Legendární česká značka Cassida se vrací! Přilby Cassida
zná každý, kdo do světa motocyklů pronikl prostřednictvím
českých strojů Jawa nebo ČZ. Populární přilby, vyráběné
družstvem Tvar v Pardubicích, chránily zdraví několika
generací motorkářů.
Nová kolekce Cassida je navržena pro zcela současné
jezdce. Díky moderním materiálům a praktickým funkcím
zaujmou přilby klasické značky i náročné motorkáře
na silných strojích. Jejich ceny změní váš pohled na to,
kolik může stát kvalitní přilba.

TABULKY VELIKOSTÍ A SPECIFIKACÍ
velikosti
dospělé (cm)

XS
53-54

S
55-56

M
57-58

L
59-60

XL
61-62

2XL
63-64

• při výběru přilby je třeba měřit obvod hlavy v úrovni uší
• pro ověření, zda přilba na některých místech netlačí, je vhodné při zkoušení nespěchat
a nechat přilbu nasazenou na hlavě delší dobu
• velikost přilby je správná, když na obličeji přirozeně sedí a přitom se na hlavě nehýbe

VÝKLOPNÉ PŘILBY

SPECIFIKACE PŘILEB
CYKLON
materiál skořepiny

sklolaminát

EVO

INTEGRAL 2.0

MODULO

VELOCITY ST

COMPRESS

VÍCEÚČELOVÉ PŘILBY

TOUR

polykarbonát polykarbonát polykarbonát polykarbonát polykarbonát polykarbonát

/ ENDURO / ADVENTURE / ATV /

zapínání pomocí
mikrometrické přezky
zapínání pomocí
dd kroužků

OTEVŘENÉ PŘILBY

sluneční clona
příprava pro folie
Pinlock® Original
příprava pro folie
Pinlock® Max Vision®
odnímatelný
a pratelný interiér
rychloupínací
systém plexi

/ BEZ PLEXISKLA /

OTEVŘENÉ PŘILBY

6
12
16
18

/ S PLEXISKLEM /

16

MOTOKROSOVÉ PŘILBY

26

SPECIFIKACE PŘILEB
MAGNUM
materiál skořepiny

REFLEX

OXYGEN

POLICE

polykarbonát polykarbonát polykarbonát polykarbonát

CROSS PRO

CROSS CUP

sklolaminát

polykarbonát

zapínání pomocí
mikrometrické přezky
zapínání pomocí
dd kroužků
sluneční clona

příprava pro folie
Pinlock® Original
příprava pro folie
Pinlock® Max Vision®
ě velikosti
dvě velikosti odnímatelný
dvě velikosti
sluneční
ořepiny
skořepiny a pratelný
skořepiny
clona
interiér
rychloupínací
velikosti
tři velikosti systém
tři plexi
velikosti
zapínání pomocí

ořepiny
skořepiny

INTEGRÁLNÍ PŘILBY

VELIKOSTI PŘILEB

skořepiny

DD kroužků

slunečnísluneční
clona
clona

pouze
sluneční
větratelné panely
clona lícnice ze síťoviny

větratelné
větratelnépanely
panely
ze síťoviny
ze síťoviny

větratelné panely
nepromokavé
ze síťoviny

nepromokavé
nepromokavé

nepromokavé hovězí kůže

hovězíhovězí
kůže kůže

hovězí kůže

zapínání
zapínánípomocí
pomocí
DD kroužků
DD kroužků

zapínání pomocí
dvouvrstvá
DD kroužků konstrukce

dvouvrstvá
dvouvrstvá
konstrukce
konstrukce

dvouvrstvá
konstrukce

větruodolné
větruodolné

větruodolné

YKK zipyYKK zipy

YKK zipy

větruodolné

YKK zipy

dvě velikosti
dvězapínání
velikosti
sluneční zapínání
sluneční
Uvedené
ceny
jsou
maloobchodní
včetně
DPH.
mpozitní
kompozitní
kompozitní
pomocí
zapínání
zapínání
pomocí
pomocí
pomocí třívrstvá
skořepiny
clona mikrometrické
clona konstrukce
ořepina
skořepina
přezky mikrometrické
mikrometrické
přezky
přezky
přezky
Změnyskořepina
cenmikrometrické
askořepiny
obsahu vyhrazeny.

větratelné
větratelnétřísezónní
panely
třívrstvá
třívrstvá panely třívrstvá
ze síťoviny konstrukce
ze síťoviny použití
konstrukce
konstrukce

třísezónní
třísezónní
nepromokavé třísezónní
nepromokavé textil
použití použití
použití

tři velikosti karbonová
tři velikosti
sluneční
sluneční
rbonová
karbonová
odnímatelný
skořepiny skořepina
clona
clona skořepiny
ořepina
skořepina
a pratelný interiér

dvouvrstvá odnímatelná
dvouvrstvá
odnímatelná
odnímatelná
voděodolná / větru
nepromokavé
nepromokavé
konstrukce tepelnávzdorná
konstrukce
tepelná
tepelnávýstelka
výstelka
výstelkamembrána

voděodolná
voděodolná
/ větru
/kůže
větru
voděodolná
/ větru
větruodolné
větruodolné
hovězí
hovězí kůže
kůže / textil
vzdorná
vzdorná
membrána
membrána
vzdorná membrána

zapínání
zapínání
pomocí
větratelné
panelypomocí odnímatelný
větratelné
panely
odnímatelný
odnímatelný
odnímatelná
DD kroužků azepratelný
DDtepelná
kroužkůvýstelka
ze síťoviny
síťoviny
aapratelný
pratelný
interiér
interiér
interiér

textil

hovězí kůže textil hovězí kůže
textil

YKK zipy kůže / textil
YKK zipy
kůže kůže
/ textil
/ textil

kompozitní
kompozitní
pínání
pomocí
zapínání
pomocí
ělykarbonátová
velikosti
sluneční
sklolaminátová
dvě
velikosti polykarbonátová
dvě
velikosti
skořepina skořepina
skořepinaskořepina
DD
kroužků
DD kroužků
ořepiny
clona
ořepina
skořepina
skořepiny
skořepiny

zapínánísluneční
pomocí sklolaminátová
zapínání
pomocí
dvouvrstvá
dvouvrstvá
sluneční
větratelné
panely
sklolaminátová
sklolaminátová
odnímatelná
sluneční
mikrometrické
mikrometrické
přezky
konstrukce
konstrukce
clona
ze síťoviny
skořepina
skořepina přezky
membrána
clona skořepina
clona

třívrstvá
třívrstvá
třísezónní reflexní
třísezónní
větratelné
panely
odnímatelná
odnímatelná
reflexní
reflexní
čtyřsezónní
větratelné
panely odnímatelná
větratelné
panely
příprava pro reflexní
větruodolné
větruodolné
YKK
zipy
YKK zipy
nepromokavé
nepromokavé
hovězí kůže
nepromokavé
nepromokavé
konstrukce
konstrukce
ze síťoviny
membrána
membrána
použití
ze síťoviny membrána
ze
síťoviny prvky
Pinlock® Maxprvky
Vision® prvkypoužití prvky použití

čtyřsezónní
textil kůže
hovězíčtyřsezónní
kůže hovězí textil
kůže čtyřsezónní
hovězí
použití použití
použití

karbonová
karbonová
pínání
pomocí
pomocí
velikosti
zapínání pomocí
tři
velikosti zapínání
tři
velikosti
skořepina mikrometrické
skořepina
etrické přezky
přezky
ořepiny
DD
kroužků
skořepiny
skořepiny

odnímatelný
odnímatelný
třívrstvá
zapínání
pomocí
dvouvrstvá
zapínání
pomocí třívrstvá
zapínání
pomocí
a pratelný
interiér konstrukce
a pratelný
interiér
konstrukce
DD kroužků
konstrukce
DD kroužků
DD
kroužků

odnímatelná
odnímatelná
voděodolná
voděodolnáYKK
/ větru
třísezónní
dvouvrstvá
příprava pro větruodolné
dvouvrstvá třísezónní
dvouvrstvá
textil / větru textil větruodolné
větruodolné
zipy
větruodolné
tepelná
výstelka použitíkonstrukce
tepelná výstelka
vzdorná membrána
použití
konstrukce
Pinlock® Original vzdorná membrána
konstrukce

YKK zipy

polykarbonátová
polykarbonátová
odnímatelný
odnímatelný
mpozitní
zapínání pomocí
kompozitní textil
kompozitní
xtil
textil
skořepina a pratelný
skořepina
atelný interiér
interiérneopren
ořepina
mikrometrické
přezky
skořepina
skořepina

sklolaminátová
sklolaminátová
odnímatelná
zapínání
pomocípomocí odnímatelná
třívrstvá
krátká
zapínání
zapínání
pomocí
neopren
neopren
neopren
skořepina
skořepina
tepelná
výstelka
výstelka
mikrometrické
přezky
konstrukce
manžeta
mikrometrické
přezky tepelnámikrometrické
přezky

klolaminátová
sklolaminátová
rbonová
odnímatelný
třísezónní
karbonová kůže
karbonová
že skořepina
kůže
ořepina
a pratelný interiér
použití
skořepina skořepina
skořepina

odnímatelná
odnímatelný
třísezónní
třísezónní
odnímatelný
a pratelný
interiér
použití
použití
amembrána
pratelný
interiér

odnímatelná
odnímatelná
třísezónní
plastové
odnímatelný
membrána
tepelná
výstelka
použití
protektory
a pratelný
interiér

odnímatelná
odnímatelná
voděodolná
větru
voděodolná
/ větru
třívrstvá /krátká
třísezónní
krátká
výstelka
v úrovni
třívrstvá krátká
třívrstvá
membrána manžeta
membrána
vzdorná
membrána
vzdorná
membránařadičky
konstrukce
použití
manžeta
manžeta
konstrukce
konstrukce
reflexní
odnímatelná
plastové
plastové
odnímatelná
prvky
tepelnáprotektory
výstelka
protektory
tepelná
výstelka

reflexníodnímatelná
voděodolná
/ větru
plastové
vyztužená
prvky tepelná
vzdornávýstelka
membrána
protektory
špička

reflexní výstelka
reflexní
třísezónní
výstelka
výstelka
úrovni
v úrovnizpevněná
třísezónní
kůževv /úrovni
textil
kůže / třísezónní
textil
textil
prvky řadičkypoužití
prvky
použití řadičkypoužití
řadičky
podešev
čtyřsezónní
voděodolná
/ větru
vyztužená
vyztužená
voděodolná
/ větru
použití
vzdorná
membrána
špička
špička
vzdorná
membrána

kůže
/ textil
YKK
zipy

kůžezipy
/ textil
YKK

čtyřsezónní zpevněná
čtyřsezónní
zpevněná
textil zpevněná
textil
textil
použití
podešev podeševpoužití podešev

čtyřsezónní
vyztužená
voděodolná
/
voděodolná
voděodolná
/ / / textil voděodolná
voděodolná
kůže//větru
textil
kůže
/ textilkůže
kůže // textil
použití
špička
větruvzdorná
větruvzdorná
membrána
membrána větruvzdorná membrána
vzdorná membrána větruvzdorná

&

historie
současnost

obj. číslo: M140-245
velikost: XS-XL

cena 4 890 Kč / 179,60 €

Propracovaný
mechanismus
plexi s přípravou
pro Pinlock®
Max Vision®

Bradový deflektor
a reflexní plochy
na límci interiéru
obj. číslo: M140-246
velikost: XS-XL

obj. číslo: M140-247
velikost: XS-XL

cena 4 890 Kč / 179,60 €

cena 4 890 Kč / 179,60 €

Aerodynamický spoiler
Nosní
deflektor

sluneční
clona

CYKLON
sluneční
clona

větratelné panely
ze síťoviny

•
•
•
pomocí
řipínání
velikosti
etrické
přezky •
skořepiny
•

konstrukce
clona
příprava pro Pinlock® Max Vision®
zapínání řemínku pomocí mikrometrické přezky
zapínání pomocí
třívrstvá
třívrstvá
tři velikosti
zapínání pomocí
zapínání
pomocí
hmotnost
přilby
±1 450 g
mikrometrické
přezky
konstrukce
konstrukce
skořepiny
DD kroužků
DD kroužků
homologace pro Evropu i USA (ECE 22.05.P a DOT)

odnímatelný
ompozitní
atelný
interiér
skořepina

odnímatelný
kompozitní
a pratelný interiér
skořepina

likosti
klolaminátová
karbonová
piny
skořepina
skořepina

sklolaminátovásluneční
karbonová
clona
skořepina
skořepina

ikosti
rbonátová
piny
skořepina

zapínání pomocí
polykarbonátová
DD kroužků
skořepina

pomocí
ěpínání
velikosti
DD kroužků
skořepiny

ozitní neopren
pina
6

zapínání pomocí
dvouvrstvá
dvě
velikosti
sluneční
odnímatelný
nosní a bradový deflektor
DD kroužků
konstrukce
skořepiny
clona

větratelné panely
ze síťoviny

zapínání pomocí
neopren
mikrometrické přezky

zapínáníodnímatelná
pomocí
tepelná
výstelka
mikrometrické
přezky
sluneční
odnímatelná
odnímatelný
clona interiér
membrána
a pratelný
zapínání
pomocí
sklolaminátová
DD kroužků
skořepina
zapínání pomocí
krátká
mikrometrické
přezky
manžeta

dvouvrstvá
sluneční

odnímatelná
zapínání
pomocí
tepelná výstelka
mikrometrické
přezky

nepromokavé

nepromokavé

hovězí kůže

větratelnévětruodolné
panely
ze síťoviny

větratelné
panely
větruodolné
ze síťoviny

YKK zipy
nepromokavé

YKK zipy
nepromokavé

větruodolnétextil

textil
větruodolné

třísezónní
dvouvrstvá
použití
konstrukce
voděodolná
/ větru
třívrstvá
vzdorná
membrána
konstrukce

třísezónní
dvouvrstvá
použití
konstrukce
voděodolná / větru
třívrstvá
vzdorná membrána
konstrukce

větratelné
panely
reflexní
odnímatelná
ze síťoviny
prvky
tepelná
výstelka

reflexní nepromokavé
odnímatelná
prvky
tepelná
výstelka

čtyřsezónní
voděodolná
/ větru
nepromokavé
použití
vzdorná membrána

sklolaminátová dvouvrstvá
konstrukce
skořepina

dvouvrstvá
odnímatelná
konstrukce
membrána

odnímatelná větruodolné
membrána

reflexní
větruodolné
prvky

třívrstvá
konstrukce

hovězí kůže

YKK zipy

hovězí kůže

YKK zipy

obj. číslo: M140-248
velikost: XS-XL

cena 4 890 Kč / 179,60 €
třísezónní
kůže / textil
použití

větratelné panely
odnímatelná
odnímatelný
ze síťoviny
membrána
a pratelný
interiér

krátká
manžeta

hovězí kůže

třívrstvá
třísezónní
třísezónní zpevněná
výstelka v úrovni
výstelka v úrovni
konstrukceKOMPLETNÍ
použití
použití
řadičky SORTIMENT
řadičky NA WWW.CASSIDAHELMETS.CZ
podešev

třísezónní
kůže / textil
použití

textil

textil

čtyřsezónní
voděodolná
/ větru
hovězí kůže
použití
vzdorná
membrána

hovězí
kůže
kůže
/ textil

kůže / textil

reflexní
prvky

YKK čtyřsezónní
zipy
použití

čtyřsezónní
použití

zpevněná
podešev

YKK zipy

textil

textil
KOMPLETNÍ SORTIMENT NA WWW.CASSIDAHELMETS.CZ

integrální
přilby

7

obj. číslo: M140-161
velikost: XS-2XL

cena 2 490 Kč / 91,46 €

obj. číslo: M140-163
velikost: XS-2XL

cena 2 490 Kč / 91,46 €

dvě velikosti
skořepiny
třivelikosti
velikosti
dvě
skořepiny
skořepiny

EVO

•
•
kompozitní
tři
velikosti
skořepina •
skořepiny
•
karbonová
kompozitní
skořepina
skořepina

dvě velikosti
skořepiny

tři velikosti
dvě
skořepiny
skořepiny

sluneční
clona
zapínání
pomocí
sluneční
DD kroužků
clona

sluneční
clona

větratelné panely
ze síťoviny

zapínání pomocí
sluneční
DD kroužků
clona

odnímatelný nosní a bradový deflektor
zapínání
řemínku pomocí mikrometrické
přezkyzapínání
kompozitní
zapínánípomocí
pomocí
zapínánípomocí
pomocí
tři
velikosti
zapínání
hmotnost
skořepinapřilby ±1 550 g mikrometrické
přezky
mikrometrické
přezky
skořepiny
DD kroužků
DD
kroužků
homologace pro Evropu (ECE 22.05.P)
karbonová
kompozitní
skořepina
skořepina

odnímatelný
zapínání
pomocí
a pratelný přezky
interiér
mikrometrické

odnímatelný
zapínání
pomocí
a pratelný interiér
mikrometrické
přezky

dvouvrstvá
větratelné
panely
konstrukce
ze
síťoviny
třívrstvá
dvouvrstvá
konstrukce
konstrukce
odnímatelná
třívrstvá
tepelná
výstelka
konstrukce

větratelné panely
ze síťoviny
dvouvrstvápanely
větratelné
konstrukce
ze
síťoviny
třívrstvá
dvouvrstvá
konstrukce
konstrukce
odnímatelná
třívrstvá
tepelná výstelka
konstrukce

nepromokavé

větruodolné
nepromokavé

větruodolné
nepromokavé

třísezónní
větruodolné
použití

třísezónní
větruodolné
použití

voděodolná
/ větru
třísezónní
vzdorná membrána
použití

velikosti
lykarbonátová
karbonová
řepiny
skořepina
skořepina

polykarbonátovásluneční
karbonová
clona
skořepina
skořepina

sluneční
sklolaminátová
odnímatelný
aclona
pratelnýskořepina
interiér

větratelné panely
sklolaminátová
odnímatelný
ze síťoviny
askořepina
pratelný interiér

větratelné
panely
odnímatelná
odnímatelná
ze
síťoviny
membrána
tepelná
výstelka

odnímatelnánepromokavé
odnímatelná
membrána
tepelná
výstelka

voděodolná
/reflexní
větru
nepromokavé
prvky
vzdorná membrána

elikosti
ykarbonátová
řepiny
skořepina

zapínání pomocí
polykarbonátová
DD kroužků
skořepina

zapínání
pomocí
sklolaminátová
DD kroužků
skořepina

sklolaminátovádvouvrstvá
konstrukce
skořepina

dvouvrstvá
odnímatelná
konstrukce
membrána

odnímatelná větruodolné
membrána

reflexní
větruodolné
prvky

mpozitní textil
řepina 8

textil zapínání pomocí
mikrometrické přezky

zapínání pomocí
neopren
mikrometrické přezky

neopren

třívrstvá
konstrukce

nepromokavé

třívrstvá krátká
třísezónní
třísezónní
krátká
výstelka v úrovni
konstrukce
použití
použití
manžeta SORTIMENT
manžeta NA WWW.CASSIDAHELMETS.CZ
řadičky
KOMPLETNÍ

hovězí kůže

YKKkůže
zipy
hovězí

YKK textil
zipy

voděodolná / větru
třísezónní
vzdorná membrána
použití

hovězí kůže

YKK zipy
hovězí
kůže

textil
YKK
zipy

kůže /textil
textil

kůže / textil
textil

reflexní / větru
voděodolná
hovězí kůže
prvky membrána
vzdorná

čtyřsezónní
hovězí
kůže
kůže
/ textil
použití

čtyřsezónní
kůže
/ textil
použití

reflexní
prvky

čtyřsezónní
YKK zipy
použití

čtyřsezónní
použití

YKK zipy

výstelka v úrovni
řadičky

textil

obj. číslo: M140-162
velikost: XS-2XL

cena 2 490 Kč / 91,46 €

zpevněná
textil zpevněná
KOMPLETNÍpodešev
SORTIMENT NApodešev
WWW.CASSIDAHELMETS.CZ

integrální
přilby

9

Pevná aretace sluneční clony

obj. číslo: M140-165
velikost: XS-2XL

cena 2 290 Kč / 84,11 €

obj. číslo: M140-164
velikost: XS-2XL

cena 1 990 Kč / 73,09 €

dvě velikosti
skořepiny

INTEGRAL 2.0

•
•
•
kompozitní
tři
velikosti
skořepina •
skořepiny
•

třivelikosti
velikosti
dvě
skořepiny
skořepiny

karbonová
kompozitní
skořepina
skořepina

dvě velikosti
skořepiny

sluneční
clona

sluneční
clona

větratelné panely
ze síťoviny

tři velikosti
pomocí
zapínání pomocí
dvě
velikosti nosní deflektor zapínání
sluneční
sluneční
odnímatelný
skořepiny
DD kroužků
DD kroužků
skořepiny
clona
clona
bradový
deflektor dostupný jako doplňkové
příslušenství
zapínání řemínku pomocí DD kroužků
kompozitní
zapínánípomocí
pomocí
zapínánípomocí
pomocí
tři
velikosti
zapínání
zapínání
hmotnost
skořepinapřilby ±1 500 g mikrometrické
přezky
mikrometrické
přezky
skořepiny
DD kroužků
DD
kroužků
homologace pro Evropu i USA (ECE 22.05.P a DOT)
karbonová
kompozitní
skořepina
skořepina

odnímatelný
zapínání
pomocí
a pratelný interiér
mikrometrické
přezky

odnímatelný
zapínání
pomocí
a pratelný interiér
mikrometrické
přezky

dvouvrstvá
větratelné
panely
konstrukce
ze
síťoviny
třívrstvá
dvouvrstvá
konstrukce
konstrukce
odnímatelná
třívrstvá
tepelná
výstelka
konstrukce

větratelné panely
ze síťoviny
dvouvrstvápanely
větratelné
konstrukce
ze
síťoviny
třívrstvá
dvouvrstvá
konstrukce
konstrukce
odnímatelná
třívrstvá
tepelná výstelka
konstrukce

nepromokavé

větruodolné
nepromokavé

větruodolné
nepromokavé

třísezónní
větruodolné
použití

třísezónní
větruodolné
použití

voděodolná
/ větru
třísezónní
vzdorná membrána
použití

velikosti
lykarbonátová
karbonová
řepiny
skořepina
skořepina

polykarbonátovásluneční
karbonová
clona
skořepina
skořepina

sluneční
sklolaminátová
odnímatelný
aclona
pratelnýskořepina
interiér

větratelné panely
sklolaminátová
odnímatelný
ze síťoviny
askořepina
pratelný interiér

větratelné
panely
odnímatelná
odnímatelná
ze
síťoviny
membrána
tepelná
výstelka

odnímatelnánepromokavé
odnímatelná
membrána
tepelná
výstelka

reflexní
voděodolná
/ větru
nepromokavé
prvky
vzdorná membrána

elikosti
ykarbonátová
řepiny
skořepina

zapínání pomocí
polykarbonátová
DD kroužků
skořepina

zapínání
pomocí
sklolaminátová
DD kroužků
skořepina

sklolaminátovádvouvrstvá
konstrukce
skořepina

dvouvrstvá
odnímatelná
konstrukce
membrána

odnímatelná větruodolné
membrána

reflexní
větruodolné
prvky

mpozitní textil
řepina 10

textil zapínání pomocí
mikrometrické přezky

zapínání pomocí
neopren
mikrometrické přezky

neopren

třívrstvá
konstrukce

nepromokavé

třívrstvá krátká
třísezónní
třísezónní
krátká
výstelka v úrovni
konstrukce
použití
použití řadičky
manžeta SORTIMENT
manžeta NA WWW.CASSIDAHELMETS.CZ
KOMPLETNÍ

hovězí kůže

YKKkůže
zipy
hovězí

YKK textil
zipy

voděodolná / větru
třísezónní
vzdorná membrána
použití

hovězí kůže

YKK zipy
hovězí
kůže

textil
YKK
zipy

kůže /textil
textil

kůže / textil
textil

reflexní
voděodolná
/ větru
hovězí kůže
prvky membrána
vzdorná

čtyřsezónní
hovězí
kůže
kůže
/ textil
použití

čtyřsezónní
kůže
/ textil
použití

reflexní
prvky

čtyřsezónní
YKK zipy
použití

čtyřsezónní
použití

YKK zipy

výstelka v úrovni
řadičky

textil

obj. číslo: M140-166
velikost: XS-2XL

cena 2 290 Kč / 84,11 €

zpevněná
textil zpevněná
KOMPLETNÍpodešev
SORTIMENT NApodešev
WWW.CASSIDAHELMETS.CZ

integrální
přilby
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obj. číslo: M140-257
velikost: XS-2XL

obj. číslo: M140-258
velikost: XS-2XL

cena 3 890 Kč / 142,88 €

cena 3 590 Kč / 131,86 €

Dobře dostupný vnější
zámek otevírání
výklopné části

VELOCITY ST
dvě velikosti
skořepiny
třivelikosti
velikosti
dvě
skořepiny
skořepiny

MODULO

•
•
kompozitní
tři
velikosti •
skořepina
skořepiny
•
karbonová
kompozitní
skořepina
skořepina

dvě velikosti
skořepiny

tři velikosti
dvě

sluneční
clona
zapínání
pomocí
sluneční

sluneční
clona

větratelné panely
ze síťoviny

zapínání pomocí
sluneční

skořepiny nosní a bradový deflektor
DD kroužků
DD kroužků
skořepiny
clona
clona
odnímatelný
zapínání řemínku pomocí mikrometrické přezky
kompozitní
zapínánípomocí
pomocí
zapínánípomocí
pomocí
tři
velikostipřilby ±1 830 g
zapínání
zapínání
hmotnost
skořepina
mikrometrické
přezky
mikrometrické
přezky
skořepiny
DD kroužků
DD
kroužků
homologace pro Evropu i USA (ECE 22.05.P a DOT)
karbonová
kompozitní
skořepina
skořepina

odnímatelný
zapínání
pomocí
a pratelný přezky
interiér
mikrometrické

odnímatelný
zapínání
pomocí
a pratelný interiér
mikrometrické
přezky

dvouvrstvá
větratelné
panely
konstrukce
ze
síťoviny
třívrstvá
dvouvrstvá
konstrukce
konstrukce
odnímatelná
třívrstvá
tepelná
výstelka
konstrukce

větratelné panely
ze síťoviny
dvouvrstvápanely
větratelné
konstrukce
ze
síťoviny
třívrstvá
dvouvrstvá
konstrukce
konstrukce
odnímatelná
třívrstvá
tepelná výstelka
konstrukce

velikosti
lykarbonátová
karbonová
řepiny
skořepina
skořepina

polykarbonátovásluneční
karbonová
clona
skořepina
skořepina

sluneční
sklolaminátová
odnímatelný
aclona
pratelnýskořepina
interiér

větratelné panely
sklolaminátová
odnímatelný
ze síťoviny
askořepina
pratelný interiér

větratelné
panely
odnímatelná
odnímatelná
ze
síťoviny
membrána
tepelná
výstelka

odnímatelnánepromokavé
odnímatelná
membrána
tepelná
výstelka

velikosti
ykarbonátová
řepiny
skořepina

zapínání pomocí
polykarbonátová
DD kroužků
skořepina

zapínání
pomocí
sklolaminátová
DD kroužků
skořepina

sklolaminátovádvouvrstvá
konstrukce
skořepina

dvouvrstvá
odnímatelná
konstrukce
membrána

odnímatelná větruodolné
membrána

mpozitní textil
řepina 12

textil zapínání pomocí
mikrometrické přezky

zapínání pomocí
neopren
mikrometrické přezky

neopren

třívrstvá
konstrukce

nepromokavé

nepromokavé

větruodolné
nepromokavé

větruodolné
nepromokavé

třísezónní
větruodolné
použití

třísezónní
větruodolné
použití

voděodolná
/ větru
třísezónní
vzdorná membrána
použití

•
•
•
třivelikosti
velikosti •
dvě

odnímatelný
nosní a bradový deflektor
dvě
velikosti
sluneční
sluneční
hovězí
kůže
hovězí kůže
skořepiny
clonapřezky clona
zapínání
řemínku pomocí mikrometrické
dobře dostupný vnější zámek otevírání výklopné části
tři
velikosti
pomocí
zapínání pomocí
dvě
sluneční
sluneční
bradová
ventilace
shovězí
možností
nastavení
proudění
YKK
zipy
YKK
zipy
hovězí
kůže
kůže zapínání
skořepiny
skořepiny
DD kroužků
DD kroužků
skořepiny
skořepiny
clona
clona
vzduchu podél plexi nebo na ústa
• příprava pro kabeláž komunikátoru
kompozitní
kompozitní
zapínánípomocí
pomocí
zapínánípomocí
pomocí
tři
velikosti
tři
velikosti
zapínání
zapínání
textil
YKK textil
zipy
YKK
zipy
skořepina • hmotnost
skořepinapřilby ±1 700 g mikrometrické
přezky
mikrometrické
přezky
skořepiny
skořepiny
DD kroužků
DD
kroužků
• homologace pro Evropu i USA (ECE 22.05.P a DOT)

dvě velikosti
skořepiny

voděodolná / větru
karbonová
třísezónní
kompozitní
vzdorná membránaskořepina
skořepina
použití

velikosti
reflexní /dvě
polykarbonátová
voděodolná
/reflexní
větru dvě velikosti
voděodolná
větru
karbonová
nepromokavé
hovězí
kůže
skořepiny
prvky skořepiny
prvky membrána
skořepina
skořepina
vzdorná membrána
vzdorná
reflexní tři velikosti
reflexní
větruodolné
prvky skořepiny
prvky

tři
velikosti
polykarbonátová
YKK zipy
skořepiny
skořepina

karbonová
kompozitní
kůže /textil
textil
skořepina
skořepina

odnímatelný
pomocí
kůže / textilzapínání
textil
a pratelný přezky
interiér
mikrometrické

odnímatelný
zapínání
pomocí
a pratelný interiér
mikrometrické
přezky

větratelné panely
ze síťoviny
dvouvrstvá
větratelné
panely
konstrukce
ze
síťoviny
třívrstvá
dvouvrstvá
konstrukce
konstrukce
odnímatelná
třívrstvá
tepelná
výstelka
konstrukce

větratelné panely
ze síťoviny

nepromokavé

dvouvrstvápanely
větratelné
konstrukce
ze
síťoviny

větruodolné
nepromokavé

n

třísezónní
větruodolné
použití

v

voděodolná
/ větru
třísezónní
vzdorná membrána
použití

t
p

voděodolná
/reflexní
větru
nepromokavé
výklopné
prvky
vzdorná membrána
přilby

v
v

obj. číslo: M140-259
třívrstvá
dvouvrstvá
velikost:
XS-2XL
konstrukce
konstrukce

cena 3 590 Kč / 131,86 €
odnímatelná
třívrstvá
tepelná výstelka
konstrukce

sluneční
polykarbonátová
čtyřsezónní
čtyřsezónní
sklolaminátová
karbonová
odnímatelný
hovězí
kůže
kůže
/ textil
kůže
/ textil sluneční
clona
skořepina
použití
použití aclona
skořepina
pratelnýskořepina
interiér

větratelné panely
sklolaminátová
odnímatelný
ze síťoviny
askořepina
pratelný interiér

větratelné
panely
odnímatelná
odnímatelná
ze
síťoviny
membrána
tepelná
výstelka

odnímatelnánepromokavé
odnímatelná
membrána
tepelná
výstelka

zapínání pomocí
pomocí
čtyřsezónní
čtyřsezónní zapínání
sklolaminátová
YKKpolykarbonátová
zipy
DD kroužků
skořepina
použití DD kroužků
použití
skořepina

sklolaminátovádvouvrstvá
konstrukce
skořepina

dvouvrstvá
odnímatelná
konstrukce
membrána

odnímatelná větruodolné
membrána

třívrstvá krátká
třísezónní
třísezónní
kompozitní
zapínání pomocí
krátká
výstelka v úrovni kompozitní
výstelka v úrovni
zpevněná zapínání pomocí
textiltextil
textiltextilzpevněná
neopren
konstrukce
použití
použití řadičky skořepina
skořepina
mikrometrické
mikrometrické přezky
manžeta SORTIMENT
manžeta NA WWW.CASSIDAHELMETS.CZ
řadičky
podešev
KOMPLETNÍ
KOMPLETNÍ
SORTIMENTpřezky
NApodešev
WWW.CASSIDAHELMETS.CZ

neopren

třívrstvá
konstrukce

třívrstvá krátká
konstrukce
manžeta

krátká
manžeta

třísezónní
použití

reflexní
větruodolné
prvky

třísezónní
výstelka v úrovni
použití řadičky13

r
p

obj. číslo: M140-176
velikost: XS-XL

cena 3 490 Kč / 128,19 €

Středový doraz a držák
výklopu plexi

Systém dofukování lícnic

obj. číslo: M140-175
velikost: XS-XL

cena 3 390 Kč / 124,52 €

dvě velikosti
skořepiny
třivelikosti
velikosti
dvě
skořepiny
skořepiny
kompozitní
tři
velikosti
skořepina
skořepiny
karbonová
kompozitní
skořepina
skořepina

COMPRESS
dvě velikosti
skořepiny

•
•
•
•
•

sluneční
clona

sluneční
clona

větratelné panely
ze síťoviny

tři velikosti nosní a bradový zapínání
pomocí
zapínání pomocí
dvě
sluneční
sluneční
odnímatelný
deflektor
skořepiny
DD kroužků
DD kroužků
skořepiny
clona
clona
příprava pro folii Pinlock® Original
zapínání řemínku pomocí mikrometrické přezky
kompozitní
zapínánípomocí
pomocí
zapínánípomocí
pomocí
tři
velikosti
zapínání
zapínání
hmotnost
skořepinapřilby ±1 650 g mikrometrické
přezky
mikrometrické
přezky
skořepiny
DD kroužků
DD
kroužků
homologace pro Evropu i USA (ECE 22.05.P a DOT)
karbonová
kompozitní
skořepina
skořepina

odnímatelný
zapínání
pomocí
a pratelný přezky
interiér
mikrometrické

odnímatelný
zapínání
pomocí
a pratelný interiér
mikrometrické
přezky

dvouvrstvá
větratelné
panely
konstrukce
ze
síťoviny
třívrstvá
dvouvrstvá
konstrukce
konstrukce
odnímatelná
třívrstvá
tepelná
výstelka
konstrukce

větratelné panely
ze síťoviny
dvouvrstvápanely
větratelné
konstrukce
ze
síťoviny
třívrstvá
dvouvrstvá
konstrukce
konstrukce
odnímatelná
třívrstvá
tepelná výstelka
konstrukce

velikosti
lykarbonátová
karbonová
řepiny
skořepina
skořepina

polykarbonátovásluneční
karbonová
clona
skořepina
skořepina

sluneční
sklolaminátová
odnímatelný
aclona
pratelnýskořepina
interiér

větratelné panely
sklolaminátová
odnímatelný
ze síťoviny
askořepina
pratelný interiér

větratelné
panely
odnímatelná
odnímatelná
ze
síťoviny
membrána
tepelná
výstelka

odnímatelnánepromokavé
odnímatelná
membrána
tepelná
výstelka

velikosti
ykarbonátová
řepiny
skořepina

zapínání pomocí
polykarbonátová
DD kroužků
skořepina

zapínání
pomocí
sklolaminátová
DD kroužků
skořepina

sklolaminátovádvouvrstvá
konstrukce
skořepina

dvouvrstvá
odnímatelná
konstrukce
membrána

odnímatelná větruodolné
membrána

mpozitní textil
řepina 14

textil zapínání pomocí
mikrometrické přezky

zapínání pomocí
neopren
mikrometrické přezky

neopren

třívrstvá
konstrukce

nepromokavé

nepromokavé

větruodolné
nepromokavé

větruodolné
nepromokavé

třísezónní
větruodolné
použití

třísezónní
větruodolné
použití

voděodolná
/ větru
třísezónní
vzdorná membrána
použití
voděodolná
/reflexní
větru
nepromokavé
prvky
vzdorná membrána
reflexní
větruodolné
prvky

třívrstvá krátká
třísezónní
třísezónní
krátká
výstelka v úrovni
konstrukce
použití
použití řadičky
manžeta SORTIMENT
manžeta NA WWW.CASSIDAHELMETS.CZ
KOMPLETNÍ

hovězí kůže

YKKkůže
zipy
hovězí

YKK textil
zipy

voděodolná / větru
třísezónní
vzdorná membrána
použití

hovězí kůže

YKK zipy
hovězí
kůže

textil
YKK
zipy

kůže /textil
textil

kůže / textil
textil

reflexní / větru
voděodolná
hovězí kůže
prvky membrána
vzdorná

čtyřsezónní
hovězí
kůže
kůže
/ textil
použití

čtyřsezónní
kůže
/ textil
použití

reflexní
prvky

čtyřsezónní
YKK zipy
použití

čtyřsezónní
použití

YKK zipy

výstelka v úrovni
řadičky

textil

obj. číslo: M140-177
velikost: XS-XL

cena 3 590 Kč / 131,86 €

zpevněná
textil zpevněná
KOMPLETNÍpodešev
SORTIMENT NApodešev
WWW.CASSIDAHELMETS.CZ

výklopné
přilby

15

Možnost úpravy
na integrální přilbu

obj. číslo: M140-192
velikost: XS-2XL

cena 3 190 Kč / 117,17 €

obj. číslo: M140-191
velikost: XS-2XL

cena 2 990 Kč / 109,82 €

dvě velikosti
skořepiny
třivelikosti
velikosti
dvě
skořepiny
skořepiny
kompozitní
tři
velikosti
skořepina
skořepiny
karbonová
kompozitní
skořepina
skořepina

dvě velikosti
skořepiny

TOUR
tři velikosti
dvě
skořepiny
skořepiny

sluneční
clona
zapínání
pomocí
sluneční
DD kroužků
clona

sluneční
clona

větratelné panely
ze síťoviny

zapínání pomocí
sluneční
DD kroužků
clona

• zapínání řemínku pomocí DD kroužků
kompozitní
zapínánípomocí
pomocí
zapínánípomocí
pomocí
tři
velikosti
zapínání
zapínání
• hmotnost
skořepinapřilby ±1 650 g mikrometrické
přezky
mikrometrické
přezky
skořepiny
DD kroužků
DD
kroužků
• homologace pro Evropu i USA (ECE 22.05.P a DOT)
karbonová
kompozitní
skořepina
skořepina

odnímatelný
zapínání
pomocí
a pratelný přezky
interiér
mikrometrické

odnímatelný
zapínání
pomocí
a pratelný interiér
mikrometrické
přezky

větratelné panely
ze síťoviny

Pevná větratelné
aretace
dvouvrstvápanely
konstrukce
ze
síťoviny
sluneční
clony

dvouvrstvá
větratelné
panely
konstrukce
ze
síťoviny
třívrstvá
dvouvrstvá
konstrukce
konstrukce

odnímatelná
třívrstvá
tepelná
výstelka
konstrukce

třívrstvá
dvouvrstvá
konstrukce
konstrukce
odnímatelná
třívrstvá
tepelná výstelka
konstrukce

velikosti
lykarbonátová
karbonová
řepiny
skořepina
skořepina

polykarbonátovásluneční
karbonová
clona
skořepina
skořepina

sluneční
sklolaminátová
odnímatelný
aclona
pratelnýskořepina
interiér

větratelné panely
sklolaminátová
odnímatelný
ze síťoviny
askořepina
pratelný interiér

větratelné
panely
odnímatelná
odnímatelná
ze
síťoviny
membrána
tepelná
výstelka

odnímatelnánepromokavé
odnímatelná
membrána
tepelná
výstelka

velikosti
ykarbonátová
řepiny
skořepina

zapínání pomocí
polykarbonátová
DD kroužků
skořepina

zapínání
pomocí
sklolaminátová
DD kroužků
skořepina

sklolaminátovádvouvrstvá
konstrukce
skořepina

dvouvrstvá
odnímatelná
konstrukce
membrána

odnímatelná větruodolné
membrána

mpozitní textil
řepina 16

textil zapínání pomocí
mikrometrické přezky

zapínání pomocí
neopren
mikrometrické přezky

neopren

třívrstvá
konstrukce

nepromokavé

nepromokavé

větruodolné
nepromokavé

větruodolné
nepromokavé

třísezónní
větruodolné
použití

třísezónní
větruodolné
použití

voděodolná
/ větru
třísezónní
vzdorná membrána
použití
voděodolná
/reflexní
větru
nepromokavé
prvky
vzdorná membrána
reflexní
větruodolné
prvky

třívrstvá krátká
třísezónní
třísezónní
krátká
výstelka v úrovni
konstrukce
použití
použití řadičky
manžeta SORTIMENT
manžeta NA WWW.CASSIDAHELMETS.CZ
KOMPLETNÍ

hovězí kůže

YKKkůže
zipy
hovězí

YKK textil
zipy

hovězí kůže

YKK zipy
hovězí
kůže

textil
YKK
zipy

obj. číslo: M140-193
velikost: XS-2XL

cena 2 990 Kč / 109,83 €

voděodolná / větru
třísezónní
vzdorná membrána
použití

kůže /textil
textil

kůže / textil
textil

reflexní / větru
voděodolná
hovězí kůže
prvky membrána
vzdorná

čtyřsezónní
hovězí
kůže
kůže
/ textil
použití

čtyřsezónní
kůže
/ textil
použití

reflexní
prvky

čtyřsezónní
YKK zipy
použití

čtyřsezónní
použití

YKK zipy

výstelka v úrovni
řadičky

textil

zpevněná
textil zpevněná
KOMPLETNÍpodešev
SORTIMENT NApodešev
WWW.CASSIDAHELMETS.CZ

víceúčelové
přilby
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Kroužek pro připnutí
zabezpečovacího
zámku nebo karabiny

obj. číslo: M140-265
velikost: XS-XL

obj. číslo: M140-188
velikost: XS-2XL

cena 1 990 Kč / 73,09 €

cena 2 290 Kč / 84,11 €

POLICE

• aretace
pro stažení obvodu límce sluneční
dvě velikosti
sluneční
pomocí
kolečka v týlové části
skořepiny
clona
clona
• odnímatelný límec součástí balení
tři velikosti • krátký
tři velikosti
zapínání pomocí
kšilt součástí balení zapínání pomocí
skořepiny
skořepiny
DD kroužků
DD kroužků
• pásek
pro zajištění brýlí v týlové části
• hmotnost přilby ±1 100 g (hmotnost bez
velikosti
sluneční
sluneční
kompozitní
kompozitní
zapínání pomocí
zapínánívětratelné
pomocí panely
nasazeného
řepiny
clona
síťoviny
skořepina
skořepina límce)clona
mikrometrické
přezky
mikrometrickéze
přezky
• homologace pro Evropu i USA (ECE 22.05.P a DOT)
dvě velikosti
skořepiny

větratelné panely
ze síťoviny

větratelné panely
ze síťoviny

třívrstvá nepromokavé
konstrukce

třísezónní
nepromokavé
použití

voděodolná
větruodolné/ větru
vzdorná membrána

cena 2 190 Kč / 80,44 €

odnímatelný dvouvrstvá
konstrukce
a pratelný interiér

dvouvrstvá
odnímatelná
konstrukce
tepelná výstelka

odnímatelná větruodolné
tepelná výstelka

mpozitní
lykarbonátová
řepina
skořepina

zapínání pomocí
polykarbonátová
mikrometrické přezky
skořepina

zapínání
pomocí
sklolaminátová
mikrometrické
přezky
skořepina

sklolaminátová třívrstvá
konstrukce
skořepina

třívrstvá
odnímatelná
konstrukce
membrána

odnímatelná
membrána

ykarbonátová
textil
řepina 18

textil

sklolaminátová
skořepina

sklolaminátová
neopren
skořepina

odnímatelná
tepelná výstelka
neopren

odnímatelná
membrána

větruodolné

větratelnétřívrstvá
panely
ze síťoviny
konstrukce

zapínání
pomocí
odnímatelný
kroužků
aDD
pratelný
interiér

odnímatelný
a pratelný interiér

větruodolné

dvouvrstvá
obj. číslo: M140-266
konstrukce
velikost: XS-XL

zapínání pomocí
karbonová
DD kroužků
skořepina

odnímatelný
a pratelný interiér

nepromokavé

dvouvrstvá
konstrukce

elikosti
karbonová
řepiny
skořepina

bonová
řepina

nepromokavé

odnímatelná
tepelná výstelka

třísezónní
použití

voděodolná / větru
vzdorná membrána

třísezónní
použití

dvě velikosti
skořepiny

OXYGEN

•
•
•
kompozitní
hovězí
kůže
skořepina •
•
tři velikosti
skořepiny

voděodolná / větru
karbonová
dvě
velikosti
YKK
zipy
vzdorná membránaskořepiny
skořepina

dvě
velikosti
hovězí
kůže
skořepiny

hovězí kůže

sluneční
clona

sluneční
clona

tři velikosti
zapínání pomocí
zapínání pomocí
krátký
kšilt
součástíYKK
balení
YKK zipy
zipy
skořepiny
DD kroužků
odnímatelné
lícnice s čely ze syntetické
kůže DD kroužků
pásek pro zajištění brýlí v týlové části
kompozitní
zapínání pomocí
zapínání pomocí
hovězí
kůže textil
textil
hmotnost
skořepinapřilby ±1 200 g mikrometrické přezky
mikrometrické přezky
homologace pro Evropu i USA (ECE 22.05.P a DOT)
karbonová
velikosti
YKKdvě
zipy
kůže
/ textil
skořepina
skořepiny

odnímatelný
sluneční
kůže / textil
a pratelný interiér
clona

větratelné panely
ze síťoviny

větratelné panely
ze síťoviny

nepromokavé

dvouvrstvá
konstrukce

dvouvrstvá
konstrukce

větruodolné

třívrstvá
konstrukce

třívrstvá
konstrukce

třísezónní
použití

odnímatelný
sluneční
a pratelný interiér
clona

odnímatelná
větratelné
panely
tepelná
výstelka
ze síťoviny

odnímatelná
větratelné
panely
tepelná
výstelka
ze
síťoviny

voděodolná
/ větru
nepromokavé
vzdorná membrána

n

reflexní
nepromokavé
větruodolné
otevřené
prvky
přilby

v

třísezónní reflexnídvě velikosti
reflexní
použití
prvky skořepiny
prvky

dvě
velikosti
polykarbonátová
tři textil
velikosti
skořepiny
skořepina
skořepiny

sluneční
polykarbonátová
čtyřsezónní
čtyřsezónnísluneční
sklolaminátová
tři
velikosti
zapínání
pomocí
textil
clona
clonaDDskořepina
skořepina
použití
použití
skořepiny
kroužků

větratelné
sklolaminátová
zapínání
pomocí panely
ze síťoviny
skořepina
DD
kroužků

větratelné
panely
odnímatelná
dvouvrstvá
ze síťoviny
membrána
konstrukce

odnímatelnánepromokavé
dvouvrstvá
membrána
konstrukce

voděodolná / větrutři velikosti
vzdorná membrána skořepiny

třikůže
velikosti
kompozitní
/ textil
skořepiny
skořepina

kompozitní
kůže
/ textil zapínání pomocí
DD kroužků
skořepina

dvouvrstvá
zapínání pomocí
mikrometrické konstrukce
přezky

dvouvrstvá
třívrstvá
konstrukce
konstrukce

třívrstvá
konstrukce

třívrstvá
odnímatelný
neopren
konstrukce
a pratelný interiér

třívrstvá
krátká
odnímatelná
konstrukce
manžeta
tepelná výstelka

třísezónní
krátká
odnímatelná
manžeta
tepelná
výstelka použití

zapínání
zapínánípomocí
pomocí
DD kroužků
mikrometrické
přezky

odnímatelná
reflexní
reflexní
čtyřsezónní
kompozitní
zapínání pomocí
pomocí
krátká
krátká
výstelka v úrovni kompozitní
výstelka v úrovni
zpevněná zapínání
karbonová
karbonová
odnímatelný
textil čtyřsezónní
textilzpevněná
neopren
membrána
prvky
prvky
použití
použití
skořepina
mikrometrické
přezky
manžeta SORTIMENT
manžeta NA WWW.CASSIDAHELMETS.CZ
řadičky skořepina
řadičky
podešev
skořepina KOMPLETNÍ
skořepina
amikrometrické
pratelný interiér
KOMPLETNÍ
SORTIMENTpřezky
NApodešev
WWW.CASSIDAHELMETS.CZ

větruodolné

třísezónní
větruodolné
použití

t
p

třísezónní
výstelka v/ úrovni
voděodolná
větru
použitímembrána
řadičky19
vzdorná

v
v

obj. číslo: M140-183
velikost: XS-XL

cena 1 890 Kč / 69,42 €

obj. číslo: M140-182
velikost: XS-XL

obj. číslo: M140-184
velikost: XS-XL

cena 1 890 Kč / 69,42 €

dvě velikosti
skořepiny
třivelikosti
velikosti
dvě
skořepiny
skořepiny
kompozitní
tři
velikosti
skořepina
skořepiny
karbonová
kompozitní
skořepina
skořepina

dvě velikosti
skořepiny

MAGNUM
tři velikosti
dvě
skořepiny
skořepiny

sluneční
clona
zapínání
pomocí
sluneční
DD kroužků
clona

sluneční
clona

větratelné panely
ze síťoviny

zapínání pomocí
sluneční
DD kroužků
clona

• zapínání řemínku pomocí mikrometrické přezky
kompozitní
zapínánípomocí
pomocí
zapínánípomocí
pomocí
tři
velikosti
zapínání
zapínání
• hmotnost
skořepinapřilby ±1 200 g mikrometrické
přezky
mikrometrické
přezky
skořepiny
DD kroužků
DD
kroužků
• homologace pro Evropu (ECE 22.05.J)
karbonová
kompozitní
skořepina
skořepina

odnímatelný
zapínání
pomocí
a pratelný přezky
interiér
mikrometrické

odnímatelný
zapínání
pomocí
a pratelný interiér
mikrometrické
přezky

dvouvrstvá
větratelné
panely
konstrukce
ze
síťoviny
třívrstvá
dvouvrstvá
konstrukce
konstrukce
odnímatelná
třívrstvá
tepelná
výstelka
konstrukce

větratelné panely
ze síťoviny
dvouvrstvápanely
větratelné
konstrukce
ze
síťoviny
třívrstvá
dvouvrstvá
konstrukce
konstrukce
odnímatelná
třívrstvá
tepelná výstelka
konstrukce

velikosti
lykarbonátová
karbonová
řepiny
skořepina
skořepina

polykarbonátovásluneční
karbonová
clona
skořepina
skořepina

sluneční
sklolaminátová
odnímatelný
aclona
pratelnýskořepina
interiér

větratelné panely
sklolaminátová
odnímatelný
ze síťoviny
askořepina
pratelný interiér

větratelné
panely
odnímatelná
odnímatelná
ze
síťoviny
membrána
tepelná
výstelka

odnímatelnánepromokavé
odnímatelná
membrána
tepelná
výstelka

velikosti
ykarbonátová
řepiny
skořepina

zapínání pomocí
polykarbonátová
DD kroužků
skořepina

zapínání
pomocí
sklolaminátová
DD kroužků
skořepina

sklolaminátovádvouvrstvá
konstrukce
skořepina

dvouvrstvá
odnímatelná
konstrukce
membrána

odnímatelná větruodolné
membrána

mpozitní textil
řepina 20

textil zapínání pomocí
mikrometrické přezky

zapínání pomocí
neopren
mikrometrické přezky

neopren

třívrstvá
konstrukce

cena 1 990 Kč / 73,09 €

nepromokavé

nepromokavé

větruodolné
nepromokavé

větruodolné
nepromokavé

třísezónní
větruodolné
použití

třísezónní
větruodolné
použití

voděodolná
/ větru
třísezónní
vzdorná membrána
použití
voděodolná
/reflexní
větru
nepromokavé
prvky
vzdorná membrána
reflexní
větruodolné
prvky

třívrstvá krátká
třísezónní
třísezónní
krátká
výstelka v úrovni
konstrukce
použití
použití řadičky
manžeta SORTIMENT
manžeta NA WWW.CASSIDAHELMETS.CZ
KOMPLETNÍ

hovězí kůže

YKKkůže
zipy
hovězí

YKK textil
zipy

voděodolná / větru
třísezónní
vzdorná membrána
použití

hovězí kůže

YKK zipy
hovězí
kůže

textil
YKK
zipy

kůže /textil
textil

kůže / textil
textil

reflexní / větru
voděodolná
hovězí kůže
prvky membrána
vzdorná

čtyřsezónní
hovězí
kůže
kůže
/ textil
použití

čtyřsezónní
kůže
/ textil
použití

reflexní
prvky

čtyřsezónní
YKK zipy
použití

čtyřsezónní
použití

YKK zipy

výstelka v úrovni
řadičky

textil

zpevněná
textil zpevněná
KOMPLETNÍpodešev
SORTIMENT NApodešev
WWW.CASSIDAHELMETS.CZ

obj. číslo: M140-185
velikost: XS-XL

cena 1 990 Kč / 73,09 €

otevřené
přilby

21

obj. číslo: M140-187
velikost: XS-XL

cena 1 190 Kč / 43,71 €

obj. číslo: M140-234
velikost: XS-XL

cena 1 290 Kč / 47,38 €
obj. číslo: M140-186
velikost: XS-XL

cena 1 190 Kč / 43,71 €

dvě velikosti
skořepiny

dvě velikosti
skořepiny

REFLEX

tři velikostidvě velikosti
tři velikosti dvě velikosti
skořepiny skořepiny
skořepiny skořepiny

• dlouhé plexi

velikosti
sluneční
kompozitní tři velikosti
kompozitní tři velikosti
hmotnost
±610
řepiny
clonag
skořepina • skořepiny
skořepinapřilby
skořepiny

zapínání pomocí
DD kroužků

sluneční
clona

větratelné panely
ze síťoviny

zapínání pomocí
sluneční
sluneční
DD kroužků clona
clona

sluneční
panely
zapínání pomocí
zapínánívětratelné
pomocí
zapínání pomocí
zapínání
pomocí
clona
síťoviny
mikrometrické
přezky DD kroužků
mikrometrické
přezky
DDze
kroužků

mpozitní
zapínání
pomocí
lykarbonátová karbonová
polykarbonátová
karbonová
řepina
mikrometrické
přezky
skořepina skořepina
skořepina
skořepina
polykarbonátová
skořepina

ykarbonátová
textil
řepina 22

textil

odnímatelný
polykarbonátová
a pratelný
interiér
skořepina
sklolaminátová
skořepina

větratelné panely
ze síťoviny

dvouvrstvá
dvouvrstvá větratelné panely
větratelné panely
konstrukce ze síťoviny
konstrukce ze síťoviny

nepromokavé

nepromokavé

větruodolné
větruodolné nepromokavé
nepromokavé

třísezónní větruodolné
třísezónní
Odrazka v týlové části přilbynepromokavé
použití
použití

hovězí kůže

hovězí kůže

YKK zipy hovězí kůže
YKK zipy

větratelnétřívrstvá
panely dvouvrstvá
třívrstvá nepromokavé
dvouvrstvá
ze síťoviny
konstrukce konstrukce
konstrukce konstrukce

hovězí kůže
větruodolné

hovězí kůže textil

zapínání
pomocí
dvouvrstvá
dvouvrstvá
odnímatelný
odnímatelnýzapínání
odnímatelná
odnímatelnátřívrstvá
zapínání pomocí
pomocí
třívrstvá
větruodolné
kroužků
konstrukce přezkykonstrukce
aDD
pratelný
interiér
a pratelný interiér
tepelná výstelka konstrukce
tepelná výstelka
mikrometrické
přezky
mikrometrické
konstrukce

voděodolná
voděodolná /třísezónní
větru
větruodolné/ větru třísezónní
YKK zipy
vzdorná membrána
vzdorná membrána
použití
použití

YKK zipy
kůže / textil

• homologace pro Evropu (ECE 22.05.J)

elikosti
zapínání
pomocí
karbonová kompozitní
karbonová
kompozitní
řepiny
DD kroužků
skořepina skořepina
skořepina skořepina

bonová
řepina

sluneční
clona

YKK textil
zipy

hovězí kůže

YKK zipy

třívrstvá
třísezónní
odnímatelnáodnímatelná
odnímatelnáodnímatelná
konstrukce
použití
membrána
membrána tepelná
tepelná výstelka
výstelka

třísezónní reflexní
reflexní
voděodolná / větru
použití
prvky membrána
prvky
vzdorná

čtyřsezónní kůže / textil
voděodolná
textil/ větru textil čtyřsezónní kůže / textil
použití
použití
vzdorná membrána

odnímatelný sklolaminátová
a pratelný interiér skořepina

odnímatelná
/ větru
odnímatelná voděodolná
odnímatelná
tepelná výstelka membrána vzdorná
membrána
membrána

voděodolná / větru
vzdorná membrána

reflexní
kůže / textil
prvky

sklolaminátová
neopren
skořepina

neopren

odnímatelná
membrána

odnímatelnákrátká
reflexní
reflexní
krátká
výstelka v úrovni
membrána
prvky
prvky
manžeta SORTIMENT
manžeta NA WWW.CASSIDAHELMETS.CZ
řadičky
KOMPLETNÍ

reflexní
prvky

čtyřsezónní
výstelka v úrovni
použití
řadičky

kůže / textil

cena 1 290 Kč / 47,38 €

kůže / textil textil
textil

zapínání
pomocí odnímatelný
třívrstvá
sklolaminátová
sklolaminátová
odnímatelný
mikrometrické
přezky interiér
skořepina
skořepina a konstrukce
a pratelný
pratelný interiér
odnímatelná
sklolaminátová
tepelná
výstelka
skořepina

obj. číslo: M140-235
velikost: XS-XL

čtyřsezónní
použití

čtyřsezónní
použití

čtyřsezónní
zpevněná
zpevněná
použití podešev
KOMPLETNÍ
SORTIMENT NApodešev
WWW.CASSIDAHELMETS.CZ

otevřené
přilby
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&

historie
současnost

obj. číslo: M140-280
velikost: XS-2XL

cena 5 290 Kč / 194,3 €

obj. číslo: M140-279
velikost: XS-2XL

cena 5 290 Kč / 194,3 €

sluneční
clona

CROSS PRO
sluneční
clona

větratelné panely
ze síťoviny

větratelné panely
ze síťoviny

• bezpečnostní zapínání pomocí DD kroužků
pomocí
dvouvrstvá
dvouvrstvá
sluneční
sluneční
větratelné panely
• tvarzapínání
zadního
lemu
přizpůsobený
pro
použití
DD kroužků
konstrukce ze síťoviny
clona
clona konstrukce
s chrániči krční páteře
• nastavitelný kšilt s plastovými šrouby otočnými v rukavicích
pínání
zapínání
pomocípomocí
třívrstvá
třívrstvá
likosti pomocí
zapínání
zapínání pomocí
dvouvrstvá
přilby
±1 170 g DD kroužků
etrické přezky • hmotnost
mikrometrické
konstrukce
konstrukce konstrukce
epiny
DDpřezky
kroužků
• homologace pro Evropu i USA (ECE 22.05.P a DOT)

pínání
elikostipomocí
DD kroužků
epiny

nepromokavé

nepromokavé

dvě velikosti
skořepiny

dvě
velikosti
hovězí
kůže
skořepiny

hovězí kůže

sluneční
clona

CROSS PRO
sluneční
clona

větratelné panely
ze síťoviny

větratelné panely
ze síťoviny

nepromokavé

nepromokavé

hovězí kůže

• bezpečnostní zapínání pomocí DD kroužků
větratelné
panely
větruodolné
ze síťoviny

tři velikosti nepromokavé
tři velikosti
zapínání
pomocí • hovězí
pomocí
dvouvrstvá
dvě velikosti
velikosti
sluneční
sluneční
tvarzapínání
zadního
lemu
přizpůsobený
pro
použití
větruodolné
YKK zipy
YKK zipy dvě
nepromokavé
hovězí
kůže
kůže
skořepiny
skořepiny
DD kroužků
DD kroužků
skořepiny
skořepiny
clona
clona konstrukce

třísezónní
dvouvrstvá
konstrukce použití

třísezónní větruodolné
kompozitní větruodolné
kompozitní
textiltři velikosti
textil
použití
skořepina
skořepina
skořepiny

dvouvrstvá
větratelné panely
konstrukce ze síťoviny

s chrániči krční páteře
• nastavitelný kšilt s plastovými šrouby otočnými v rukavicích
pomocí YKK zipy
zapínání
pomocípomocí
třívrstvá
třívrstvá
tři zapínání
velikosti
zapínání
zapínání pomocí
dvouvrstvá
YKK zipy
přilby
±1 170 g DD kroužků
mikrometrické
mikrometrické
konstrukce
konstrukce konstrukce
skořepiny přezky • hmotnost
DDpřezky
kroužků
• homologace pro Evropu i USA (ECE 22.05.P a DOT)

větratelné
panely
větruodolné
ze síťoviny

větruodolné
nepromokavé

YKK zipy
nepromokavé

třísezónní
dvouvrstvá
konstrukce použití

třísezónní větruodolné
použití

větruodolné textil

odnímatelný
pozitní
zapínání
pomocí
dvě velikosti odnímatelný
dvě
velikosti
atelný interiér
interiérpřezky
epina
mikrometrické
skořepiny a pratelný
skořepiny

odnímatelná
zapínání
pomocí sluneční odnímatelná
slunečnítřívrstvá
tepelná výstelka
výstelka
mikrometrické
přezkyclona tepelnáclona
konstrukce

voděodolná
/ větru panely voděodolná
/ větru
karbonová třísezónní
karbonová
odnímatelný
třívrstvá
třísezónní
kompozitní
zapínání
pomocí
větratelné
větratelné
panely
dvě
velikosti
kůže /nepromokavé
textilkompozitní
kůže / textil
textil dvě velikosti
textil odnímatelný
nepromokavé
hovězí
kůže
vzdorná
membrána
skořepina použití
skořepina
a pratelný interiér
interiérpřezky
konstrukce
skořepina
skořepina
mikrometrické
ze síťoviny vzdornázemembrána
síťovinypoužití
skořepiny a pratelný
skořepiny

odnímatelná
zapínání
pomocí sluneční odnímatelná
slunečnítřívrstvá
hovězí
kůže
tepelná výstelka
výstelka
mikrometrické
přezkyclona tepelnáclona
konstrukce

voděodolná
/ větru panely voděodolná
/ větru
třívrstvá
třísezónní
větratelné
větratelné
panely
vzdorná
membrána
konstrukce
ze síťoviny vzdornázemembrána
síťovinypoužití

klolaminátová
onová
odnímatelný
tři velikosti sklolaminátová
tři velikosti
epinaskořepina
a skořepiny
pratelný interiér
skořepiny skořepina

odnímatelná
odnímatelný
odnímatelná
zapínání pomocí odnímatelná
zapínání
pomocí
membrána
a pratelný
interiér
tepelná
výstelka
DD kroužků membrána
DD
kroužků

polykarbonátová
polykarbonátová
čtyřsezónní
čtyřsezónní
sklolaminátová
odnímatelnáreflexní
voděodolná
/ větru
voděodolná
/ větru
karbonová
karbonová
odnímatelný
dvouvrstvá reflexní
dvouvrstvá
kůže
/ textil tři velikosti
kůže /sklolaminátová
textil tři velikosti
větruodolné
větruodolné
YKK zipy
skořepina vzdorná
skořepina
prvky
použití skořepina
použití skořepinaskořepina
tepelná výstelka
membrána
membrána
a skořepiny
pratelný interiér
konstrukce prvkyvzdorná
konstrukce
skořepiny skořepina

odnímatelná
zapínání pomocí odnímatelná
zapínání
pomocí
YKKodnímatelný
zipy odnímatelná
membrána
a pratelný
interiér
tepelná
výstelka
DD kroužků membrána
DD
kroužků

odnímatelnáreflexní
voděodolná
dvouvrstvá reflexní
dvouvrstvá/ větru
prvky
tepelná výstelka
membrána
konstrukce prvkyvzdorná
konstrukce

karbonátová
kompozitní
epina
skořepina

sklolaminátová
zapínání pomocí
skořepina
mikrometrické přezky

odnímatelná
membrána

sklolaminátová
zapínání pomocí
textil
skořepina
mikrometrické přezky

odnímatelná
membrána

sklolaminátová
kompozitní
skořepina
skořepina

karbonová neoprenkarbonová
neopren
skořepina
26 skořepina

odnímatelná
zapínání
pomocí
membrána
mikrometrické
přezky

krátká
odnímatelný krátká odnímatelný
manžetainteriér manžeta
a pratelný
a pratelný interiér

třívrstvá
konstrukce

třívrstvá reflexní
konstrukceprvky

reflexní
prvky

polykarbonátová
třísezónní
skořepina
použití

polykarbonátová
čtyřsezónní kompozitní
čtyřsezónní kompozitní
sklolaminátová
třísezónní
textil
skořepina
použití skořepina
použití
skořepina
použití
skořepina

odnímatelná
zapínání
pomocí
membrána
mikrometrické
přezky

výstelka v úrovni
v úrovni
zpevněná / větru zpevněná
krátká
odnímatelná výstelkaodnímatelná
voděodolná
voděodolná / větru
karbonová neoprenkarbonová
odnímatelný krátká odnímatelný
textil
textil
neopren
kůže / textil
kůže / textil
řadičkyvýstelka
řadičkytepelná
podešev
manžetainteriér manžeta
tepelná
výstelka
vzdorná
membrána podeševvzdorná membrána skořepina
skořepina NA WWW.CASSIDAHELMETS.CZ
a pratelný
a pratelný interiér
KOMPLETNÍ
SORTIMENT
NA WWW.CASSIDAHELMETS.CZ
KOMPLETNÍ SORTIMENT

třívrstvá
konstrukce

třísezónní
kůže /nepromokavé
textil
použití

čtyřsezónní
voděodolná
/ větru
větruodolné
motokrosové
použití
vzdorná membrána
přilby

třívrstvá reflexní
konstrukceprvky

výstelka v úrovni
v úrovni
odnímatelná výstelkaodnímatelná
řadičkyvýstelka řadičkytepelná výstelka
tepelná

reflexní
prvky

třísezónní
použití

zpevněná / větru
voděodolná
podešev
vzdorná
membrána
27

obj. číslo: M140-281
velikost: XS-2XL

obj. číslo: M140-282
velikost: XS-2XL

cena 5 290 Kč / 194,3 €

sluneční
clona

CROSS PRO
sluneční
clona

větratelné panely
ze síťoviny

větratelné panely
ze síťoviny

• bezpečnostní zapínání pomocí DD kroužků
pomocí
dvouvrstvá
dvouvrstvá
sluneční
sluneční
větratelné panely
• tvarzapínání
zadního
lemu
přizpůsobený
pro
použití
DD kroužků
konstrukce ze síťoviny
clona
clona konstrukce
s chrániči krční páteře
• nastavitelný kšilt s plastovými šrouby otočnými v rukavicích
pínání
zapínání
pomocípomocí
třívrstvá
třívrstvá
likosti pomocí
zapínání
zapínání pomocí
dvouvrstvá
přilby
±1 170 g DD kroužků
etrické přezky • hmotnost
mikrometrické
konstrukce
konstrukce konstrukce
epiny
DDpřezky
kroužků
• homologace pro Evropu i USA (ECE 22.05.P a DOT)

pínání
elikostipomocí
DD kroužků
epiny

nepromokavé

nepromokavé

cena 5 290 Kč / 194,3 €

dvě velikosti
skořepiny

dvě
velikosti
hovězí
kůže
skořepiny

hovězí kůže

sluneční
clona

CROSS PRO
sluneční
clona

větratelné panely
ze síťoviny

větratelné panely
ze síťoviny

nepromokavé

nepromokavé

hovězí kůže

• bezpečnostní zapínání pomocí DD kroužků
větratelné
panely
větruodolné
ze síťoviny

tři velikosti nepromokavé
tři velikosti
zapínání
pomocí • hovězí
pomocí
dvouvrstvá
dvě velikosti
velikosti
sluneční
sluneční
tvarzapínání
zadního
lemu
přizpůsobený
pro
použití
větruodolné
YKK zipy
YKK zipy dvě
nepromokavé
hovězí
kůže
kůže
skořepiny
skořepiny
DD kroužků
DD kroužků
skořepiny
skořepiny
clona
clona konstrukce

třísezónní
dvouvrstvá
konstrukce použití

třísezónní větruodolné
kompozitní větruodolné
kompozitní
textiltři velikosti
textil
použití
skořepina
skořepina
skořepiny

dvouvrstvá
větratelné panely
konstrukce ze síťoviny

s chrániči krční páteře
• nastavitelný kšilt s plastovými šrouby otočnými v rukavicích
pomocí YKK zipy
zapínání
pomocípomocí
třívrstvá
třívrstvá
tři zapínání
velikosti
zapínání
zapínání pomocí
dvouvrstvá
YKK zipy
přilby
±1 170 g DD kroužků
mikrometrické
mikrometrické
konstrukce
konstrukce konstrukce
skořepiny přezky • hmotnost
DDpřezky
kroužků
• homologace pro Evropu i USA (ECE 22.05.P a DOT)

větratelné
panely
větruodolné
ze síťoviny

větruodolné
nepromokavé

YKK zipy
nepromokavé

třísezónní
dvouvrstvá
konstrukce použití

třísezónní větruodolné
použití

větruodolné textil

odnímatelný
pozitní
zapínání
pomocí
dvě velikosti odnímatelný
dvě
velikosti
atelný interiér
interiérpřezky
epina
mikrometrické
skořepiny a pratelný
skořepiny

odnímatelná
zapínání
pomocí sluneční odnímatelná
slunečnítřívrstvá
tepelná výstelka
výstelka
mikrometrické
přezkyclona tepelnáclona
konstrukce

voděodolná
/ větru panely voděodolná
/ větru
karbonová třísezónní
karbonová
odnímatelný
třívrstvá
třísezónní
kompozitní
zapínání
pomocí
větratelné
větratelné
panely
dvě
velikosti
kůže /nepromokavé
textilkompozitní
kůže / textil
textil dvě velikosti
textil odnímatelný
nepromokavé
hovězí
kůže
vzdorná
membrána
skořepina použití
skořepina
a pratelný interiér
interiérpřezky
konstrukce
skořepina
skořepina
mikrometrické
ze síťoviny vzdornázemembrána
síťovinypoužití
skořepiny a pratelný
skořepiny

odnímatelná
zapínání
pomocí sluneční odnímatelná
slunečnítřívrstvá
hovězí
kůže
tepelná výstelka
výstelka
mikrometrické
přezkyclona tepelnáclona
konstrukce

voděodolná
/ větru panely voděodolná
/ větru
třívrstvá
třísezónní
větratelné
větratelné
panely
vzdorná
membrána
konstrukce
ze síťoviny vzdornázemembrána
síťovinypoužití

klolaminátová
onová
odnímatelný
tři velikosti sklolaminátová
tři velikosti
epinaskořepina
a skořepiny
pratelný interiér
skořepiny skořepina

odnímatelná
odnímatelný
odnímatelná
zapínání pomocí odnímatelná
zapínání
pomocí
membrána
a pratelný
interiér
tepelná
výstelka
DD kroužků membrána
DD
kroužků

polykarbonátová
polykarbonátová
čtyřsezónní
čtyřsezónní
sklolaminátová
odnímatelnáreflexní
voděodolná
/ větru
voděodolná
/ větru
karbonová
karbonová
odnímatelný
dvouvrstvá reflexní
dvouvrstvá
kůže
/ textil tři velikosti
kůže /sklolaminátová
textil tři velikosti
větruodolné
větruodolné
YKK zipy
skořepina vzdorná
skořepina
prvky
použití skořepina
použití skořepinaskořepina
tepelná výstelka
membrána
membrána
a skořepiny
pratelný interiér
konstrukce prvkyvzdorná
konstrukce
skořepiny skořepina

odnímatelná
zapínání pomocí odnímatelná
zapínání
pomocí
YKKodnímatelný
zipy odnímatelná
membrána
a pratelný
interiér
tepelná
výstelka
DD kroužků membrána
DD
kroužků

odnímatelnáreflexní
voděodolná
dvouvrstvá reflexní
dvouvrstvá/ větru
prvky
tepelná výstelka
membrána
konstrukce prvkyvzdorná
konstrukce

karbonátová
kompozitní
epina
skořepina

sklolaminátová
zapínání pomocí
skořepina
mikrometrické přezky

odnímatelná
membrána

sklolaminátová
zapínání pomocí
textil
skořepina
mikrometrické přezky

odnímatelná
membrána

sklolaminátová
kompozitní
skořepina
skořepina

karbonová neoprenkarbonová
neopren
skořepina
28 skořepina

odnímatelná
zapínání
pomocí
membrána
mikrometrické
přezky

krátká
odnímatelný krátká odnímatelný
manžetainteriér manžeta
a pratelný
a pratelný interiér

třívrstvá
konstrukce

třívrstvá reflexní
konstrukceprvky

reflexní
prvky

polykarbonátová
třísezónní
skořepina
použití

polykarbonátová
čtyřsezónní kompozitní
čtyřsezónní kompozitní
sklolaminátová
třísezónní
textil
skořepina
použití skořepina
použití
skořepina
použití
skořepina

odnímatelná
zapínání
pomocí
membrána
mikrometrické
přezky

výstelka v úrovni
v úrovni
zpevněná / větru zpevněná
krátká
odnímatelná výstelkaodnímatelná
voděodolná
voděodolná / větru
karbonová neoprenkarbonová
odnímatelný krátká odnímatelný
textil
textil
neopren
kůže / textil
kůže / textil
řadičkyvýstelka
řadičkytepelná
podešev
manžetainteriér manžeta
tepelná
výstelka
vzdorná
membrána podeševvzdorná membrána skořepina
skořepina NA WWW.CASSIDAHELMETS.CZ
a pratelný
a pratelný interiér
KOMPLETNÍ
SORTIMENT
NA WWW.CASSIDAHELMETS.CZ
KOMPLETNÍ SORTIMENT

třívrstvá
konstrukce

třísezónní
kůže /nepromokavé
textil
použití

čtyřsezónní
voděodolná
/ větru
větruodolné
motokrosové
použití
vzdorná membrána
přilby

třívrstvá reflexní
konstrukceprvky

výstelka v úrovni
v úrovni
odnímatelná výstelkaodnímatelná
řadičkyvýstelka řadičkytepelná výstelka
tepelná

reflexní
prvky

třísezónní
použití

zpevněná / větru
voděodolná
podešev
vzdorná
membrána
29

obj. číslo: M140-276
velikost: XS-2XL

cena 2 490 Kč / 91,46 €

obj. číslo: M140-275
velikost: XS-2XL

cena 2 490 Kč / 91,46 €
obj. číslo: M140-277
velikost: XS-2XL

cena 2 490 Kč / 91,46 €

dvě velikosti
skořepiny

tři velikosti
velikosti
skořepiny
řepiny

kompozitní
elikosti
skořepina
řepiny

CROSS CUP
dvě velikosti
skořepiny

•
•
•
•

tři velikosti
skořepiny

sluneční
clona

sluneční
clona
zapínání pomocí
sluneční
clona DD kroužků

sluneční
clona

větratelné panely
ze síťoviny

větratelné panely
ze síťoviny

zapínánívětratelné
pomocí panely
DD kroužků ze síťoviny

dvouvrstvá
větratelné
panely
konstrukce
ze síťoviny

dvouvrstvá nepromokavé
konstrukce

větruodolné
nepromokavé

větruodolné hovězí kůže

YKK zipy
hovězí kůže

třívrstvá
dvouvrstvá
konstrukce
konstrukce

třívrstvá
větruodolné
konstrukce

třísezónní
větruodolné
použití

třísezónní
použití

YKK zipy

tvar zadního lemu přizpůsobený pro použití s chrániči krční páteře
nastavitelný kšilt s plastovými šrouby otočnými v rukavicích
kompozitní
zapínánípomocí
pomocí
zapínání pomocí
zapínání pomocí
zapínání
dvouvrstvá
hmotnost
±1 350 g mikrometrické
skořepinapřilby
mikrometrickékonstrukce
přezky
DD kroužků
DD kroužkůpřezky
homologace pro Evropu i USA (ECE 22.05.P a DOT)

nepromokavé

nepromokavé

hovězí kůže

YKK zipy

textil

hovězí kůže

YKK zipy

obj. číslo: M140-278
velikost: XS-2XL

textil

cena 2 490 Kč / 91,46 €

karbonová
mpozitní
zapínání
pomocí
dvě velikostikarbonová
dvě
velikosti
skořepinaskořepinyskořepina
řepina
mikrometrické
skořepiny přezky

odnímatelný
zapínání
pomocí slunečníodnímatelný
slunečnítřívrstvá
amikrometrické
pratelný interiér
interiér
přezkyclonaa pratelný
konstrukce
clona

odnímatelná
třívrstvá
třísezónní
větratelné panelyodnímatelná
větratelné
panely
tepelná výstelka
konstrukce
ze síťovinytepelná výstelka
ze síťovinypoužití

voděodolná
/ větru textil
třísezónní / větru
nepromokavévoděodolná
nepromokavé
vzdorná
vzdorná membrána
použití membrána

lykarbonátová
bonová
odnímatelný
tři velikostipolykarbonátová
tři velikosti
skořepinaskořepinyskořepina
řepina
a skořepiny
pratelný interiér

sklolaminátová
odnímatelný
odnímatelná
zapínání pomocísklolaminátová
zapínání
pomocí
skořepina
a pratelný
interiér
tepelná
výstelka
DD kroužkůskořepinaDD
kroužků

odnímatelná
odnímatelná
voděodolná
dvouvrstváodnímatelná
dvouvrstvá/ větru
tepelnámembrána
výstelkakonstrukcemembrána
vzdorná
membrána
konstrukce

reflexní
voděodolná
/ větru
kůže / textil
větruodolnéreflexní větruodolné
prvky
prvky
vzdorná membrána

kůže /čtyřsezónní
textil
YKK zipyčtyřsezónní
YKK zipy
použití
použití

ykarbonátová
kompozitní
řepina
skořepina

sklolaminátová
zapínání pomocí
skořepina
mikrometrické přezky

odnímatelná
membrána

reflexní
prvky

čtyřsezónní
použití

karbonovátextil
textil
30 skořepina

sklolaminátová
kompozitní
skořepina
skořepina
karbonová
skořepina

odnímatelná
zapínání
pomocí
membrána
mikrometrické
přezky

odnímatelnýneopren odnímatelný
neopren
a pratelný interiér
a pratelný interiér

třívrstvá
konstrukce

třívrstvá reflexní
konstrukceprvky

třísezónní
použití

čtyřsezónní
třísezónní
použití použití

textil kůže / textil
hovězí kůžekůže / textil
hovězí kůže

textil

motokrosové
přilby

textil

krátká
výstelka
v úrovni / větruvýstelka voděodolná
v úrovni
zpevněná
odnímatelnákrátká odnímatelná
voděodolná
/ větru
kůže / textilzpevněnákůže / textil
manžeta
manžetatepelná
řadičky
tepelná výstelka
výstelka
vzdorná
membránařadičky vzdorná membrána KOMPLETNÍpodešev
KOMPLETNÍ
SORTIMENT
NA WWW.CASSIDAHELMETS.CZ
SORTIMENT NApodešev
WWW.CASSIDAHELMETS.CZ
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CYKLON

MODULO
TOUR
DOPŘEJ SI
TO NEJLEPŠÍ!

CROSS PRO
POLICE

