
WKŁADKI

Wkładka o dwóch gęstościach. Jej pierwszą warstwę stanowią 
wstawki o większej gęstości, umieszczone w najbardziej 
narażonych na obciążenia miejscach. Druga warstwa to miękka 
poduszka o dopasowanym do damskiej lub męskiej sylwetki 
kształcie, której zadaniem jest zapewnienie ci komfortu jazdy.

Wkładka o 3 gęstościach. Składa się z wstawek Dual Density 
umieszczonych w najbardziej narażonych na obciążenia 
miejscach oraz miękkiej poduszki o dopasowanym do damskiej 
lub męskiej sylwetki kształcie, której zadaniem jest zapewnienie 
ci komfortu jazdy. 

Wkładka o 4 gęstościach. Składa się z wstawek Dual Density 
umieszczonych w najbardziej narażonych na obciążenia 
miejscach oraz miękkiej poduszki o dopasowanym do damskiej 
lub męskiej sylwetki kształcie, której zadaniem jest zapewnienie 
ci komfortu jazdy. 

OCHRANIACZE

Materiały CORDURA® słyną z trwałości, odporności na przetarcia 
i zahaczenia.

Ochraniacze D3O absorbują i rozpraszają siłę uderzenia, 
ograniczając ilość energii jaka dociera do twoich stawów i kości, 
gdy stosujesz standardowe osłony.

SuperFabric® powstaje poprzez nałożenie na tkaninę małych, 
twardych płytek. Dzięki pozostawieniu odstępów między 
płytkami, materiał pozostaje elastyczny i dobrze dopasowuje się 
do kształtu ciała.KOSZULKI

Materiały CORDURA® słyną z trwałości, odporności na przetarcia 
i zahaczenia.

Materiał Drirelease® wydajnie wchłania wilgoć, bardzo szybko 
schnie i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. 
Ubrania z dodatkiem Drirelease® świetnie nadają się na długie, 
intensywne treningi. Materiał nie traci swoich właściwości przy 
długotrwałym użytkowaniu.

Zadaniem materiału Polartec ® Delta™ jest chłodzić najbardziej 
rozgrzane miejsca twojego ciała. Dzięki swojej unikalnej budowie, 
Polartec® Delta™ zwiększa dopływ powietrza do ciała, ogranicza 
tarcie i rozprasza nagromadzone ciepło.

Dzięki zastosowaniu zastrzeżonej dwuskładnikowej konstrukcji 
dzianiny, Polartec® Power Dry® wydajnie odprowadza wilgoć na 
powierzchnię materiału, pozwalając na szybsze jej odparowanie 
podczas jazdy.

Materiały TruDri™ umożliwiają odprowadzanie wilgoci, 
zapewniając suchość i komfort jazdy.

GOGLE

System TruLock umożliwia wygodną i szybką wymianę szybki 
w twoich goglach.

VLS (Variable Lens System) to innowacyjne rozwiązanie, stosowane 
wyłącznie przez FOX. Pozwala na wymianę standardowych i formo- 
wanych wtryskowo szyb, i mocowanie ich wymiennie w tej samej 
ramie. Dzięki temu te same szyby oraz zrywki mogą być stosowane 
zarówno w modelu Main II, jak i Airspace II. 

KASKI

COOLMAX® i COOLMAX® PRO to nowatorskie włókna 
poliestrowe. Ich zadaniem jest zapewnienie wydajnej wentylacji 
i odprowadzanie wilgoci, by zapewnić ci komfort podczas jazdy.

Opatentowana technologia zapięć Fidlock gwarantuje wygodę 
zapinania i odpinania. Zapięcia Fidlock łatwo odepniesz lub zapniesz 
nawet jedną ręką, bez konieczności zdejmowania rękawiczki.

System Fluid Inside działa podobnie do płynu mózgowo-rdzenio-
wego. Pochłania i rozprasza energię rotacyjną, tworzącą się 
podczas uderzeń pod kątem, oraz energię działającą linearnie, 
w przypadku uderzenia na wprost. 

Jak udowodniono, system MIPSTM absorbuje i przekierowuje siły 
rotacyjne powstające podczas uderzenia, ograniczając ich 
oddziaływanie na czaszkę  i mózg.

X-STATIC® to wyściółka stosowana w kaskach full-face. Wykorzystuje 
właściwości srebra, które hamuje namnażanie się bakterii na 
materiale. W ten sposób technologia X-Static zapobiega powstawaniu 
nieprzyjemnego zapachu, przedłużając życie twojego kasku.

Regulowany system dopasowania 360° Fit pozwala idealnie 
dopasować kask do głowy, zapewniając ci bezpieczeństwo i komfort.

MVRS (Magnetic Visor Release System) to system mocowania 
daszku kasku na magnes. Dodatkowo chroni twoją głowę przed 
skutkami uderzenia, pozwalając daszkowi odpaść w momencie 
zetknięcia z przeszkodą.

Stosowana w kaskach open-face, nadająca się do prania  wyściółka 
o właściwościach antybakteryjnych. Wydajnie wchłania wilgoć, a dzięki 
działaniu srebra zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. 

Warstwa EPS VarizorbTM o dwóch gęstościach podnosi poziom 
ochrony poprzez rozpraszanie siły uderzenia na większej powierzchni.

FIDLOCK



To twoja pierwsza liia ochrony przed deszczem i zabrudzeniami. 
Warstwa DWR (Durable Water Repellent) zapobiega wnikaniu 
cząstek wody i brudu do wnętrza tkaniny, zapobiegając 
zwiększeniu jej wagi i zniszczeniu. 

Warstwa izolacyjna Polartec® Alpha® świetnie sprawdza się 
w zmieniających się warunkach. Dzięki niej nie musisz przerywać 
jazdy, by zakładać lub zdejmować warstwy odzieży.

3-warstwowe materiały składają się z wodoodpornej 
i oddychającej membrany umieszczonej pomiędzy warstwą 
zewnętrzną i ochronną, przyjemną w dotyku warstwą 
wewnętrzną. Taka konstrukcja odzieży zapewnia wydajną ochronę 
przed deszczem, oddychalność i wytrzymałość materiału.

Parametry 10k i 3k odnoszą się do wodoodporności i oddychalności.  
Wodoodporność 10k oznacza, że zanim materiał przemoknie, jest 
w stanie wytrzymać napór cylindra wody o wysokości 10 000 mm 
na cal kwadratowy. Oddychalność 3k znaczy, że materiał jest w 
stanie przepuścić 3 000 g pary wodnej/m2 w czasie 24 godzin. 
Takie parametry uchronią cię przed przemoknięciem i zapewnią 
komfortową jazdę, dzięki odprowadzaniu wilgoci na zewnątrz kurtki.

Techniczne materiały o oznaczeniu 10k/10k zapewniają wodoodporność 
i oddychalność na poziomie 10 tysięcy mm/ cal2. Wodoodporność 
10k oznacza, że zanim materiał przemoknie, jest w stanie wytrzymać 
napór cylindra wody o wysokości 10 000 mm na cal kwadratowy. 
Oddychalność 10k znaczy, że materiał jest w stanie przepuścić 10 
000 g pary wodnej/m2 w czasie 24 godzin. Takie parametry 
wodoodporności oraz oddychalności uchronią cię przed przemoknięciem 
i zapewnią komfort jazdy przy średniej intensywności deszczu nawet 
podczas długiej jazdy.

Parametry 10k i 30k odnoszą się do wodoodporności i oddychalności.  
Wodoodporność 10k oznacza, że zanim materiał przemoknie, jest w 
stanie wytrzymać napór cylindra wody o wysokości 10 000 mm na 
cal kwadratowy. Oddychalność 30k znaczy, że materiał jest w stanie 
przepuścić 30 000 g pary wodnej/m2 w czasie 24 godzin. Takie 
parametry uchronią cię przed deszczem, zapobiegną przegrzaniu i 
przemoczeniu ubrania potem nawet podczas bardzo intensywnej jazdy.

Wodoodporne szwy TruSeal zapobiegną przedostawaniu się wody 
do wnętrza kurtki nawet przy intensywnym deszczu. 

ODZIEŻ WIERZCHNIA

Materiały CORDURA® słyną z trwałości, odporności na przetarcia 
i zahaczenia.

RĘKAWICZKI

Seria materiałów AX to pierwsza linia tkanin stworzona 
specjalnie z myślą o produkcji rękawiczek. Każdy z materiałów 
AX powstał z myślą o konkretnej funkcji, jaką ma spełniać np. 
wytrzymałości, rozciągliwości, odporności na przetarcia, 
wentylacji lub kompatybilności z ekranami dotykowymi.

Materiały CORDURA® słyną z trwałości, odporności na przetarcia 
i zahaczenia.

Skóra Clarino słynie z niezwykłej funkcjonalności i umożliwia 
obsługę ekranów dotykowych.

Ochraniacze D3O absorbują i rozpraszają siłę uderzenia, 
ograniczając ilość energii jaka dociera do twoich stawów i kości, 
gdy stosujesz standardowe osłony.

To twoja pierwsza liia ochrony przed deszczem i zabrudzeniami. 
Warstwa DWR (Durable Water Repellent) zapobiega wnikaniu 
cząstek wody i brudu do wnętrza tkaniny, zapobiegając 
zwiększeniu jej wagi i zniszczeniu. 

Włókna Kevlar® to wiodąca marka wśród technicznych 
materiałów. Pozwalają zapewnić odporność na przetarcia 
w najbardziej narażonych na uszkodzenia częściach naszej 
odzieży motocrossowej i rowerowej.

Materiał TruFeel wykorzystuje wewnętrzną strukturę silikonową po 
wewnętrznej stronie rękawicy, by zapewnić ci doskonałe czucie kierownicy.

AKCESORIA

Dzięki bukłakom HydraPak® możesz czerpać radość z jazdy 
mając pewność, że woda z twojego plecaka się nie wyleje, ani nie 
będzie wyciekać. Opatentowany system Slide-sealTM gwarantuje 
wygodne napełnianie i czyszczenie bukłaka.

Technologia Purist, jakiej używamy w naszych butelkach na 
wodę, zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego posmaku, 
tworzeniu się pleśni i zabrudzeń. Nic nie przywiera, butelka 
pozostaje czysta, a woda zawsze smakuje doskonale.

SPODNIE I SPODENKI

Włókna Kevlar® to wiodąca marka wśród technicznych 
materiałów. Pozwalają zapewnić odporność na przetarcia 
w najbardziej narażonych na uszkodzenia częściach naszej 
odzieży motocrossowej i rowerowej.

Techniczne materiały o oznaczeniu 10k/10k zapewniają wodo- 
odporność i oddychalność na poziomie 10 tysięcy mm/ cal2. 
Wodoodporność 10k oznacza, że zanim materiał przemoknie, jest 
w stanie wytrzymać napór cylindra wody o wysokości 10 000 mm 
na cal kwadratowy. Oddychalność 10k znaczy, że materiał jest w 
stanie przepuścić 10 000 g pary wodnej/m2 w czasie 24 godzin. 
Takie parametry wodoodporności oraz oddychalności uchronią 
cię przed przemoknięciem i zapewnią komfort jazdy przy średniej 
intensywności deszczu nawet podczas długiej jazdy. 

To twoja pierwsza liia ochrony przed deszczem i zabrudzeniami. 
Warstwa DWR (Durable Water Repellent) zapobiega wnikaniu 
cząstek wody i brudu do wnętrza tkaniny, zapobiegając 
zwiększeniu jej wagi i zniszczeniu. 

Materiały TruDri™ umożliwiają odprowadzanie wilgoci, 
zapewniając suchość i komfort jazdy.

Materiał TruMotion rozciąga się w każdym kierunku zapewniając 
ci pełną swodobę ruchów.

10k/30k

10k/10k

10k/3k

10k/10k


