
Správný výb ěr: 
 
Krosové kalhoty, dresy a rukavice jsou ur čeny pro částe čnou ochranu 
příslušných částí t ěla p ři provozování motocyklového sportu ve volném 
terénu mimo b ěžné ve řejné silni ční komunikace. Poskytují ochranu tím, že 
zmír ňují následky povrchového mechanického p ůsobení a drobn ějších úraz ů p ři 
leh čích pádech a nárazech. Omezují vznik drobných povrc hových zran ění, jako 
jsou nap ř. od řeniny a zhmožd ěniny.               
 
Údržba: 

• Výrobky s podílem p řírodní nebo um ělé k ůže perte p ři teplot ě 20°C. 
Používejte výhradn ě tekutý prací prášek s ozna čením COLOR. 

• Výrobek p řed praním nenamá čejte 
• Při praní v pra čce perte oble čení naruby. 
• Při praní zapn ěte všechny zipy. 
• Nepoužívejte avivážní prost ředky. 
• Nesušte v suši čce, nežehlete, neb ělte, chra ňte p řed otev řeným ohn ěm, 

chemicky ne čist ěte. 
• Kolenní části kalhot z p řírodní k ůže ošet řete po každém praní po 

důkladném usušení ošet řujícím krémem na k ůži. 
                                                                     
                 

Skladování: 

• Výrobky skladujte v suché a dob ře v ětrané místnosti. 
• Nenechávejte od ěvy na p římém slune čním sv ětle a extrémním horku, 

radiátoru, apod. 
• Dodržte dostate čnou vzdálenost od tepelných zdroj ů. 
• Skladujte mimo dosah slune čních paprsk ů. 
• Před dlouhodob ějším skladováním ošet řete vhodnou impregnací. 

Všeobecné informace: 

Krosové kalhoty, dresy a rukavice zárove ň poskytují částe čnou ochranu proti 
běžným klimatickým podmínkám, jako jsou chlad a déš ť. 

UPOZORNĚNÍ 

Jízda na motocyklu není aktivita bez rizika, m ůže dojít ke zran ění, nebo 
dokonce ke smrti. Abyste zmírnili toto riziko, vždy  používejte p ři jízd ě na 
motocyklu ochrannou výstroj. Motocyklista je osobn ě zodpov ědný za nošení a 
údržbu této ochranné výstroje. Jestliže dojde k poš kození ochranné výstroje 
je nutno, v zájmu zachování požadovaných vlastností , tuto výstroj odborn ě 
opravit, nebo ve v ětšin ě p řípad ů vym ěnit za nové. Naše firma nenese žádnou 
zodpov ědnost za škody, zran ění a smrt p ři provozování aktivit, i spojených 
s užíváním jakékoliv ochranné výstroje. 

*Výrobky nejsou ur čeny k ochran ě života a zdraví p ři haváriích a t ěžkých 
pádech. Používejte jen výrobek ve velikosti odpovíd ající vaší postav ě, 
nepoužívejte výrobek, který je poškozený nebo vykaz uje znaky nadm ěrného 
opot řebení! Používáte-li kolenní ortézy, tak jen s dosta te čně ochrán ěnými 
klouby ortéz – zabráníte tím poškození a roztrhání kalhot v oblasti kolen! 

 

 


