
 -30 %

-30 %

Objednávacíč 
íslo: 10.3800 1)

-20%

Příloha 01 / 2018

Produkty od  
profesionálů

1

-30 %

kalhoty LOCARNO 
EVO  
Vlastnosti: vodě a větru 
odolné, prodyšné díky Reissa 
klima membráně, odnímatelná 
thermo vložka, šířka nasta-
vitelná díky suchému zipu na 
bocích a nohavicích, Ventilační 
systém na stehně, elastická 
komfortní vložka na kolenou a 
hýždích, ergonomicky navržený 
střih, obvodový připojný zip, 
protiskluzový materiál na 
hýždích, 2 kapsy 
Bezpečnost: výškově stavitel-
né- a odnímatelné protektory 
kolenou, chrániče SAS-
TEC dodatečně na bocích, 
bezpečnostní zajišťovací švy 
dle ISO 4916, reflexní prvky. 
Materiál: robustní 600 D 
polyester v kombinaci s Dobby 
Nylon materiálovým zesílením 
na kolenou, Reissa Klima 
membrána, prodyšná síťovaná 
vnitřní vložka. 
Vnitřní podšívka: 100% 
Polyester 
Thermo vložka: 100% 
Polyester 
Velikosti: XS-3XL

Objednávací  
číslo: 11.7617

2.911,-kč
4.159,-kč
111,95 €

159,95 €

Tiskové chyby, změny cen vyhrazeny

Váháte jaká velikost je pro vás ta pravá ? Navštivte naše webové stránky    www.buese.cz/tabulka-velikosti
Váháte jaká velikost je pro vás ta pravá ? Navštivte naše webové stránky    

www.helite.cz/vyber-spravne-velikosti

Nabídka platná od  
07.03.2018 do 09.05.2018

Navštivte BÜSE na výstavěě  

MOTOSALON v Brněěě 08 - 11.03.2018

PAVILON P, stánek 014

Přilba ROCC Classic UNI  
Vlastnosti: komfortní vnitřní vložka, 
odnímatelný štít, nastavitelná ventilace 
na čele, tlačítkové zapínání, UV ochra-
na laku, ECE 22-05. 
 
Materiál: ABS plast, 2 velikosti 
skořepin 
 
Váha: cca 1100 g.  
Velikosti: XS - 3XL

Objednávací 
číslo: 9200 S

Moto kožená kombinéza  
DONINGTON dvoudílná  
Vlastnosti: Tvrzená ochrana s kovovými vložkami na 
loktech a ramenou, komfortní límec s neoprenovým 
zakončením, ventilační systém na ramenou, ergonomic-
ky navržený střih, kožený stretch na ramenou, loktech, 
bocích, hýždích a kolenou, komfortní elastické vložky 
na ramenou, v podpaží, tříslech, kolenou a lýtkách 
pro větší svobodu pohybu, Nový design s tištěnými 
koženými prvky, neoprenové zapínání na manžetě, ob-
vodový přípojný zip, suchý zip pro slidery, nastavitelná 
šířka lýtka díky druhému zipu, 2 vnitřní kapsy. 
 
Bezpečnost: SAS-TEC protektory na ramenou, loktech 
a kolenou, chrániče SAS-TEC dodatečně na bocích a 
zádech, bezpečnostní švy dle ISO 4916, dvojitý materiál 
na hýždích, reflexní prvky. 
 
Materiál: robustní 1,2 až 1,4 mm silná hovězí kůže 
kombinovaná s elastickým polyamidovým vláknem, 
prodyšná síťovaná podšívka s elastenem. 
 
Vnější materiál: 100% Hovězí kůže.  
Vnitřní podšívka: 100% Polyester,  
Strečové panely: 93% Polyester, 7% Elastan 
Velikosti: 48-60, 1) 36-46

Objednávací 
číslo: 9200 SI

Objednávací 
číslo: 9200MA

Kevlarové jeansy 
Alabama  
Vlastnosti: pravidelný/ rovný 
střih v designu 5 kapes, módní 
pohodlný střih, DuPont ™ KEV-
LAR® vlákno na hýždích, bocích 
a kolenech. 
Bezpečnost: nastavitelné 
kolenní kapsy připravené pro 
protektory 
Materiál: zejména proti oděru a 
roztržení odolné díky DuPont™ 
Kevlarovému vláknu.  
Vnější materiál: 100% bavlna 
Zesílení: 100% Polyamid Aramid 
(DuPont ™Kevlar ®). 
Vnitřní podšívka: 65% Polyes-
ter, 35% Bavlna 

Objednávací  
číslo pánské: 
11.1011

Objednávací  
číslo dámské: 
11.1991

Velikosti dámské: 
28/32, 29/32, 30/32, 31/32, 32/32, 
34/32, 36/32 
28/30, 29/30, 30/30, 31/30, 32/30 
30/34, 31/34, 32/34, 33/34

Velikosti pánsky: 
34/34, 36/34, 38/34, 40/34, 42/34, 44/34 
29/32, 30/32, 31/32, 32/32, 36/32, 38/32, 40/32 
34/36, 36/36, 38/36

Bunda FABIO  
Vlastnosti: vodě,- a větru odolná, 
prodyšná díky odnímatelné Humax 
membráně, odnímatelná thermo 
vložka, nastavitelný flexi snap 
zapínání límce, pohodlný límec 
s neoprenem, široko rozsáhlé 
větrání na hrudi a zádech, nasta-
vitelné rukávy a pás, ergonomický 
střih, 4 vnější kapsy, 2 z toho 
voděodolné, 2 vnitřní kapsy, 
1 voděodolná 
Bezpečnost: Odnímatelné 
protektory ramen a loktů, polstr 
zad (může být nahrazen SAS-TEC 
protektorem), bezpečnostní švy dle 
ISO 4916, 3M Scotchlite reflexní 
prvky 
Materiál: měkká, odolná Tactel 
tkanina v kombinaci s odnímatel-
nou Humax membránou a Hitena 
zesílením na rizikových místech, 
prodyšná vnitřní podšívka  
Vnější materiál: 100% Polyamid 
Vnitřní podšívka: 100% Polyester 
Velikosti: 48-62

Objednávacíč 
íslo: 10.3808 
Neon žlutá

Objednávacíč 
íslo: 10.3802

Objednávací 
číslo: 11.1100

Objednávací 
číslo: 11.1102

Objednávací 
číslo: 11.1106

Obuv voděodolná TOURSPORT EVO  
Vlastnosti: holeň a kotník zesílen robustním plastem, vyztužení paty, zesílení v oblasti řadícího 
pedálu, individuálně nastavitelná šířka lýtka díky zapínání na suchý zipu a stretchovým panelům, 
boční zip s koženým překrytím, komfortní polstrování na lýtku, patě a nártu. 
 Materiál: PU potažená kůže s propracovaným potiskem. 
 Membrána: Hipora klima membrána, vodě a větru odolná, prodyšná 
 Výška boty: cca 30 cm (velikost 44) 
 Podrážka: touring podrážka z gumy s polyamidovou vložkou.  
 Velikosti: 39-47

Objednávací 
číslo: 50.3500

2.599,-kč
4.419,-kč

169,95 €
99,95 €

Objednávací  
číslo: 90.8298

Objednávací  
číslo: 90.8299 -50 %

Límec  
Pohodlný a příjemný na nošení 
nákrčník z TACTEL s fleecem, větru 
odolný, odpuzující vodu a prodyšný. 
Materiál: 100% Polyamid.  
Velikosti: S-XL

Objednávací  
číslo: 17.3210

259,-kč
519,-kč

9,95 €
19,95 €

-40 %

38,45€
54,95 €

999,-kč
1.429,-kč

104,95 €
149,95 €

2.729,-kč
3.899,-kč

-40 %
161,95€

269,95 €

4.211,-kč
7.019,-kč

479,95€
599,95 €

12.479,-kč
15.599,-kč

-40 %
Batoh TOWN  
Objem: cca 20 litrů.  
Velikost: cca 45 cm x 30 cm x 15 cm. 
Vlastnosti: 2 hlavní oddělení, 2 vnitřní kapsy na zip, 1 vnější 
kapsa na zip, Komfortní zádový protektor, Ergonomické po-
pruhy pro větší pohodlí při nošení, Rukojeť pro přenášení. 
Materiál: Plachtovina, trvanlivý polyester. 
Vnější materiál: 100% Polyuretan, 100% Polyester.

935,-kč
1.559,-kč

35,97 €
59,95 €



-10 %

-10 %

-10 %

-20 %

-10 %

-20 %
-15 %

2

Velikosti XS S M L XL  2XL
Obuv 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48

-10 %

2

-10 %

Tiskové chyby, změny cen vyhrazeny

Váháte jaká velikost je pro vás ta pravá ? Navštivte naše webové stránky    www.buese.cz/tabulka-velikosti

Vyklápěcí přilba  
ROCC 630  
Vlastnosti: vyklápění jen za pomocí jedné ruky a aretace, odnímatelné a omyvatelé kom-
fortní vnitřní polstrování, nastavitelné větrání na bradě a hlavě, odvětrávání na zadní straně, 
rychloupínací přezka, UV ochrana laku, ECE 22-05 
Materiál: ABS plast 
Hledí: čiré, oděru vzdorné, rychlá výměna bez použití nářadí, aretace  
plexi, integrovaná sluneční clona 
Hmotnost: cca 1.680 g. 
Velikosti: XS - XL

Objednávací  
číslo: 41.6309

Objednávací 
 číslo: 9440MA

Přilba ROCC 440  
Vlastnosti: odnímatelné a omyvatelé komfortní vnitřní 
polstrování, nastavitelné větrání na bradě a hlavě, 
odvětrávání na zadní straně, odnímatelný větrnný deflek-
tor, deflektor dýchání, rychloupínací přezka,UV ochrana 
laku, ECE 22-05. 
 
Materiál: ABS plast, 2 velikosti skořepin. 
 
Hledí: čiré, oděru-vzdorné, rychlá 
výměna bez použití nářadí, 
integrovaná sluneční clona. 
 
Hmotnost: cca 1.550 g. 
 
Velikosti: XS - XL

Rukavice  
ROOKIE  
Vlastnosti: ergonomicky 
navržený střih, další polstr 
na kloubech, elastický 
materiál na hřbetu ruky. 
Bezpečnost: polstr přes klou-
by ruky, zdvojení materiálu na 
dlani a malíčku, zapínání na 
suchý zip na zápěstí. 
Materiál: Hovězí kůže, Textil. 
Podšívka: 100% Polyester 
 
Velikosti: 6-14

Kožené rukavice  
EASY  
Vlastnosti: ergonomicky 
navržený střih, elastický mate-
riál na zápěstí 
Bezpečnost: polstr přes 
klouby prstů a ruky, Zdvojení 
materiálu na dlani a malíčku, 
Zapínání na suchý zip na 
zápěstí. 
Materiál: hovězí kůže, 450D 
textilní tkanina 
Podšívka: 100% Polyester 
 
Velikosti: 6-14

Objednávací  
číslo: 30.0420

Objednávací  
číslo: 30.1100

Nepromokavé  
návleky na rukavice  
Vnitřní podšívka: 
100% polyester 
 
Velikosti:  
S (pro velikosti rukavic 6- 9)  
L (pro velikosti rukavic 10-14)

Nepromokavé  
návleky na boty  
Vnitřní podšívka: 
100% Polyester. 
Velikosti: XS - 2XL

Objednávací  
číslo: 189 

Objednávací  
číslo: 190 

Objednávací  
číslo:  
90.8223

Büse kapsička 
na stehno  
Ideální na menší potřeby, 
jako je například mobilní  
telefon, peněženku a  
doklady totožnosti. 
Objem: cca 2,5 litrů 
Velikost:  
cca 23 cm x 12 cm x 8 cm 
Vlastnosti: upevnění s 
nastavitelnými pásky na 
stehně nebo na opasek, 
robustní textilní tkanina s 
PVC úpravou na povrchu, 
reflexní prvky, Největší 
hlavní oddělení, další 
vnitřní a vnější kapsy, 
přihrádky na kreditní  
karty a doklady totožnosti 
Materiál: Odolný proti 
roztržení 840 D Polyamid, 
PVC-průhlednost 
Vnější materiál:  
100% Polyester, 100% PVC

B40 obuv, voděodolná  
Vlastnosti: zahrnuta ochrana kotníku a holeně vyrobená z 
robustního plastu, vyztužení paty, zesílení v oblasti řadícího 
pedálu, individuálně nastavitelná šířka lýtka po obou stranách, 
zapínání na suchý zip na zadní straně, 2 boční zipy pro snadné 
nazutí vč. koženého překrytí, boční zip s koženým překrytím, 
komfortní polstrování na patě a nártu, odrazka na patě. 
Materiál: 100% vysoká kvalita, voděodolná kůže.  
Membrána: Hipora klima membrána, vodě a větru odolná, 
prodyšná. 
Výška boty: cca 28 cm (velikost 44) 
Podrážka: Touring podrážka z gumy s polyamidovou vložkou.  
Velikosti: 38-48

Objednávací 
číslo: 50.0400

Objednávací 
číslo: 91.0500

ZÁMEK  
součástí balení jsou 2 klíče, 
ocelová kabelový zámek, 
překrytá ocelová pouzdra s 
průměrem 25mm pro větší 
ochranu, doporučeno pro 
ochranu motocyklů a skútrů. 
Rozměry: 1,5m x 25mm.

Objednávací číslo:  
91.1450

Kotoučový zámek  
včetně 3 klíčů, 10mm čep, 
Rozměry: 84 x 45mm.

Kožená dámská bunda 
DENVER  
Vlastnosti: odnímatelná thermo vesta, 
ventilační systém v oblasti hrudi, další 
ventilace na zadní straně, odnímatelné 
upevnění límce, 2 kapsy. 
 
Bezpečnost: SAS-TEC protektory na 
ramenou a loktech lze dodatečně vložit, 
bezpečnostní švy dle ISO 4916. 
 
Materiál: vysoce kvatliní, měkčená nubuk 
kůže, prodyšná síťovaná podšívka. 
 
Vnější materiál: 100% nubuk kůže. 
Vnitřní podšívka: 100% Polyester 
      
Velikosti: 38-44

Kožená vesta  
Vlastnosti: Boční šněrování, 
2 vnější a 2 vnitřní kapsy. 
Materiál: 1,2 silná hovězí kůže. 
Vnější materiál: 100% Hovězí 
kůže. 
Vnitřní podšívka: 100% 
Polyester 
Velikosti: S-10XL

 
Velikosti: S-3XL

 
Velikosti: 4XL-10XL

Objednávací 
číslo: 10.4690

Objednávací  
číslo: 10.4270

127,95 €
159,95 €

3.327,-kč
4.159,-kč

2.872,-kč
3.379,-kč 110,95€

129,95 €

623,-kč
779,-kč

29,95 €

373,-kč
415,-kč

14,35 €
15,95 €

537,-kč
597,-kč

22,95 €

2.859,-kč
2.573,-kč

98,95 €
109,95 €

299,95 €
7.799,-kč

35,95 €
39,95 €

935,-kč
1.039,-kč

935,-kč
1.039,-kč

1.399,-kč
1.559,-kč

35,95 €
39,95 €

53,95 €
59,95 €

84,95 €

1.988,-kč
2.209,-kč

89,95 €

2.077,-kč
2.339,-kč

24,95 €
649,-kč

20,65 €

23,95 €

76,45 € 79,90 €

-20 %

Objednávací 
číslo: 11.6347

Textilní bunda  
LAGO PRO 
 
Vlastnosti: vodě a větru odolné, 
odnímatelná thermo vložka, nas-
tavitelná šíře komfortního límce s 
neoprenovým obvodem, ventilační 
systém na stranách, dále nasta-
vitelné na pažích, bocích a pase, 
obvodový připojný zip, 4 vnější 
kapsy, 1 vnitřní kapsa. 
 
Bezpečnost: odnímatelné 
protektory ramen a loktů, chránič 
zad SAS-TEC lze dodatečně vložit, 
bezpečnostní zajišťovací švy dle 
ISO 4916, reflexní prvky 
 
Materiál:  odolná 450 D polyes-
terová tkanina v kombinaci s Dobby 
Nylonové na ramenou a klima 
membránou, prodyšná síťovaná 
vnitřní vložka 
 
Vnější materiál: 100% Polyester 
 
Vnitřní podšívka: 100% Polyester 
 
Velikosti: XS-XL

Objednávací 
číslo: 11.6346

119,95 €
149,95 €

3.119,-kč
3.899,-kč



-25 %

-20 %

-20 % -10 %

-15 %

3

-30 %-10 %

-10 %

-10 %

71,95 €
79,95 €

-10 %
Výtisk 10/2014  

“Tip na nákup“

Výtisk 06/2014  
“Doporučeno“

Tiskové chyby, změny cen vyhrazeny

-10 %

Váháte jaká velikost je pro vás ta pravá ? Navštivte naše webové stránky    www.buese.cz/tabulka-velikosti

Bunda Sponsor   
Vlastnosti: komfortní límec s neopre-
novým zakončením, dále nastavitelné 
na pažích a v pase, ergonomicky 
navržený střih, obvodový přípojný zip, 
2 vnější kapsy, 1 vnitřní kapsa. 
Bezpečnost: odnímatelné protektory 
ramen a loktů, chrániče SAS-TEC 
dodatečně na zádech, bezpečnostní 
zajišťovací švy dle ISO 4916, reflexní 
prvky 
Materiál: odolná 600D polyesterová 
tkanina, prodyšná síťovaná podšívka.  
Vnitřní podšívka: 100% Polyester 
Velikosti: S-3XL

Objednávací číslo:  
11.5550

KUKLA COOLMAX   
Díky speciální tkanině CoolMax, 
odvádí vlhkost přímo od těla. 
 
Materiál:  
100 % Polyester

Objednávací  
číslo: 17.7800

ledvinový pás  
STREAM 
Vlastnosti: Pěnové polstrování, 
individuální nastavení šířky díky 
suchému zipu. 
Materiál: 600 D textilní tkanina. 
Vnější materiál: 100% Polyester.  
Vnitrní podšívka: 100% Polyester 
Velikosti: S-3XL

Objednávací  
číslo: 14.5019

Přilba ROCC CLASSIC Dekor  
Vlastnosti: komfortní vnitřní vložka, odní-
matelný štít, tlačítkové zapínání, UV ochrana 
laku, ECE 22-055 
 
Materiál: ABS plast, 2 velikosti skořepin 
 
Hmotnost: cca 1.100 g. 
 
Velikosti:  
XS - 2XL

Objednávací  
číslo: 42.9317

Objednávací  
číslo: 42.9312

Kožené rukavice  
ARAGON  
Vlastnosti: ergonomicky 
navržený střih, elastický 
materiál na prstech a palci 
pro více pohodlí, ventilační 
vložky 
Bezpečnost: tvrzená 
ochrana na kloubech, dvojitý 
materiál na vnitřní straně 
ruky, dodatečné polstry a 
ochrana kloubů, vložka z Du-
Pont Kevlar vlákna na svrchní 
straně, zapínání na suchý 
zip na zápěstí a manžetě, 
vyztužení na prstech a dlani 
z materiálu SuperFabric. 
Materiál: Kvalitní hovězí 
kůže, podšívka CoolMax® 
Vnější materiál: 100% kůže 
Podšívka: 100% Polyester 
Velikosti: 8-13

Objednávací 
číslo: 30.0120

Čepička pod přilbu   
Nosí se pod helmou, Udrží pot 
pryč z vašich očí, Ideální pro přilby, 
Kde není možné odstranit vnitřní 
polstrování.  
 
Materiál: 80% Polyester,  
20% Elastan

Objednávací číslo:  
17.2000

Objednávací 
číslo: 11.4117

Kalhoty SUNDAY  
Vlastnosti: vodě a větru odolné, prodyšné díky 
odnímatelné Humax klima membráně, sířka nas-
tavitelná díky suchému zipu na bocích a noha-
vicích, ventilační systém na stehně díky síťované 
textilní tkanině, elastická komfortní vložka na 
kolenou a hýždích, ergonomicky navržený střih, 
obvodový připojný zip, protiskluzový materiál na 
hýždích, 2 kapsy. 
Bezpečnost: výškově stavitelné- a odnímatel-
né protektory kolenou, chrániče SAS-TEC 
dodatečně na bocích, bezpečnostní zajišťovací 
švy dle ISO 4916, reflexní prvky. 
Materiál: robustní 600D polyesterová tkanina v 
kombinaci se síťovanou a odnímatelnou Humax 
klima membránou, prodyšná síťovaná podšívka 
Vnitřní podšívka: 100% Polyester 
Membrána: 100% Polyester (Humax). 
Velikosti: XS-2XL 
Zkrácené velikosti: 25 - 32 
Prodloužené velikosti: 
98, 102, 106, 110, 114

Objednávací  
číslo: 42.9309

ROCC Classic Pro  
Vlastnosti: Odnímatelné a omyva-
telné komfortní vnitřní polstrování, 
Odnímatelný štít, Tlačítkové zapínání, 
Kožené zakončení s propracovaným 
švem, Vzadu smyčka pro uchycení 
popruhu brýlí, UV ochrana laku, ECE 
22-05. 
Materiál: ABS plast, , 2 velikosti 
skořepin 
Hledí: Integrovaná sluneční clona. 
Hmotnost: cca 1.350 g. 
Velikosti: XS - 2XL

Bunda ARCO  
Vlastnosti: vodě a větru odolné, 
prodyšné díky odnímatelné Humax 
klima membráně, komfortní límec s 
neoprenovým zakončením, nasta-
vitelný límec, rozsáhlá síťovaná ob-
last na hrudi, zádech a pažích, dále 
nastavitelné na pažích, bocích a 
pase, ergonomicky navržený střih, 
obvodový zip mezi membránou a 
samotnou bundou, 4 vnější kapsy, 
1 vnitřní kapsa. 
Bezpečnost: odnímatelné 
protektory ramen a loktů, chrániče 
SAS-TEC dodatečně na zádech, 
bezpečnostní zajišťovací švy dle 
ISO 4916, 3M Scotchlite reflexní 
prvky. 
Materiál: měkká, odolná nylonová 
tkanina v kombinaci s Hitena 
materiálem na rizikových místech 
a odnímatelnou Humax klima 
membránou, prodyšná síťovaná 
podšívka. 
Vnější materiál: 100% Polyamid 
Vnitřní podšívka: 100% Polyester 
Membrána: 100% Polyester 
 
Velikosti: 48-60 Objednávací  

číslo: 11.6256

Objednávací  
číslo: 4031

Kolenní slidery 
sada, Black Tech 
Top-kvalita, Black-Tech Look, 
široko rozsáhlý suchý zip pro 
bezpečné upevnění. 

Objednávací 
číslo:  

97.5500 -  Vodě odolné
-  Černá krycí plachta, chladu a teplu stabilní
-  Bezpečnostní švy dle ISO 4916 na rizikových  
 místech, 
-  Textilní vnitřní podšívka pro ochranu před  
 poškrábáním, 
-  Upevňovací řemínek s okem pro zámek 
-  Očko pro zajištění zámkem 
-  Zejména pevný vnější materiál
-  Ventilační otvory, jako prevence vůči vlhkosti  
 pod plachtou
-  Uskladňovací taška s uchem.

Velikost:
M (D:203 x Š:89 x V:122 cm)
L (D:232 x Š:100 x V:125 cm)
XL (D:246 x Š:105 x V:127 cm)
XXL (D:264 x Š:105 x V:130 cm)

Plachta Outdoor II

Büse Šle 
 
Vlastnosti: extrémně silná 
fixace pomocí kovových spon,  
pružná, vysoce kvalitní polyami-
dová tkanina v prvotřídní, 
kvalitě, jedna velikost sedí 
všem, délka individuálně 
nastavena. 
 
Vnější materiál: 
95% Polyamid, 
5% Ostatní.

Objednávací  
číslo: 19.5500-20 %

Outlast® ledvinový pás 
černý/ neon žlutá 
Vlastnosti: podšívka Outlast HiTech 
zajišťuje vyváženou úroveň teploty, 
elastické vložky na bocích, ergonomicky 
navržený střih, samostatně stavitelná šířka 
pasu dvojitým suchým zipem. 
Materiál: Polyamid tkanina.  
Vnější materiál: 100% Polyamid, 
Vnitřní podšívka: 100% Polyester Outlast. 
Velikosti: S-2XL

Objednávací  
číslo: 14.4300

64,95 €
1.689,-kč

199,95€
179,95 €

4.679,-kč
5.199,-kč

2.495,-kč
3.119,-kč

95,95 €
119,95 €

3.327,-kč
4.159,-kč

127,95 €
159,95 €

2.534,-kč
3.379,-kč

97,45 €
129,95 €

1.169,-kč
1.299,-kč

49,95 €
44,95 €

23,15 €
28,95 €

599,-kč
753,-kč

24,45 €
34,95 €

636,-kč
909,-kč

17,95 €
19,95 €

467,-kč
519,-kč

299,-kč
337,-kč

11,65 €
12,95 €

186,-kč
207,-kč

7,15 €
7,95 €

1.871,-kč
2.079,-kč

29,70 €
34,95 €

772,-kč
909,-kč



-15 %

4

-10 %

-10 %

-10 %

-30%

-25 %

Řetězový zámek 1,5m  
10mm silné a kalené články řetězu, včetně 
3 klíčů, Řetěz s textilním opláštěním, Heavy 
Duty zámek, překrývající ocelové pouzdro 
s průměrem 25mm pro větší ochranu, 
Rozměr: 1,5m dlouhý. 

Objednávací  
číslo: 91.1590

37,45 €
49,95 €

974,-kč
1.299,-kč

NOVI
NKA

!

Tiskové chyby, změny cen vyhrazeny

Váháte jaká velikost je pro vás ta pravá ? Navštivte naše webové stránky    www.buese.cz/tabulka-velikosti

Objednávací číslo:  
11.2610

Objednávací  
číslo: 11.2970

Bunda ADV PRO-STX  
Vlastnosti: vodě a větru odolné, prodyšné díky odnímatelné 
SympaTex klima membráně, odnímatelná multifunkční bunda 
lze nosit jako volnočasová, komfortní límec s neoprenovým 
zakončením, nastavitelný flexi-snap límec, velkoplošný 
ventilační systém na hrudi, ramenech a zádech, další větrání 
na rukávech díky 2 směrnému zipu, předloktí kapsa na 
zip, elastický svrchní materiál na ramenou a loktech pro 
větší pohodlí, dále nastavitelné na pažích, bocích a pase, 
ergonomicky navržený střih, připojovací zip mezi bundou a 
membránou, 8 vnějších kapes včetně velké zádové kapsy, 2 
vnitřní kapsy. 
Bezpečnost: odnímatelné SAS-TEC protektory na rame-
nou a loktech, chrániče SAS-TEC dodatečně na zádech, 
bezpečnostní zajišťovací švy dle ISO 4916, 3M Scotchlite 
reflexní prvky. 
Materiál: měkká, odolná Tactel tkanina v kombinaci se Super 
Fabric na rizikových místech a odnímatelnou Sympa-Tex 
klima membránou, Prodyšná síťovaná podšívka. 
Vnitřní podšívka: 100% Polyester 
Thermo vložka: 100% Polyester 
Membrána: 100% Polyester (Sympatex). 
Velikosti: 50-58

Objednávací  
číslo: 43.7818

Kalhoty ADV PRO STX  
Vlastnosti: vodě a větru odolné, prodyšné díky odnímatelné 
SympaTex klima membráně, šířka nastavitelná díky suchému 
zipu na bocích a nohavicích, ventilační systém na stehně, 
elastická komfortní vložka na kolenou, hýždích a tříslech, ergo-
nomicky navržený střih, obvodový připojný zip, protiskluzový 
materiál na hýždích, 6 kapes včetně 2 cargo kapes 
Bezpečnost: výškově stavitelné- a odnímatelné SAS-TEC 
protektory kolenou, chrániče SAS-TEC dodatečně na bocích, 
bezpečnostní zajišťovací švy dle ISO 4916, 3M Scotchlite 
reflexní prvky 
Materiál: lehká, odolná Tactel tkanina v kombinaci s Hitena 
materiálovým zesílením na kolenou, odnímatelná SympaTex 
klima membrána, Prodyšná síťovaná podšívka. 
Vnější materiál: 100% Polyamid 
Vnitřní podšívka: 100% Polyester, 
Velikosti: 48-58

Zavazadlový vak  
černý 30 litrů  
Robustní, odolný proti roztržení vak- 
taška s praktickým na delší straně rolo-
vacím uzávěrem, variabilní úložný prostor 
jednoduchým nastavením délky. 
Objem: cca 30 litrů 
Velikost: Délka cca 53 cm, Ø 27 cm 
Vlastnosti: Snadno udržovatelný a vyso-
ce pevný polyester, pečlivě vařené švy, 
100% vodě a prachu odolné, robustní 
držadlo, reflexní upevnění/ utahovací 
popruhy 
Vnější materiál: 100% Polyester.Objednávací 

číslo:  
90.1530

Zavazadlová taška černá 40 litrů  
Robustní, odolný proti roztržení vak- taška s praktickým 
rolovacím příčným uzávěrem, to umožňuje rychlý přístup 
přes celou šíři vaku, variabilní úložný prostor jednoduchým 
nastavením délky. 
Objem: cca 40 litrů 
Velikost: Délka cca 60 cm, Ø 30 cm 
Vlastnosti: Snadno udržovatelný a vysoce pevný polyester, 
pečlivě vařené švy, 100% vodě a prachu odolné, robustní 
držadlo, reflexní upevnění/ utahovací popruhy 
Vnější materiál: 100% Polyester

Objednávací číslo:  
90.1240

Objednávací 
číslo:  

90.1060

Zavazadlový vak  
černý 60 litrů  
Robustní, odolný proti roztržení vak- taška 
s praktickým na delší straně rolovacím 
uzávěrem, variabilní úložný prostor jedno-
duchým nastavením délky. 
Objem: cca 60 litrů 
Velikost: Délka cca 72 cm, Ø 33 cm 
Vlastnosti: Snadno udržovatelný a vysoce 
pevný polyester, pečlivě vařené švy, 100% 
vodě a prachu odolné, robustní držadlo, 
reflexní upevnění/ utahovací popruhy 
Vnější materiál: 100% Polyester.

Dámská bunda ALESSIA  
Vlastnosti: vodě a větru odolné, prodyšné díky Reissa klima membráně, odní-
matelná thermo vložka, komfortní límec s neoprenovým zakončením, ventilační 
systém v oblasti hrudi a zad, dále nastavitelné na pažích, bocích a pase, módní 
zúžený dámský střih, obvodový připojný zip, 3 vnější kapsy, 2 vnitřní kapsy. 
Bezpečnost: odnímatelné protektory ramen a loktů, chrániče SAS-TEC 
dodatečně na zádech, bezpečnostní zajišťovací švy dle ISO 4916, Reflexní prvky.  
Materiál: Robustní 600 D polyester v kombinaci s klima membránou Reissa, 
Prodyšná síťovaná vnitřní vložka. 
Vnitřní podšívka: 100% Polyester. 
Thermo vložka: 100% Polyester. 
Membrána: 100% Polyester (Reissa). 
  

Velikosti: 36-48

ROCC 781  
Vlastnosti: odnímatelné a omyvatelné kom-
fortní vnitřní polstrování, větrání brady a hla-
vy, odvětrávání na zadní straně, široko- sta-
vitelný štít, neckbrace hrana, rychloupínací 
přezka, aerodynamicky tvarovaná skořepina, 
UV ochrana laku, ECE 22-05. 
 
Materiál: ABS plast. 
 
Hledí: čiré, oděru vzdorné, připraveno pro 
připraveno pro Pinlock Max Vision nemlžící 
se vnitřní plexi, rychlá výměna bez použití 
nářadí, včetně aretace plexi, integrovaná 
sluneční clona. 
 
Hmotnost: cca 1.550 g. 
 
Velikosti: XS - XL

Objednávací  
číslo: 11.4783

Objednávací  
číslo: 43.7817

Objednávací  
číslo: 43.7813

Objednávací  
číslo: 43.7816

-25 %

-10 %

Objednávací  
číslo: 90.1770

Síťka černá 40x40cm   
Elastická upevňovací síťka k 
zabezpečení vašich objemných 
zavazadel na místě spolujezdce nebo 
nosiče, 6 pevných háků.

Objednávací  
číslo: 90.1270

Síťka černá 30x30cm

7,45 €
9,95 €

194,-kč
259,-kč

7,15 €
7,95 €

186,-kč
207,-kč

Objednávací 
číslo: 10.4500-10 %

Kožené jeansy-šňůry  
Vlastnosti: klasický střih 5-kapes,  
bez kolenního švu, individuálně 
nastavitelná délka nohavic, na 
stranách šněrované. 
 
Bezpečnost: SAS-TEC protektory 
na bocích a kolenou (výškově 
stavitelné) lze dodatečně vložit, 
bezpečnostní švy dle ISO 4916. 
 
Materiál: robustní cca 1,2mm 
silná hovězí kůže, prodyšná 
síťovaná podšívka. 
 
Vnější materiál:  
100% Hovězí kůže 
 
Vnitřní podšívka:  
100% Polyester 
 
Velikosti:  
Dámské: 36 - 44 
Pánské: 48 - 64

3.509,-kč
3.899,-kč

134,95 €
149,95 €

-10 %

Objednávací 
číslo: 99.2200

ALPINE špunty do uší 
OCHRANA SLUCHU OD 
PROFESIONÁLŮ 
Společnost Alpine® vyvinula profe-
sionální ochranu sluchu pro moto-
cyklisty, přičemž dvě filtrační vložky 
umožňují různé hodnoty tlumení a 
tím individuální přizpůsobení hladině 
hluku. Nicméně okolní hluk zůstává 
dobře vnímán a nevyvolává pocit, 
že je potlačený. Měkké špunty jsou 
vyrobeny ze speciálního materiálu, 
který vlivem tělesného tepla v uších 
rychle změkne a přizpůsobí se 
zvukovodu, Jednoduchým čištěním 
dosáhnete dlouhé životnosti. 

Obsah balení: 
2 ucpávky do uší 
+ 1 zdarma 
2 různé filtry 
Praktické balení 
pro uložení

22,45 €
24,95 €

584,-kč
649,-kč

699,-kč
779,-kč

26,95 €
29,95 €

31,45 €
34,95 €

818,-kč
909,-kč

935,-kč
1.039,-kč35,95 €

39,95 €

9.502,-kč
11.179,-kč

365,45,- €
429,95 €

6.408,-kč
7.539,-kč

246,45 €
289,95 €

3.639,-kč
5.199,-kč

139,95 €
199,95 €

4.419,-kč
169,95 €



-15 %
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-20 %

-20%

-30 %

-15 %
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Váháte jaká velikost je pro vás ta pravá ? Navštivte naše webové stránky    www.buese.cz/tabulka-velikosti

Objednávací  
číslo: 90.9010

Objednávací  
číslo: 31.5800

WINTERHANDSCHUH OUTLAST  
Vlastnosti: Outlast HiTech vložka poskytuje vyrovnanou teplotu, 
Thinsulate tepelná izolace, voděodolný, větruvzdorný a prodyšný díky 
klima membráně Porelle, dvojitá manžeta z neoprenu, nastavení šířky 
na zápěstí na suchý zip, šňůrka na manžetě, ribstrech vložky na hřbetu 
ruky a prstech pro větší pohodlí, dlaň z kůže, silikonové otisky na 
prstech pro lepší uchopení,, stěrač hledí.  
Bezpečnost: zdvojení materiálu na dlani a malíčku, slider vyrobený z 
SuperFabric, zapínání na suchý zip na zápěstí, 3M reflexní prvky. 
Materiál: měkká, odolná tkanina Tactel v kombinaci s hovězí kůží,  
Porelle-klima membrána, Thinsulate, Outlast, SuperFabric. 
Velikosti: 7-14

Tankruksak  
TRS-Sport černý 
 
Skvělá taška na nádrž na jednodenní 
výlety s pevnými vlastnostmi. Ideální 
také pro sportovní motocykly. Upraveno 
na dynamické nádrže, nabízí objem 15 l, 
a přitom nezasahuje do výhledu řidiče... 
Objem: cca 15 litrů 
Velikost: cca 21 cm x 23 cm x 39 cm. 
Vlastnosti: robustní textilní tkanina s 
PVC úpravou na povrchu, velká kapsa 
na mapu, voděodolný zip, integrovaný 
nepromokavý obal, 1 vnější kapsa 
na brýle nebo peněženku, 7 silných 
magnetů a stabilní držadlo. 
Materiál: odolný proti roztržení 1200 D 
Polyamid, PVC-průhlednost 
Vnější materiál:  
100% Polyester, 100% PVC

Objednávací 
číslo: 90.1820

Dámská bunda CAPRI

Vlastnosti: Vodě a větru odolná, prodyšná 
díky odnímatelné Humax klima membráně, 
komfortní límec s neoprenem, síťovaná 
podšívka, stavitelná v pase a na pažích, ob-
vodový přípojný zip, 2 vnější a 2 vnitřní kapsy 
Bezpečnost: odnímatelné protektory 
ramen a loktů, polstr zad, 3M Scotchlite, 
zajišťovací švy dle ISO 4916, reflexní prvky 
3M Scotchlite 
Materiál: měkká, odolná polyamidová tkani-
na v kombinaci s lehkou síťovinou 
Vnější materiál: 100% Polyamid 
Vnitrní podšívka: 100% Polyester 
Velikosti: 36-46

Objednávací  
číslo: 11.6427

Zavazadlová taška černá 80 litrů  
Robustní, odolný proti roztržení vak- taška s praktickým rolovacím 
příčným uzávěrem, to umožňuje rychlý přístup přes celou šíři 
vaku, variabilní úložný prostor jednoduchým nastavením délky. 
 
Velikost: cca 78 cm, průměr cca 34 cm.  
 
Vlastnosti: snadno udržovatelný a vysoce pevný polyester, 
pečlivě vařené švy, 100% vodě a prachu odolné, robustní držadlo 
 
Vnější materiál: 100% Polyester

Objednávací 
číslo: 17.5000

Objednávací 
číslo: 91.0348

Objednávací 
číslo: 17.8000

Objednávací 
číslo: 18.6606

Neoprenová ochrana 
obličeje a krku  
Neoprenová ochrana vůči větru 
a chladu, Výsek pro nos, Zapínání 
na suchý zip.   
 
Materiál: 60% Polyuretan, 
40% Polyester. 
Velikosti: S/M + L/XL

Kukla 
větruodolná, 

dlouhá  
Kukla s absolutně větru 
odolným materiálem na 

krku a v rozsahu krku, Ext-
ra dlouhá hrudní část.  

 
Materiál: 100% Polyester 

Velikosti: S/M + L/XL

-30 %

Objednávací  
číslo: 94.1410

Taška s 
nařadím velká  
 
Prvotřídní kvalita 
na cesty, tvrzená 
chrom-vanadiová ocel, 
kompaktní v malém 
balení , 27- dílná s 
kleštěmi, ploché kleště, 
šroubováky bitový 
šroubovák, ráčna, inbus 
klíče a další, Měkká 
gelová rukojeť. 

Zádový protektor 
 
Vlastnosti: z různých prodyšných 
textilních materiálů, protektor SAS-TEC 
testován dle evropské normy EN-1621-2, 
chránič splňuje normu podle úrovně 2 a 
dosahuje hodnoty zbytkové síly menší 
než 9 KN, rovněž splňuje požadavky 
evropského nařízení, šířka opasku je 
nastavitelná suchým zipem a může být 
porovnána s velikostí ledvinového pásu, 
ramenní popruhy jsou také nastavitelné.
Vnější materiál:  
70% Polyamid, 15% Elasthan, 
10% Neopren, 5% Polyurethan. 
Velikosti: S - 2XL

Kotoučový zámek malý  
včetně 3 klíčů , „push to lock“ zamykací 
systém, 5mm čep, Rozměry: 50 x 35mm. 

Objednávací  
číslo: 50.3990

Objednávací  
číslo: 50.3998

Obuv, voděodolná 
ENDURO PRO 
 
Vlastnosti: zahrnuta výztuž 
kotníku, zesílení na holenní 
kosti vyrobené z odolného plas-
tu, zesílení palce, vyztužení 
paty, zesílení v oblasti 
řadícího pedálu, Pohodlný 
vrchní lem s polstrem, šířka 
je individuálně stavitelná díky 
kovovým přezkám a páskům, 
individuálně nastavitelná 
šířka lýtka díky suchému zipu, 
komfortní polstrování na patě a 
nártu, odrazka na patě. 
Materiál: Vintage kůže.  
Membrána: klima membrána, 
vodě a větru odolná, prodyšná.  
Výška boty: cca 34 cm (veli-
kost 44).  
Podrážka: Protiskluzová, 
robustní gumová podrážka s 
polyamidovou vložkou. 
Velikosti: 40-48

5.719,-kč

219,95 €

9,95 €

956,-kč
1.195,-kč

36,75 €
45,95 €

363,-kč
519,-kč

19,95 €

76,45 €
89,95 €

1.988,-kč
2.339,-kč

76,45 €
89,95 €1.988,-kč

2.339,-kč

3.968,-kč
4.960,-kč

152,60 €
190,75 €

20,95 €
29,95 €

545,-kč
779,-kč

389,- kč
14,95 €

493,- kč
18,95 € 2.339,- kč

89,95 €

13,95 €

-50 %

Límec  
Pohodlný a příjemný na nošení 
nákrčník z TACTEL s fleecem, větru 
odolný, odpuzující vodu a prodyšný. 
Materiál: 100% Polyamid.  
Velikosti: S-XL

Objednávací  
číslo: 17.3210

259,-kč
519,-kč

19,95 €

NOVI
NKA

!



-10 %

-10 %

-10 %
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-10%

-10 %

-25 %

-10 %

-10 %
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Váháte jaká velikost je pro vás ta pravá ? Navštivte naše webové stránky    www.buese.cz/tabulka-velikosti

Plachta na skútr s Topcase  
Vlastnosti: vodě odolné, černá krycí plachta pro malé 
skútry 50 až 125 ccm s Topcase kufrem, mrazu a teplu 
stabilní, bezpečnostní švy dle ISO 4916 na rizikových 
místech, velmi lehký materiál s malým balením, 
upevňovací řemínek s okem pro zámek, očko pro 
zajištění zámkem, uskladňovací taška s uchem. Cca 
203cm x 83cm x 119cm.
Materiál:  
100% Polyester Objednávací 

číslo:  
97.6500

Obuv CITY SPORT, voděodolná 
 
Vlastnosti: zahrnuta výztuž kotníku, vyztužení 
paty, zesílení v oblasti řadícího pedálu, přichycené 
zapínání umožňuje snadné nazutí a vyzutí, reflexní 
lemování, odrazka na patě, úchyt pro snadné nazutí 
Materiál: 100% vysoká kvalita, voděodolná kůže s 
matným povrchem. 
Membrána: Hipora klima membrána, vodě a větru 
odolná, prodyšná 
Výška: cca 14 cm (velikost 44) 
Podrážka: Touring podrážka z gumy s polyamido-
vou vložkou 
Velikosti: 36-48

Objednávací  
číslo: 50.5650

Objednávací  
číslo: 50.7050

Boty GP RACE TECH 
 
Vlastnosti: Holeň a kotník zesílen robustním plastem, 
Zesílení palce, Vyztužení paty, Carbonové vložky, Zesílení 
v oblasti řadícího pedálu, Boční zip s koženým překrytím, 
Komfortní polstrování na patě a nártu, Ventilace na holeni a 
v oblasti paty, komfortní podšívka, robustní kovové slidery 
(vyměnitelné). 
Materiál: mikrovlákno, prodyšná 3D síťovaná vložka. 
Výška boty: cca 28 cm (velikost 44) 
Podrážka: robustní, odolná vůči proříznutí racingová 
podrážka, Protiskluzové vybavení, oleji a benzínu odolná. 
Velikosti: 39-47

Objednávací  
číslo: 51.3550

Objednávací 
číslo:  

30.0250

Kožené rukavice ST MATCH   
Vlastnosti: vodě a větru odolné, prodyšné, ergonomicky navržený 
střih, dodatečné polstry z Supervlákna na dlani, nastavení šířky na 
zápěstí manžeta se suchým zipem, elastický materiál na zápěstí, 
elastický materiál na prstech a na hřbetu ruky, silikonové otisky na 
prstech pro lepší uchopení, stěrač hledí. 
Bezpečnost: SAS-TEC chránič kloubů, ochrana kloubů, reflexní 
lemování. 
Materiál: hovězí kůže, Porelle-klima membrána. 
Podšívka: 100% Polyester 
Velikosti: 8-14

Objednávací  
číslo: 51.3555

Objednávací  
číslo: 30.0258

Objednávací  
číslo: 30.0256

Objednávací  
číslo: 30.0252

Objednávací  
číslo: 17.6000 Objednávací  

číslo: 91.2290

Objednávací  
číslo: 94.2910

Objednávací  
číslo: 99.1082

Nákrčník, 
větruodolný 
 
Pohodlný tepelný límec, 
obepíná krk, ramena a 
hrudník. Jednoduché 
přetažení přes hlavu, Větru 
odolné a prodyšné. 
Vnější materiál: 
95% Polyester, 
5% Elastan. 
Velikosti: S/M + L/XL

Čistící štětec na 
řetěz a rozetu 
 
Ideální kartáč pro čištění 
řetězu, díky optimální péči 
o řetěz, jeho životnost 
významně prodloužena.  

Kotoučový zámek 
s alarmem 
Těleso zámku a čep vyroben ze 
speciální tvrzené oceli, Spouští alarm 
pohybu, 100 dB, Alarm s klíčem může 
být vypnut, včetně 3 klíčů a baterií, 
7 mm čep, Rozměry: 88 x 60mm  

Taška s 
nařadím 
malá 
Kompaktní v malém 
balení, 28- dílná 
sada se štípacími 
a kombinovanými 
kleštěmi, šroubováky, 
bitovými klíči, inbus a 
další, tvrzená chrom-
vanadiová ocel.

Dámská obuv, 
voděodolná D10 
 

Vlastnosti: integrované 
chrániče, paty a kotníku 
chrániče vyrobené z odolného 
plastu (ořezán na vnitřní 
straně), zesílení v oblasti 
řadícího pedálu, špička, 
boční zip s koženým překrytím, 
komfortní polstrování na 
patě a nártu, individuálně 
nastavitelná šířka lýtka díky 
suchému zipu a elasthenu, 
prodyšná síťovaná podšívka. 
Materiál: Kvalitní PU potažená 
kůže s matným povrchem.  
Membrána: 3 vrstvá klima 
membrána Hipora, vodě a 
větru odolná, prodyšná. 
Výška boty: cca 27 cm 
(velikost 44). 
Podrážka: robustní, odolná 
vůči protržení gumová 
podrážka, oleji a benzínu 
odolná. 
Velikosti: 36-44

NOVI
NKA

!

3.275,-kč
3.639,-kč

125,95 €
139,95 €

35,95 €
39,95 €

935,-kč
1.039,-kč

17,95 €
19,95 €

467,-kč
519,-kč

22,45 €
24,95 €

584,-kč
649,-kč

252,-kč
337,-kč

9,70 €
12,95 €

2.339,-kč
2.599,-kč

89,95 €
99,95 €

98,95 €
109,95 €

2.573,-kč
2.859,-kč

5.199,-kč
199,95 €

818,-kč
909,-kč

31,45 €
34,95 €

-25 %

Protektorová vesta  
BELLUNO PRO  
 
Vlastnosti: se skládá z různých tex-
tilních prodyšných materiálů a přesvědčí 
svým vynikajícím komfortem nošení a 
optimální bezpečností, testovaný chránič 
zad podle normy EN 1621-2 úrovně 2 
vyrobený z vícevrstvé, viskoelastické 
a pohlcující pěnové hmoty, vyjímatelné 
chrániče hrudníku, dělají tuto vestu ne-
postradatelným bezpečnostním prvkem, 
gumová výztuž v pase zabraňuje vestě 
sklouznutí při jízdě, plynule nastavitelný 
ledvinový pás, Doporučené ohybové 
body pro optimální přizpůsobení tvaru 
těla, top ochrana proti nárazu 5,5 kN, 
integrovaný ledvinový pás. 
Vnější materiál:  
85% Polyamid, 15% Elasthan 
 
Velikosti: S - 2XL

Objednávací číslo:  
18.4601

3.899,-kč
5.199,-kč

149,95 €
199,95 €
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Váháte jaká velikost je pro vás ta pravá ? Navštivte naše webové stránky    
www.helite.cz/vyber-spravne-velikosti
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