
R303 oranžovo/
bílo/šedá
86308

R295 černo
/bílo/šedá
86309

R301
modro/bílá
86311

R000
bílá
86312

R045
černá matt
86313

WHISPER PLUS
Whisper Plus skutečně reprezentuje vrcholnou kvalitu a špičkové technologie, na
které je firma Catlike právem hrdá u všech nabízených přileb. Nyní je nabízen již
čtvrtým rokem a sezónu od sezóny je neustále vylepšován, stal se tak mistrovským
dílem ve vlastní kategorii, kde hmotnost, ventilace a především bezpečnost jsou při
tvorbě této přilby stejně důležité.

PŘILBY CATLIKE

R004P zeleno/černá
86340

R002P
modro/bílá
86338

R003P
bílo/červená
86339

R005P
bílo/černá
86341

R001P
oranžovo/bílá
86342

WHISPER PLUS PREMIUM MTB
Použité technologie: IN-MOLD, MPS3D,
CES, DUAL FLOW, LNP, Větrací otvory: 39,
Velikosti: XS 53 - 54cm (240g), SM 54 -
56cm (270g), MD 56 - 58 cm (280g), LG
58 - 61 cm (300g), včetně odnímatelného
štítku v barvě přilby
4690 Kč

WHISPER PLUS TEAM
Použité technologie: IN-MOLD, MPS3D,
CES, DUAL FLOW, LNP, Větrací otvory: 39,
Velikosti: XS 53 - 54cm (240g), SM 54 -
56cm (270g), MD 56 - 58 cm (280g), LG
58 - 61 cm (300g), možnost dodání
odnímatelného štítku, používají teamy
Euskaltel, Cervélo Test Team a další
4590 Kč

R332P Espaňa 86343

R302P
Mistr světa
86300

R322P
Euskaltel
86301

R100P
Olympijské kruhy
86344

WHISPER PLUS
Použité technologie: IN-MOLD, MPS3D,
CES, DUAL FLOW, LNP, Větrací otvory: 39,
Velikosti: XS 53 - 54cm (240g), SM 54 -
56cm (270g), MD 56 - 58 cm (280g), LG
58 - 61 cm (300g), možnost dodání
odnímatelného štítku
4490 Kč

R211P červeno/bílo/černá 86272

R000P
bílá
86298

R045P
černá mat
86299

R299P
sv.modro
/bílo/černá
86314

SAKANA
Exkluzivně designovaná přilba s nově vyvinutým a patentovaným Air Tube
Systémem. Revoluční soustava vnitřní, vzduchem naplněné sítě, která posiluje
strukturu přilby, zvyšuje bezpečnost a lehkost přilby. Sakana je vrcholnou ukázkou
přilby, která v sobě spojuje lehkost, skvělé odvětrání a bezpečnost.
SAKANA
Použité technologie: IN-MOLD, MPS3D,
DUAL FLOW, LNP, AIR TUBE SYSTÉM,
Větrací otvory: 15, Velikosti: SM 51 - 53 cm
(280g), MD 54 - 57 cm (290g), LG 58 - 59
cm (300g), XL 60 - 61 cm (330g), dodávána
včetně odnímatelného štítku
3990 Kč

R300
červeno/bílá
86310

VACUUM
Přilba Catlike Vacuum byla pečlivě designována tak, aby otvory odváděly horký
vzduch pryč i při nižších rychlostech. Vacuum je přilba vhodná pro každou
příležitost s vlastnostmi a technologiemi nejvyšších Catlike modelů.

R000 bílá
86315

VACUUM
Použité technologie: IN-MOLD, MPS3D, DUAL
FLOW, LNP, AIR TUBE SYSTÉM, Větrací
otvory: 19, Velikosti: SM 51 - 54 cm (260g),
MD 55 - 58 cm (270g), LG 59 - 61 cm (280g),
dodávána včetně odnímatelného štítku
2990 Kč

R045 černá
mat
86345

R288 zeleno
/bílo/černá
86347

KOMPACT'O
Nový název, legendární základ. Vytvořením přilby Kompact na konci 90tých let
vytvořila firma Catlike nový standart pro výrobu přileb na celém světě. Po více
než 10 letech produkce, Kompact'O  zůstal stále na vrcholu své třídy a zajistil
značce Catlike silnou pozici mezi výrobci přileb. Každoročně inovovaný futuristický
design, za kterým se lidé ohlédnou, je stále velmi stylový…

KOMPACT´O
Použité technologie: IN-MOLD, DUAL
FLOW, LNP, WHEEL RETENTION, ANTI
INSECT NET, Větrací otvory: 21, Velikosti:
SM 51 - 54 cm (260g), MD 55 - 58 cm
(270g), LG 59 - 61 cm (300g), dodávána
včetně odnímatelného štítku v barvě přilby
2490 Kč

DIABLO
Diablo je přilba vytvořená s důrazem na kvalitu zpracování a komfort jezdce. Její
vlastnosti čerpají ze znalostí a zkušeností, které značka Catlike nabízí ve zbytku
nabídky.

R240 červeno/bílo/stříbrná
86323

DIABLO
Použité technologie: IN-MOLD, DUAL FLOW,
LNP, WHEEL RETENTION, ANTI INSECT
NET, Větrací otvory: 19, Velikosti: SM 50 -
56 cm (240g) LG 57 - 61 cm (260g),
dodávána včetně bílého nebo  černého
odnímatelného štítku
1490 Kč

R241 oranžovo/bílo/stříbrná 86324

NEON
Skvělá přilba s dokonalými detaily, ideální design.

R278 modro
/bílo/černá
86327

NEON
Použité technologie: IN-MOLD, DUAL
FLOW, LNP, WHEEL RETENTION, ANTI
INSECT NET, Větrací otvory: 12, Velikosti:
multisize 54 - 61 cm (250g), dodávána
včetně odnímatelného štítku
1190 Kč

R276
červeno/bílo/černá
86329

R279 oranžovo
/bílo/černá
86328

R277
stříbrno/bílo/černá
86330

TWISTER URBAN CONCEPT
Nový základní model firmy Catlike je designován pro každodenní použití
dospělých i dětí.
TWISTER URBAN CONCEPT
Použité technologie: IN-MOLD, DUAL FLOW,
WHEEL RETENTION, ANTI INSECT NET,
Větrací otvory: 13, Velikosti: MD 53 - 58 cm
(250g), LG 59 - 61 cm (280g)
1290 Kč

R044 šedá mat
86348

R043
červená mat
86349

R046
modrá mat
86350

R045
černá mat
86351

PŘILBY ČASOVKA
CHRONO AERO PLUS
O vítězství v časovce může být rozhodnuto desetinou sekundy. Hodiny testování
ve větrném tunelu a neustálé zdokonalování tvaru pomohly vytvořit nejhladší
závodní přilbu současnosti. Pamatujte si – každý zlomek sekundy se počítá!
Nově s možností přidání větrného štítku

R282
modro/bílá
86331

CHRONO AERO PLUS
Použité technologie: IN-MOLD, DUAL
FLOW, WHEEL RETENTION, Větrací otvory:
4, Velikosti: multisize 55 - 60 cm (400g),
za příplatek možnost dodání s
odnímatelným větrným štítkem
4290 Kč/5290 Kč se štítkem

R281 červeno/bílá
86304

R283
oranžovo/bílá
86332

R280
černo/bílá
86333

PŘILBY FREERIDE/ENDURO
GRAVITY
Porozumění BMX jezdcům, kteří se nebojí postavit se navzdory zemské přitažlivosti
je páteří této přilby. Gravity je přilbou ideální pro sjezdaře, freeridisty a další
akrobaty. Pro novou sezonu inovovaný tvar, zvýšená bezpečnost, nová grafika.

R045 černá mat
86352

R000 Dead Angel
86353

R001 Urban Grafiti
86354

GRAVITY
Použité technologie: DUAL FLOW, LNP,
sklolaminátová skořepina, Větrací otvory:
11, Velikosti: MD 55 - 56 cm (1000g), LG
59 - 60 cm (1050g)
3590 Kč

SHIELD 2
Přilba Shield 2 nastartovala trend, který mnozí následovali. Shield 2 byla
designována s přímým zacílením na MTB jezdce.

SHIELD 2
Použité technologie: IN-MOLD, DUAL
FLOW, LNP, WHEEL RETENTION, ANTI
INSECT NET, Větrací otvory: 16, Velikosti:
multisize 55 - 61 cm (266g), dodávána
včetně odnímatelného štítku v barvě přilby
2190 Kč

R001 bílo černá mat
86356

R000 černo stříbrná mat
86355

360°
Následujíce současné designové trendy, které vládnou bikovým světem, Catlike
vytvořila přilbu 360°, skládaje jejím názvem hold jednomu z nejslavnějších triků

R000 bílá mat
86357

na kole.
360°
Použité technologie: DUAL FLOW, LNP,
Větrací otvory: 14, Velikosti: multisize 54 -
58 cm (390g)
990 Kč

R001 písková mat
86358

R002 khaki mat
86359

R050 černá mat
86360

PŘILBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
TWISTER KIDS
Nový základní model firmy Catlike je designován pro každodenní použití dospělých
i dětí.

TWISTER KIDS
Použité technologie: IN-MOLD, DUAL
FLOW, WHEEL RETENTION, ANTI INSECT
NET, Větrací otvory: 13, Velikosti: SM 48 -
52 cm (220g)
990 Kč

XENA
Přilba vhodná pro jakékoliv použití. Xena je designována jako přilba s co nejlepší
cenou bez sebemenší újmy na bezpečnostním standartu nabízeném u dražších
přileb.

R000
žluto/bílá
86362

R003
červeno/bílá
86363

R002
zeleno/bílá
86364

R001
černo/bílá
86365

R004
modro/bílá
86366

R270 šedo/bílá
86261

R231 červeno/bílá
86260

R232 modro/bílá
86257

R255 oranžovo/bílá
86295

XENA
Použité technologie: DUAL FLOW, LNP,
WHEEL RETENTION, Větrací otvory: 19,
Velikosti: multisize 52 - 58 cm (240g),
dodávána včetně odnímatelného štítku
740 Kč

R295 černo
/bílo/stříbrná
86326

R005 růžovo/bílá
86361

R288P
zeleno/bílo
/černá
86271

R248P
šedá carbon
86303

R111P Zlatá
limitovaná edice
olympijských vítězů
S. Sanchéze a J. Absalona
86367

R308 červeno/
bílo/šedá
86375

R286 žluto/bílo/černá
86376

R310 černo/
bílo/šedá
86377

R000 bílá
86378

R050 bílo/
stříbrno/černá
86379

R052
bílo/modro/černá
86380

R051 bílo/
červeno/černá
86381

R053 bílo/
zeleno/černá
86382

R020 bílo/černá
modré květy
86383

R046 bílo červená mat
86384



LIMIT
18938

BRÝLE CATLIKE
SHADOW
Mnohaleté zkušenosti s tvorbou sportovních brýlí se odráží v novém topmodelu
Shadow - brýlí s neuvěřitelnou možností přizpůsobení jezdci a nízkou hmotností,
že jediný pocit, který zůstává je stín v obličeji.

červeno/bílé modro/bílé bílo/oranžové

černo/bílé

bílo/černé

SHADOW
Polykarbonátová výměnná skla s nulovým
zkreslením a filmem proti zamlžování, 100%
UVA/UVB ochrana, 3 sady výměnných skel
v ceně (tmavé, čiré, žluté), obroučky z
pružného materiálu TR90, protiskluzový
nosník a zakončení nožiček, čistící sáček z
mikrovlákna, přepravní obal
3290 Kč
18993

STORM PLUS/MICRO
Silné jako bouře, takové jsou nové brýle Storm. Agresivní design připravený na
boj o přední místa.

červené

STORM PLUS/MICRO
Dva tvary fotochromatických (světlocitlivých)
skel (Plus a Micro), ve variantě Plus možnost
dodání se 3 výměnnými polykarbonátovými
skly (tmavé, čiré, žluté), 100% UVA/UVB
ochrana, obroučky z pružného materiálu
TR90, protiskluzový nosník a zakončení
nožiček, čistící sáček z mikrovlákna,
přepravní obal
3290 Kč (fotochromatická skla)
2690 Kč (výměnná skla)

modré bílé šedé černé

Skla Plus (fotochromatická)
18934

Skla Plus výměnná
(tmavá, čirá, žlutá)
18936

Skla Micro
(fotochromatická)
18935

FUSION SUPERWING
Catlike je o krok napřed ve vývoji vysoce kvalitních sportovních brýlí. Fusion
Superwing mohou být přizpůsobeny image jezdce výměnnými barevnými
ochrannými prvky spodní části skla nezávisle na barvě rámečku.

bílo/červené

carbon/stříbrné

bílo/oranžové černo/bílé stříbrno/černé

carbon bílo/modré

FUSION SUPERWING
Polykarbonátová výměnná skla s nulovým
zkreslením a filmem proti zamlžování, 100%
UVA/UVB ochrana, 3 sady výměnných skel
v ceně (tmavá, čirá, žlutá), protiskluzový
nosník a zakončení nožiček, čistící sáček z
mikrovlákna, přepravní obal
2390 Kč
18910

Další doplňky CATLIKE (náhradní štítky, vycpávky,
přepravní box, trička, čepice…)
najdete na www.cyklosvec.cz

Dovozce do ČR: CYKLOŠVEC s.r.o., Písek, Sedláčkova 472,
tel.: 382 206 440, e-mail: obchod@cyklosvec.cz

Prodejce:

FUSION
Fusion - nejlepší materiály a zpracování při minimalistickém designu, vysoké
ochraně a ergonomickém tvaru.

žluté

FUSION
Polykarbonátová výměnná skla s nulovým
zkreslením a filmem proti zamlžování, 100%
UVA/UVB ochrana, 3 sady výměnných skel
v ceně (tmavá, čirá, žlutá), protiskluzový
nosník a zakončení nožiček, čistící sáček z
mikrovlákna, přepravní obal
1890 Kč
18859

červené carbon bílo/oranžové

stříbrno/oranžové černo/oranžové

Mistr světa

PLUME
Jemné linky, váha pírka, excelentní optika a nepřehlédnutelný design. Takové
jsou nové brýle Plume

bílo/černé

PLUME
Polykarbonátová výměnná skla s nulovým
zkreslením a filmem proti zamlžování, 100%
UVA/UVB ochrana, 2 sady výměnných skel
v ceně (tmavá, čirá), protiskluzový nosník a
zakončení nožiček, čistící sáček z
mikrovlákna, přepravní obal
1690 Kč
18937

červeno/bílé

modro/bílé

stříbrno/černé

LIMIT, SUNSET
Modely pro každodenní civilní nošení. Buďte styloví ve stylu Catlike!

LIMIT, SUNSET
Polykarbonátová skla s nulovým zkreslením,
100% UVA/UVB ochrana, protiskluzový
nosník a zakončení nožiček, čistící sáček z
mikrovlákna
LIMIT 1590 Kč, SUNSET 1190 Kč

SUNSET
18939

IN-MOLD - Proces, při kterém je tvrdá vnější skořepina pevně spojena s vnitřní
polystyrénovou pěnou v jeden nedělitelný celek, zvyšuje odolnost proti nárazům
a zlepšuje rozložení energie nárazu
MPS3D - Catlike exkluzivní zadní upínací systém MPS (Multi Poziční Systém) umožňuje
nastavení zadní části upínacího systému v různých směrech: nahoru-dolů (dle tvaru
hlavy), od sebe-k sobě (dle obvodu hlavy). Pro rok 2011 ve zcela inovovaném provedení.
CES - Crash Energy Splitter - tento design je založený na specifickém umístění
větracích otvorů tak, aby náraz způsobil více než jednu prasklinu, rozštěpil
a absorboval energii bezpečnějším a efektivnějším způsobem. Tato technologie
snižuje váhu použitím menšího množství materiálu při dodržení vysokého
bezpečnostního standardu. Nikdy předtím nebyl design koncipován s takovým
důrazem na bezpečnost.
DUAL FLOW - Exkluzívní Catlike design - velké přední vstupní vzduchové otvory jsou
spojeny s velkými zadními výstupními otvory. To umožňuje konstantní odvětrání
přilby tak, aby bylo vyloučeno přehřátí.
LNP - Low Nape Protection – design založený na specifickém snížení zadní části
helmy, které poskytuje lepší ochranu týlu.
AIR TUBE SYSTÉM - Technologie vyvinutá a patentovaná firmou Catlike, kdy vnitřní
síť umístěná v jádru přilby posiluje její strukturu, zvyšuje bezpečnost a snižuje hmotnost.
Air Tube Systém je tvořený dutými pružnými trubičkami naplněnými vzduchem, které
tvoří vnitřní pletivo, působící jako bezpečnostní složka v případě nárazu, zvyšující
účinnost absorpce nárazové energie.
WHEEL RETENTION SYSTÉM - Nový upínací systém s kolečkem, které umožňuje
jednoduché, rychlé a přesné nastavení přilby dle obvodu hlavy
ANTI INSECT NET - Síťka umístěná v předních otvorech přilby zabraňuje létajícímu
hmyzu dostat se do vnitřního prostoru přilby k jezdcově hlavě

TECHNOLOGIE PŘILEB CATLIKE

WHISPER PLUS DELUXE
Whisper Plus Deluxe skutečně reprezentuje
vrcholnou kvalitu a špičkové technologie, na
které je firma Catlike právem hrdá u všech
nabízených přileb. Pro rok 2011 byl u již tak
dokonalé přilby ještě vylepšen zadní upínací
systém, klíčový pro komfort a bezpečnost.
Mimoto byly všechny doplňky přilby (nápisy,
upínací systém, vycpávky a štítek) vždy
doladěny do jedné barvy doplňující základní
bílou, tak aby dojem byl skutečně dokonalý.
4690 Kč

R055P bílá
zelené doplňky
86368

R054P bílá červené doplňky
86369

R053P bílá
růžové doplňky
86370

R051P bílá
modré doplňky
86371

R052P bílá
oranžové doplňky
86372

R050P bílá
černé doplňky
86373

Štítek Whisper Plus Deluxe
86374
239 Kč


