních podmínek při vašich 
outdoorových cestách. Vyvinuta na základě 
konkrétních poznatků z cest do dálek 
jako Maroko - poušť, hory, Irán - extrémní 
rozpětí teplot 40°C až 0°C + sníh. Bunda 
je lehká, vzdušná, se spoustou větracích 
kapes. Obsahuje kompletní sadu chráničů 
a hojnost reflexních prvků pro maximální 
bezpečnost. Možnost odepnutí rukávů. 

Související produkty: kalhoty Eridanus, 
bunda Touring, kalhoty Touring

velikostní řada 
pánská

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60       
+ na míru

cena skladová zásoba 12 999,- kč / 535 €
cena zakázkové šití 15 599,- kč / 642 €

Ceny jsou včetně DPH.

Zobrazení chráničů

Viscofoam®
Plast

2.5.13.1.1.794

NOVINKA! ERIDaNus
Letní vzdušné kalhoty doplňují bundu 
SERPENS do extrémních outdoorových 
podmínek. Výhodou je dlouhý obvodový 
zip k bundě. Nohavice jsou ukončeny 
úpletem, aby se pohodlně vešly do vyšších 
bot. Set vysoce účinných chráničů, reflexní 
prvky, rozsáhlé větrací panely, které jsou 
regulovatelné dle potřeb.

Související produkty: bunda Serpens, bunda 
Touring, kalhoty Touring

velikostní řada 
pánská

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60       
+ na míru

cena skladová zásoba 6 999,- kč / 288 €
cena zakázkové šití 8 399,- kč / 346 €

Ceny jsou včetně DPH.

Zobrazení chráničů

Viscofoam®

Zesílení

Plast

3.5.13.1.1.794

NOVINKA!

nepromokavý váček do kapsy
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2.5.10.0.1.971

tREk
Lehká textilní bunda pro cestovní i sportovní 
jízdu, membrána proti dešti, zatavené švy, 
vyjímatelná oteplená vesta, reflexní prvky, 
větrací kapsy, pružení v bocích, zip pro 
spojení s kalhotami, set chráničů.

velikostní řada
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 
+ na míru

cena skladová zásoba 8 499,- kč / 350 €
cena zakázkové šití 10 199,- kč / 420 €

Ceny jsou včetně DPH.

2.5.10.0.1.973 2.5.10.0.1.9412.5.10.0.1.961 2.5.10.0.1.9512.5.10.0.1.099

Zobrazení chráničů

Poreten
Gel

Nacházíte se v sekci dámské kolekce. Modely v této 
kategorii jsou od prvopočátku konstruovány v dám-
ské linii tak, aby splňovaly všechna kritéria pro bez-

pečnost, komfort při jízdě na motocyklu a zároveň 
byly v souladu s požadavky módního stylu. 

DÁMskÁ kOlEkCE
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2.2.13.0.1.091

asklEPIa laDY
Kožená bunda výhradně dámského střihu 
z měkčené hovězí kůže pro vyšší komfort. 
Zajímavá grafika docílená tiskem přímo 
do kůže. Vyjímatelné gelové chrániče, 
oteplená vyjímatelná vesta, zip pro sepnutí s 
kalhotami.

velikostní řada 36, 38, 40, 42, 44 + na míru

cena skladová zásoba 10 999,- kč / 453 €
cena zakázkové šití 12 099,- kč / 498 €

Ceny jsou včetně DPH.

2.2.13.0.1.714

Zobrazení chráničů

Viscofoam®
Gel

NOVINKA!

2.2.13.0.1.0192.2.13.0.1.419 2.2.13.0.1.719
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3.2.12.0.2.009

abERa laDY
Kožené kalhoty pro cestovní i sportovní jízdu 
z prvotřídní hovězí kůže a s textilním úpletem 
v tříslech pro větší komfort. Dokonalé 
spojení bezpečnosti, vzhledu a funkčnosti.

velikostní řada 36, 38, 40, 42, 44 + na míru

cena skladová zásoba 8 999,- kč / 370 €
cena zakázkové šití 9 899,- kč / 407 €

Ceny jsou včetně DPH.

Zobrazení chráničů

Viscofoam®

Zesílení

Gel

detail gravírování 3.2.12.0.4.009

CENtauRYX laDY
Kožené cestovní kalhoty výhradně 
ženského střihu a jedinečného vzhledu. 
Prvotřídní hovězí kůže zpracovaná s 
důrazem na detail. Zip pro spojení s bundou, 
celokožená lýtka, set chráničů.

velikostní řada 36, 38, 40, 42, 44 + na míru

cena skladová zásoba 8 999,- kč / 370 €
cena zakázkové šití 9 899,- kč / 407 €

Ceny jsou včetně DPH.

Zobrazení chráničů

Viscofoam®

Zesílení

Gel
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Textilní bunda vylepšeného dámského 
střihu pro vysoký komfort a dokonalý 
vzhled. Prodloužená délka, reflexní motivy, 
zip pro spojení s kalhotami, set chráničů. 
Specialitou je skladba vnitřních materiálů 
pro optimální klima. Přední část těla a 
ledviny hřeje termopodšívka, na zádech je 
použit 3D materiál proti pocení a v podpaží 
lehká perforovaná podšívka. Samozřejmostí 
jsou větrací kapsy, nepromokavé zipy, 
membrána proti větru i dešti a zatavené švy.

Související produkt: kalhoty Antares Lady

velikostní řada 36, 38, 40, 42, 44 + na míru

cena skladová zásoba 8 499,- kč / 350 €
cena zakázkové šití 10 199,- kč / 420 €

Ceny jsou včetně DPH.

kombinace materiálů v podšívce

NOVINKA!

2.5.13.0.1.097

Zobrazení chráničů

Viscofoam®
Gel

3.5.13.0.1.009

aNtaREs laDY
Lehké textilní kalhoty výhradně dámského 
střihu. Výborně padnou a jsou vysoce 
pohodlné díky strečové corduře použité na 
předních i zadních dílech. Membrána proti 
dešti, zatavené švy, reflexní grafika, zip pro 
spojení s bundou, set chráničů. Vhodné pro 
cestovní i sportovní jízdu, dávají se zpravidla 
přes boty. 

Související produkt: bunda Gemini Lady

velikostní řada 36, 38, 40, 42, 44 + na míru

cena skladová zásoba 6 999,- kč / 288 €
cena zakázkové šití 8 399,- kč / 346 €

Ceny jsou včetně DPH.

Zobrazení chráničů

Viscofoam®

Zesílení

Gel

NOVINKA!
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Dvoudílná kožená kombinéza z velmi 
měkké, příjemné a přitom odolné hovězí 
kůže s decentním gravírováním na límci a 
zapínání. Kombi je vhodná pro celosezónní 
jízdy na silnici i pro hobby jízdy na okruhu.

velikostní řada 36, 38, 40, 42, 44 + na míru

cena skladová zásoba 16 999,- kč / 700 €
cena zakázkové šití 18 699,- kč / 770 €

Ceny jsou včetně DPH.

1.2.12.0.3.0911.2.12.0.3.941

Zobrazení chráničů
Plast
Viscofoam®

Zesílení
Gel

Gel
Zesílení
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Dvoudílná kožená kombinéza s potiskem, 
který dodává oděvu jedinečný vzhled a 
dynamiku. Zcela nový střih kombinézy 
zdůrazňuje ženské křivky a zajišťuje 
pohodlnost při jízdě na silnici i na okruhu.

velikostní řada 36, 38, 40, 42, 44 + na míru

cena skladová zásoba 19 999,- kč /  823€
cena zakázkové šití 21 999,- kč / 905 €

Ceny jsou včetně DPH.

1.1.12.1.3.1941.1.12.1.3.794

Zobrazení chráničů
Ferit
Viscofoam®

Zesílení
Gel

Plast
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Závodní silniční kombinéza, kombinace 
klokaní a hovězí kůže tloušťky 1,2 - 1,4 mm, 
Twin Ferrite System Protection, velký rozsah 
kevlarových strečí pro zvýšení pohyblivosti, 
částečná perforace, výrazná grafika 
metodou gravírování laserem, výhradně 
dámský střih.

velikostní řada 36, 38, 40, 42 + na míru

cena skladová zásoba 24 999,- kč / 1 029 €
cena zakázkové šití 27 499,- kč / 1 132 €

Ceny jsou včetně DPH.

1.111.2.2.9131.1.11.2.2.914

Zobrazení chráničů
Ferit

Viscofoam®

Aerodynamický hrb

Gel

Zesílení Kevlarem®

Následující stránky jsou určeny pro všechny přízniv-
ce značky PSí®. Sekce zahrnuje oblečení pro volný 

čas, do práce či do školy. Kolekce je navrhována 
v módním stylu v souladu s trendy současnosti. 

stREEt kOlEkCE
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nátělník VERONa

velikostní řada Xs, s, M, l, Xl

provedení dámské

materiál
95% bavlna, 5% elastan, grafika 
potisk

cena 599,- kč / 25 €
Ceny jsou včetně DPH.

83123.091

83124.041

velikostní řada Xs, s, M, l, Xl

provedení dámské

materiál
95% bavlna, 5% elastan, grafika 
potisk

cena 499,- kč / 21 €
Ceny jsou včetně DPH.

NOVINKA!

NOVINKA! triko PEggY laDY

83125.177

velikostní řada Xs, s, M, l, Xl

provedení dámské

materiál
95% bavlna, 5% elastan,      
logo potisk

cena 499,- kč / 21 €
Ceny jsou včetně DPH.

NOVINKA!

triko bE a laDY

83126.097

velikostní řada Xs, s, M, l, Xl

provedení dámské

materiál
95% bavlna, 5% elastan,      
logo potisk

cena 499,- kč / 21 €
Ceny jsou včetně DPH.

NOVINKA!

83125.178
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mikina Ella

83121.974

velikostní řada s, M, l, Xl, XXl

provedení dámské

materiál
90% bavlna, 10% polyester 
grafika potisk, logo výšivka

cena 1 499,- kč / 62 €
Ceny jsou včetně DPH.

NOVINKA!

triko uP tO DatE

velikostní řada Xs, s, M, l, Xl

provedení dámské

materiál
95% bavlna, 5% elastan,      
logo potisk

cena 399,- kč / 16 €
Ceny jsou včetně DPH.

83101.004

mikina gRaFO

83121.097

velikostní řada s, M, l, Xl, XXl

provedení dámské

materiál
90% bavlna, 10% polyester 
grafika potisk, logo výšivka

cena 1 449,- kč / 60 €
Ceny jsou včetně DPH.

NOVINKA!

mikina lINEa

velikostní řada s, M, l, Xl, XXl

provedení dámské

materiál
90% bavlna, 10% polyester 
grafika potisk, logo výšivka

cena 1 449,- kč / 60 €
Ceny jsou včetně DPH.

NOVINKA!

83121.194
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4.3.10.0.3.094

vesta luCY

velikostní řada 38, 40, 42

provedení dámské

materiál
softshell - 65% bavlna,        
35% polyamid, logo termolis

cena 2 199,- kč / 90 €
Ceny jsou včetně DPH.

sukně OutDOOR

331104.009

velikostní řada s, M, l, Xl

provedení dámské

materiál

64% polyamid, 22% nano 
bambus vlákno, 14% spandex 
s pružností do všech 4 stran, 
úprava DWR

cena 999 kč / 41 €
Ceny jsou včetně DPH.

košile tEaM laDY

8.3.12.0.2.194

velikostní řada 38, 40, 42

provedení dámské

materiál 100% bavlna, logo termolis

cena 1 590,- kč / 65 €
Ceny jsou včetně DPH.

košile tEaM

8.3.12.0.1.914

velikostní řada 48, 50, 52, 54, 56, 58

provedení pánské

materiál 100% bavlna, logo termolis

cena 1 590,- kč / 65 €
Ceny jsou včetně DPH.
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4.3.13.0.3.094

vesta ChRIs

velikostní řada 48, 50, 52, 54

provedení pánské

materiál
softshell - 65% bavlna,        
35% polyamid, logo termolis

cena 2 199,- kč / 90 €
Ceny jsou včetně DPH.

kraťasy OutDOOR

velikostní řada M, l, Xl, XXl

provedení pánské

materiál

64% polyamid, 22% nano 
bambus vlákno, 14% spandex 
s pružností do všech 4 stran, 
úprava DWR

cena 1 199 kč / 49 €
Ceny jsou včetně DPH.

331103.009

triko RaCE

83127.009

velikostní řada s, M, l, Xl, XXl

provedení pánské

materiál 100% bavlna, grafika potisk

cena 599,- kč / 25 €
Ceny jsou včetně DPH.

83127.007

triko OFF-ROaD

83128.007

velikostní řada s, M, l, Xl, XXl

provedení pánské

materiál 100% bavlna, grafika potisk

cena 499,- kč / 21 €
Ceny jsou včetně DPH.

NOVINKA!

NOVINKA!
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83122.947

velikostní řada M, l, Xl, XXl

provedení pánské

materiál
90% bavlna, 10% polyester 
grafika potisk, logo výšivka

cena 1449,- kč / 60 €
Ceny jsou včetně DPH.

NOVINKA!

mikina kRONE

83122.974

velikostní řada M, l, Xl, XXl

provedení pánské

materiál
90% bavlna, 10% polyester 
grafika potisk, logo výšivka

cena 1 399,- kč / 58 €
Ceny jsou včetně DPH.

NOVINKA! ponožky kotníkové

velikostní řada 38/39, 40/42, 43/45, 46/48

materiál
50% climawell, 20% 
polypropylen, 20% polyamid, 
10% elastan

cena 69,- kč / 3 €
Ceny jsou včetně DPH.

10993.009

mikina takaR

velikostní řada M, l, Xl, XXl

provedení pánské

materiál
90% bavlna, 10% polyester 
grafika potisk, logo výšivka

cena 1 549,- kč / 64 €
Ceny jsou včetně DPH.

NOVINKA!

83122.097



str
ee

t k
ole

kc
e

104 105KOLEKCE 2013 KOLEKCE 2013

str
ee

t k
ole

kc
e

ponožky

velikostní řada 38/39, 40/42, 43/45, 46/48

materiál
50% climawell, 20% 
polypropylen, 20% polyamid, 
10% elastan

cena 69,- kč / 3 €
Ceny jsou včetně DPH.

10991.009

ponožky sPORt 

velikostní řada 38/39, 40/42, 43/45, 46/48

materiál

85% climawell, polypropylenové 
vlákno s antibakteriální úpravou,   
5% polypropylen, 5% polyamid, 
5% elastan

cena 399,- kč / 16 €
Ceny jsou včetně DPH.

10992.941

90526.001

kšiltovka ORlEÁNs

velikostní řada universal

materiál 100% bavlna, logo výšivka

cena 290,- kč / 12 €
Ceny jsou včetně DPH.

kšiltovka huRRICaNE

velikostní řada universal

materiálí 100% bavlna, logo výšivka

barva 009 černá

cena 290,- kč / 12 €
Ceny jsou včetně DPH.

90527.009

kšiltovka proužkovaná

velikostní řada universal

materiálí 100% bavlna, logo výšivka

barva 071 šedá

cena 290,- kč / 12 €
Ceny jsou včetně DPH.

90521.071
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čepice zimní pletená

50001.794

50001.197

50001.097

velikostní řada universal

barvy 097 černá, 197 bílá, 794 šedá

materiál
100% polyacrylnitryl,            
logo výšivka

cena 279,- kč / 11 €
Ceny jsou včetně DPH.

10980.barva

pásky

délky v cm - černé 108, 112, 116, 122

délky v cm - bílé 98, 102, 106, 110, 116

barvy 001 bílá

materiál 100% polyester, ocelová spona

cena 250,- kč / 10€
Ceny jsou včetně DPH. DOPlňkY
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6.3.12.0.1.009

5.3.036.009

pás NEOPREN

velikost Xs, s, M, l, Xl

provedení pánské, dámské

svrchní materiál
100% polyamid-taCtEl               
s nepromokavou a prodyšnou 
úpravou

podšívka 100% polyamid

cena 499,- kč / 21 €
Ceny jsou včetně DPH.

velikost 38, 42, 46, 50, 54, 58

provedení pánské, dámské

svrchní materiál
100% polyester s částečnou 
vodoodpudivou úpravou

podšívka 100% polyamid

cena 799,- kč / 33 €
Ceny jsou včetně DPH.

batoh

5.2.06.1.009

velikost universal

materiál 40% polyuretan, 60% polyester

cena 395,- kč / 16 €
Ceny jsou včetně DPH.

spojovací díl

Pro sepnutí bundy a kalhot, aby nedocházelo 
k nepříjemnému foukání na záda.

10402.679
10402.479

materiál 95% polyamid + logo výšivka

barva 679 zelená, 479 černá

cena 1390,- kč / 57 €
Ceny jsou včetně DPH.
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ky chránič zad luPus - vesta

531302.297

chránič zad CERbERus - vesta

531303.297

NOVINKA!

NOVINKA!

chránič zad MERCuRY 

5.3.12.0.1.009

velikost 38, 42, 46, 50, 54, 58 

materiál
52% polypropylen, 41% 
polyuretan, 7% polyester

cena 2 499,- kč / 103 €
Ceny jsou včetně DPH.

chránič hrudníku

5.3.08.11.009.vel

5.3.09.01.009

chrániče kolen + holení

velikost 0000 dospělá, 0001 dětská

materiál
textil 100% polyamid, plast 
100% polyetylén, pěna 100% 
polyuretan, logo výšivka

cena 999,- kč / 41 €
Ceny jsou včetně DPH.

velikost universal

materiál
52% polypropylen, 41% 
polyuretan, 7% polyester

cena 750,- kč / 31 €
Ceny jsou včetně DPH.

chránič odpovídá normě EN - 1621

velikost M, l, Xl, XXl

provedení unisex

svrchní materiál 100% polyamid

podšívka 100% polyester

typ chrániče sas-tec sC-1/13

cena 4 299,- kč / 177 €
Ceny jsou včetně DPH.

velikost M, l, Xl, XXl

provedení unisex

svrchní materiál 100% polyamid

podšívka 100% polyester

typ chrániče sas-tec sC-1/15

cena 3 399,- kč / 140 €
Ceny jsou včetně DPH.
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slidery s černým logem 

5.3.11.0.1.099

velikost universal

materiál
plast 100% polyamid, kůže, 
stuhový uzávěr 100% polyester

cena 599,- kč / 25 €
Ceny jsou včetně DPH.

chrániče VElCRa na slidery

materiál 100% hovězí kůže

barva černá

cena 299,- kč / 12 €
Ceny jsou včetně DPH.

pánské kalhoty 5.3.12.0.2.009.
dámské kalhoty 5.3.12.0.3.009.
pánské kombi 5.3.12.0.4.009.
dámské kombi 5.3.12.0.5.009.
kombi - kulaté 5.3.12.0.6.009.

5.3.11.0.1.039

slidery se zlatým logem 

velikost universal

materiál
plast 100% polyamid, kůže, 
stuhový uzávěr 100% polyester

cena 599,- kč / 25 €
Ceny jsou včetně DPH.

5.3.11.0.2.049

5.3.11.0.1.049

slidery s červeným logem 

velikost universal

materiál
plast 100% polyamid, kůže, 
stuhový uzávěr 100% polyester

cena 599,- kč / 25 €
Ceny jsou včetně DPH.

slidery s červeným logem      
na vodu

velikost universal

materiál
plast 100% polyamid, kůže, 
stuhový uzávěr 100% polyester

cena 599,- kč / 25 €
Ceny jsou včetně DPH.
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velikost l, Xl, XXl

materiál
75% polyamid, 25% elastan + 
reflexní tisk 

cena 999,- kč / 41 €
Ceny jsou včetně DPH.

4.3.12.0.1.002

reflexní popruh

velikost M, Xl

materiál pruženka s reflexním tiskem 

cena 499,- kč / 21 €
Ceny jsou včetně DPH.

5.3.13.0.1.002

4.3.13.0.1.002

4.3.13.0.2.002

bunda tOuRINg                     
- návlek do deště

kalhoty tOuRINg                   
- návlek do deště

NOVINKA!

NOVINKA!

velikost 
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 + 
na míru

provedení unisex

materiál
75% polyester, 25% polyuretan, 
logo termolis

cena skladová zásoba 2 999,- kč / 123 €
cena zakázkové šití 3 999,- kč / 165 €

Ceny jsou včetně DPH.

velikost 
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 + 
na míru

provedení unisex

materiál
75% polyester, 25% polyuretan, 
logo termolis

cena skladová zásoba 2 249,- kč / 93 €
cena zakázkové šití 3 249,- kč / 134 €

Ceny jsou včetně DPH.
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4.3.10.0.2.002

bunda RaCINg                       
- návlek do deště

kalhoty RaCINg                     
- návlek do deště

4.3.08.0.1.002

4.3.09.0.1.002

kombinéza RaCINg                
- návlek do deště

obal na kombinézu/bundu/
kalhoty 

velikost universal

materiál 45% polyester, 55% polyamid

cena 199,- kč / 8 €
Ceny jsou včetně DPH.

kombinéza 91000.009

bunda 91001.009
kalhoty 91002.009

velikost 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

provedení unisex

materiál
75% polyester, 25% polyuretan, 
logo termolis

cena 1 999,- kč / 82 €
Ceny jsou včetně DPH.

velikost 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

provedení unisex

materiál
75% polyester, 25% polyuretan, 
logo termolis

cena 1 999,- kč / 82 €
Ceny jsou včetně DPH.

velikost 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

provedení unisex

materiál
75% polyester, 25% polyuretan, 
logo termolis

cena 3 999,- kč / 165 €
Ceny jsou včetně DPH.
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10004.000.00

10005.000.00

impregnace na textil/kůži 

balzám na kůži 

cena 95,- kč / 4 €
Ceny jsou včetně DPH.

cena 95,- kč / 4 €
Ceny jsou včetně DPH.

čistící pěna na textil/kůži

10006.000.00

cena 95,- kč / 4 €
Ceny jsou včetně DPH.

pouzdro na mobilní telefon 
RaCE 

velikost 11,5 x 7 cm

materiál 100% hovězí useň

cena 499,- kč / 21 €
Ceny jsou včetně DPH.

NOVINKA!

5.2.13.0.1.001

5.2.13.0.2.001

pouzdro na mobilní telefon 
OFF-ROaD 

velikost 11,5 x 7 cm

materiál 100% hovězí useň

cena 499,- kč / 21 €
Ceny jsou včetně DPH.

NOVINKA!
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93001.000.00

93000.000.00

dárková taška na víno

dárková taška

velikost 28/30/13 (v/š/h)

cena 65,- kč / 3 €
Ceny jsou včetně DPH.

velikost 37/11/9 (v/š/h)

cena 55,- kč / 2 €
Ceny jsou včetně DPH.                                         

* v ceně není zahrnuta láhev vína

Pokud jsme na Vás v galerii jezdců zapomněli, omluv-
te nás a zašlete Vaše fotografie na psi@psi.eu, příště 
to napravíme!

galERIE JEZDCŮ
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karel abraham/MotogP/Cardion ab Motoracing Max Neukirchner/gP Moto2/MZ Racing team
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Badziak Adam
Yamaha Poland Position
International Polish Championship, 
UEM AA SSt 1000, SSp

Baumgartner Mathias
DP RACING TEAM
Swiss Supermotard Championship Youngster 

Balcar Richard 
TEAM BHR KARVINA
CEC

Beat Erne
ERNE Racing Team
Swiss Supermotard Championship Prestige

Baumgartner Marcel
DP RACING TEAM
Swiss Supermotard Championship Rookie 450 

Bílek Matyas
JMT - Junior Mototeam
ADAC Minibike cup

Blaha Jiří 
TEAM HARDBIKE RACING 
MMČR Supermoto

Brož Jiří
BROŽ RACING TEAM
MMČR Supersport 

Bryknar David
Stuntriding

Burget Lukáš
TEAM AMK BRNO CIRCUIT JUNIOR 
PČR Minibike

Černý Jaroslav
TEAM BILY RACING 
UEM AA SSt 600, SSp 600 

Burrell Barry
TEAM BUILBASE KAWASAKI
British SSt 1000 Championship

Daněk Tomáš   
Roháč & Fejta RACING TEAM
PČR Mini moto

Coppa Pierre
69 Racing Team
MMČR 125 SP, UEM AA 125 SP

Drkoš Jan
AUTOMOTOKLUB MASARYKŮV OKRUH
PMČ Minibike

Drobný Michal
DMA Racing Team
FIM Italia, IDM, UEM AA , MČR

Dünki René
Racing Team Dünki
Eisspeedway World Championship 

Andrews Simon
Team Honda TT Legends 
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Dušek Viktor
DRT racing team 
Czech Open 

Filla Michal
TEAM INWELT BMW 
UEM AA SSt 1000, SUPERBIKE
ME Superstock 1000

Gasperotti Richard
Pro Mountainbike Freeride

Fejta Jiří
TEAM DAFE PLAST RACING
UEM AA SSt 600

Glassa Karol
SUPERMOTARD.SK 
Supermoto

Grandys Mariusz
Suzuki GRANDys duo Team
International Polish Championship,
UEM AA SSt 1000

Hallová Tereza
TEAM HARDBIKE RACING 
MMČR Supermono

Hanika Karel
TEAM AMK BRNO CIRCUIT JUNIOR 
IDM 125, UEM AA 125 GP

Hanusch Kevin
Thomas Sabo Team Hanusch
IDM 125

Hnětkovský Petr a Tereza 
Stuntriding

Hatan Vítězslav
MČR Klasik 350cc, SUPERMONO

Holubec Tomáš
TEAM CZECH ROAD RACING 
MČR Superstock 600

Hiltbrunner Peter
Team Razli
Swiss Championship Superstock 1000

Hortová Veronika
AUTOMOTOKLUB MASARYKŮV OKRUH
PMČ Minibike

Chelkowski Waldemar
BMW TGmotor PETRONAS
International Polish Championship, 
UEM AA SSt 1000, BMW Cup

Chmelík Ladislav
MOTO FGR
MMČR 125GP

Jadrný Petr
GUMOTEX BŘECLAV
PMČ Minibike 40

Dupasquier Philippe 
DP racing Team
Swiss Supermotard Championship Prestige
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Janoušek Vít
TEAM HARDBIKE RACING 
MMČR Supermoto

Ježek Ondřej
TEAM MS RACING
World SSt 1000 Championship

Jos van der Aa
Vice Versa - AAracing
Supersport - IDM 600cc, European Cup 600cc

Kaláb Igor
MF-CORSE
UEM AA Supersport, ME Superstock 1000

Kaňa Marek 
CAINE Eagle Racing
MČR  volná nad 600, Superbike

Kaštan Ivo
RALLY DAKAR

Klejch Jiří 
BROŽ RACING TEAM
MMČR volná do 600, Superstock 600

Kropiwnicki Adam
Suzuki GRANDys duo Team
International Polish Championship,
UEM AA Superbike

Korobacz Mateusz
Yamaha Poland Position
International Polish Championship 
UEM AA SSp 600

Kubera Pavel
Czech Rocket drag racing team
UEM ME Dragstery, 
Hungary championship Modi Twin

Kružík Antonín
MMČR Classic Cup 350

Látr David
BROŽ RACING TEAM
UEM AA SSt 600

Loner Michael 
KMS Team
Swiss Supermotard Championship Challenger

Megela Henrich 
VM RACING TEAM
UEM AA Superbike

Mikšovský Tomáš
TEAM BILY RACING 
UEM AA SSt 1000

Mrázek František
MMČR Classic Cup 750

Moll Patrik-Oliver
Moll-Racing Team
Swiss Supermotard Championship Youngster 85

Näpflin Harry
Emil Weber Kawasaki Racing Team
Swiss Supermotard Championship Prestige
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Nekvasil Marco
Interwetten SRP Racing Team
IDM 125

Pinc Petr
MMČR Supermoto

Prášek Michal
ROHÁČ & FEJTA MOTO RACING TEAM
UEM AA 600 SST, 125 GP

Penzkofer Rico
PENZ 13.COM
Real Road Racing, 
Endurance World Championship

Potužák Vladimír 
BLUE SMOKE
MMČR, MMSR SUPERMOTO, Motocross 

Pasek Adrian
Yamaha Poland Position
International Polish Championship,
UEM AA Rookie 600

Pešek Karel
MOTO 82
World SSt 600 Championship,
ME Superstock 1000

Prager Kamil
JAFFERSON RACING TEAM
UEM AA SSt 1000, Superbike

Pernach Michal 
Yamaha POLand Position
International Polish Championship,
UEM AA SSp

Roháč Pavel
ROHÁČ & FEJTA MOTO RACING TEAM
Minibike 40, MČR GP 125ccm, Turistrophy ČR 
GP 125ccm

Saleta Przemyslaw
Yamaha Poland Position
International Polish Championship,
UEM AA Rookie 1000

Sitnianský Milan
TUNING MOTOR SPORT
IDM S3 

Rous Radek
KLUB RACING TEAM IV V AČR
UEM AA Superbike

Schaedler Heinz
Adi Motos Racing Team
Swiss Championship Superstock 1000

Sixta Roman
Sixta V2 drag racing
UEM ME Dragstery Super Twin Top Fuel

Řihák Miloslav
TEAM HARDBIKE RACING 
MMČR SUPERMOTO

Sikora Ireneusz
BMW TGmotor PETRONAS, 
Wilbers-Witec-BMW-Racing
Polish Championship, Alpe Adria, IDM

Smrž Jakub
TEAM PATA B&G RACING
WSBK
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Sokol Radek
AUTOMOTOKLUB MASARYKŮV OKRUH
PMČ MINIBIKE

Svitok Tomáš
SMS RACING
World SSt 1000 Championship

Šaroch Bohumil
TEAM CZECH ROAD RACING 
MMČR SUPERBIKE

Spero Benias
Team Modern Racing
WMRC 600 Supersport, Superbike

Svobodová Any
Any CZ
Czech Road Racing SP 125 ccm

Šiler Pepa
Stuntriding

Steiner Richie
Team RACING SHOP
Swiss Championship Open

Szczypka Grzegorz
Yamaha Poland Position
International Polish Championship, 
UEM AA SSt 600

Thiriet Philippe 
SMS RACING
World SSt 1000 Championship

Tomaszewski Hubert
Suzuki GRANDys duo Team
International Polish Championship, 
UEM AA Superbike

Vostárek Patrik
YACOMI TEAM HANUSH
IDM Supersport

Widmer Nicolas
HPS Racing Team
Swiss Supermotard Championship Youngster 85

Toušková Andrea
MOTO 82
MMČR 125 GP

Vostatek Ondřej
COMPOS Racing Team
Minibike Junior A

Wielebski Artur
Yamaha Poland Position
International Polish Championship, 
UEM AA SSt 600

Vorlíček Petr
TEAM TUNING SPORT
IDM S1, ME S OPEN

Vavřík Radim
TEAM HARDBIKE RACING 
MMČR SUPERMOTO

Wagner Michael 
KMS Racing
Swiss Supermotard Championship Fun Open
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GSX-R Cup Polish edition
International Polish Championship
To 600cc

KMS Racing
Swiss Supermotard Championship

GSX-R Cup Polish edition
International Polish Championship
Over 600cc

TEAM HARDBIKE RACING 
MMČR Supermoto



Corporate Headquarters

PSí HUBÍK s.r.o.
Dolní 23, 763 62 Tlumačov, Česká republika
phone/fax: +420 577 119 587
e-mail: psi@psi.eu
www.psi.eu

Czech Republic

Tlumačov
Dolní 23, 763 62 Tlumačov
phone: +420 577 929 723, +420 577 929 751
e-mail: prodejna@psi.eu

Praha
Hyacintová 3222/10, 106 00 Praha 10 - Zahradní Město
phone: +420 261 218 993
e-mail: praha@psi.eu

Brno
Pražská 61, 642 00 Brno - Bosonohy
phone: +420 549 210 200, +420 777 642 187, 
+420 777 642 186
e-mail: brno@psi.eu

Ostrava
Nádražní 159, 702 00 Otrava - Přívoz
phone: +420 596 133 676, +420 775 642 187
e-mail: ostrava@psi.eu

Lipno nad Vltavou
Promenáda 89, 382 78 Lipno nad Vltavou
phone: +420 380 731 776
e-mail: lipno@psi.eu

Slovakia

Nitra
Novozámocká 136, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
Slovensko
phone: +421 376 423 726, +421 910 877 870
e-mail: nitra@psi.eu

Russia, Belarus and Ukraine

TRASSART Ltd.
Yaroslavskoe h., bld.59, 129337 MOSCOW
Russian Federation
phone: +7 495 223 099 8, fax: +7 495 223 100 1
e-mail: info@trassart.com
www.trassart.com

Poland

Firma GRANDys duo
Sarmacka 17, 93-320 Lódź
Poland
phone: +48 42 646 5555, fax: +48 42 646 4555
e-mail: info@grandysduo.com.pl
www.grandysduo.com

Liechtenstein and Switzerland

PSI SWISS Est.
Landstrasse 194, 9495 Triesen
Liechtenstein
phone: +423 392 26 56, fax: +423 392 26 57
e-mail: info@psi-swiss.ch
www.psi-swiss.ch

Germany

Thüringen
ZHD Zweirad, Handels - u. Dienstleistungs OHG
Hinter dem Suedbahnhof 15A, D-07548 Gera
Deutschland
phone: +49 365 712 799 0, fax: 49 365 712 799 129
e-mail: michael.dangriess@bike-promotion.com
www.bike-promotion.com

Bayern
BIKEWAY, Mühldorfstraße 36, D-81671 München
Deutschland
phone: +49 895 233 998, fax: +49 895 292 97
e-mail: info@bikeway.de
www.bikeway.de

Sachsen
Spyder Racing & Vertriebs UG i.G.
Brünner Str. 10, 04209 Leipzig
Deutschland
phone: +49 341 946 985 80, fax: +49 341 946 985 81
mobil: +49 176 768 886 72, +49 172 792 784 3
e-mail: info@psi-masskombi.de
www.psi-masskombi.de, www.psimasskombi.de

Niedersachsen
BRC MOTORRAD GmbH
Ottostraße 2, 30827 Garbsen (Hannover)
Deutschland
phone: +49 513 199 945 91
e-mail: info@brc-moto.de
www.brc-moto.de

Scandinavia

PSi SCANDINAVIA
Lillö 106, 37030 Rödeby, SWEDEN
phone: +46 455 361 025, +46 709 425 194
e-mail: info@psiscandinavia.com
www.psiscandinavia.com

Austria

GP - DESIGN
Anton Neumayr Platz 4, 054 00 Hallein
Austria
phone: +43 664 542 977 9, fax: +43 664 547 504 1
e-mail: office@gpdesign.info

Netherlands

KUSTER TRADING
De Greune 34, 7483 PH Haaksbergen
the Netherlands
phone: +31 535 741 408, +31 620 499 474
fax: +31 535 741 409
e-mail: info@blata-import.nl

United States and Canada

Psi Hill NA Imports
4691 198C Street, Langley, BC, V3A 5Z7
CANADA
phone: +1 604 250 93 87
e-mail: psi_moto@telus.net

United Kingdom

Impossible Imports
Marlowe Innovation Centre
Marlow Way, CT12 6FA Ramsgate, Kent
United Kingdom
phone: +44(0)1843231142
e-mail: info@impossibleimports.com
www.impossibleimports.com

Váš prodejce / Your dealer:

Steven Salama
1318 Langdale Cres., Oakville, Ontario, L6H 2K8
CANADA
phone: 001 905 842 21 36
e-mail: iesthesaint@yahoo.ca

RACESPARE.COM
Talstraße 123, D-09337 Hohenstein-Er.
Deutschland
phone: +49 372 367 838 90, fax: +49 372 367 838 91
e-mail: info@race-spare.com
www.racespare.com


