
 
 
 

Wkładki: 
 
X09 - Standardowa wkładka wśród nowoczesnych hi-techowych wkładek 
rowerowych o anatomicznym kształcie. Charakteryzuje się centralnym 
rowkiem, redukuje ucisk powstały od siodełka rowerowego. Zapewnia 
maksymalny komfort oraz ścisłe dopasowanie do ciała. Oddychająca struktura 
zapewnia bardzo dobre odprowadzanie wilgoci z okolic siedzenia zapobiegając 
odparzeniom. Wkładka pozbawiona jest szwów, co jeszcze bardziej zwiększa 
komfort użytkowania. 
 
 
Durance Performance - została opracowana aby zapewnić swobodę ruchu 
przy jednoczesnym maksymalnym komforcie i ochronie. Boczne skrzydełka 
dają najlepsze dopasowanie. Charakteryzuje się anatomicznym kształtem z 
centralnym rowkiem oraz powłoką antybakteryjną. Redukuje ucisk powstały od 
siodełka gwarantując komfort i swobodę ruchów. 
 

 
 
PRO-Y – Damska wkładka rowerowa. Trzy różne warstwy pochłaniające 
wstrząsy. Wklęsłe zakończenie. Swoboda ruchu i odpowiednia wentylacja. Brak 
centralnego szwu. Doskonała gąbka przeciw obtarciu. Działanie antybakteryjne. 
 
 
 
 
FX08 - Wkładka stworzona by zagwarantować lepsze przyleganie do ciała oraz 
większy komfort podczas długiej jazdy. Specjalny anatomiczny krój zachowuje 
swój kształt oraz doskonale tłumi wszelkiego rodzaju drgania. Działanie 
antybakteryjne. 
 
 
 
GEL MAN PLUS - Elastyczna ergonomiczna wkładka z żelem rozmieszczonym 
w strategicznych miejscach. Zaprojektowana specjalnie dla mężczyzn. Wysoko 
wytrzymała, nie odkształca się nawet po długich wycieczkach. Działanie 
antybakteryjne. Utrzymuje ucucie suchości i chłodu. 
 

 
 
GEL WOMAN PLUS - Elastyczna ergonomiczna wkładka z żelem 
rozmieszczonym w strategicznych miejscach. Zaprojektowana specjalnie dla 
kobiet. Wysoko wytrzymała, nie odkształca się nawet po długich wycieczkach. 
Działanie antybakteryjne. 
 
 

 
NEW PRO TECH - Baza wyściółki PRO-TECH stworzona została z materiału 
Meryl. Wspaniała elastyczność powoduje odporność na deformacje i wydłużoną 
żywotność. Użycie innowacyjnych materiałów pozwala wyściółce na idealne 
dopasowanie się do konturów ciała, usuwając niewygody wynikające z 
nierównego podłoża. Wyściółka PRO-TECH jest nieuczulająca, lekka i pozwala 
na szybkie odparowanie potu. Nie ulega deformacji nawet po kolejnych 
praniach. Innowacyjność, technologia i komfort zebrane w jednym pięknym 

wzorze.  
 
 
 
 
 



 
DURANCE - Durance została opracowana aby zapewnić swobodę ruchu przy 
jednoczesnym maksymalnym komforcie i ochronie. Boczne skrzydełka dają 
najlepsze dopasowanie. 
 
 
 
FXPRO - Wyższa powierzchnia ekstremalnie miękka w dotyku dzięki materiałowi 
Coolmax. Niższa powierzchnia o podwyższonej odporności. Doskonała gąbka 
przeciw tarciu. Boczne szwy. Nie ulega deformacji nawet po kolejnych praniach. 
Działanie antybakteryjne. 
 
  
 FXN - Wkładka stworzona by zagwarantować lepsze przyleganie do ciała oraz 
większy komfort podczas długiej jazdy. Specjalny anatomiczny krój zachowuje 
swój kształt oraz doskonale tłumi wszelkiego rodzaju drgania. Działanie 
antybakteryjne. 

 
 

Materiały: 
 

3MAX 

Antybakteryjny: nasz czynnik antybakteryjny zabija ponad 200 typów 
bakterii i eliminuje nieprzyjemny zapach.  
Jest powszechnie używany w materiałach sanitarnych  
i medycznych. Ta właściwość  została przetestowana  
i potwierdzona przez wiele laboratoriów materiałowych na świecie. 
Długotrwała jakość  pozwala na mycie w ciepłej wodzie. DryEffect: 
materiał 3max może absorbować  wilgoć i transportować ją na swoją 
zewnętrzną powierzchnię. Zbiera wilgoć poprzez system mikrokanalików 
na powierzchni materiału i usuwa ją z niego dzięki efektowi kapilarnemu.  
Z powierzchni zewnętrznej wilgoć  jest łatwo odparowywana, skóra 
pozostaje sucha i świeża, a cały proces nie ma wpływu na temperaturę 
ciała. Materiał 3function jest lekki, łatwy do wyprania i szybko wysycha. 
Ochrona UV: ten materiał chroni ciało przed wpływem szkodliwych 
promieni UV zarówno w lecie jak i na wyższych wysokościach. Promienie 
są przechwytywane przez materiał 3function i skóra jest chroniona przed 
podrażnieniami i oparzeniem słonecznym. Ta właściwość jest 
szczególnie ważna, biorąc pod uwagę powiększającą się  dziurę w 
warstwie ozonowej. 

 
 

A-TEX 
Innowacyjna technologia, membrana umieszczona pomiędzy dwoma 
elastycznymi tkaninami. Zapewnia doskonałą ochronę przed wiatrem. 

 

BMTEXTURE 

BMtexture to ekskluzywny, mikroperforowany materiał z elegancką 
teksturą logotypu Biemme. Mikroperforacja oraz stu procentowy poliester 
zapewniają ubiorom doskonałą oddychalnosć oraz ergonomię 
użytkowania. 

 

B-POWER 
Bardzo elastyczny materiał, bardzo ciepły i silny. Miękki w dotyku. 
Komfortowa, łatwa w utrzymaniu tkanina. 100 % poliester. 

 

B-SQUARE 
Bi elastyczny, tkany materiał o wysokiej czystości oraz lekkości. Bardzo 
przewiewny i wytrzymały. Ubiory wykonane z tego materiału  doskonale 
leżą i zapewniają  komfort. 

 

B-ULTRA 
Odzież z tego materiału zapewnia wysoki komfort. Zerowa absorpcja 
wilgoci z zewnątrz zapewnia poczucie ciepła i suchości nawet w trudnych 
warunkach. 

 

B-WIND 
ULTRALIGHT 

B-Wind Ultralight to opatentowana przez Biemme membranę 
posiadająca właściwości wypierające wodę. Między tkaniną, a skórą 
tworzy się  potrzebny do termoregulacji ciała mikroklimat. 

 



CARBOION 

Materiał opracowany we współpracy z najlepszymi zawodnikami. 
Wplecione włókna Carbonu w materiał poliestrowy dają bardzo duże 
możliwości techniczne. Zapobiega rozwijaniu się bakterii, obniża średnią 
temperaturę ciała podczas wzmożonego wysiłku, wspomaga pracę 
mięśni, obniża puls. Jest to bardzo komfortowy materiał o 
niespotykanych do tej pory właściwościach termoregulacyjnych. 

 

CARBOION 
INFRARED 

ENERGY 

CARBOION INFRARED ENERGY to szczytowe osiągnięcie w dziedzinie 
bielizny termoaktywnej.  
Zapewnia doskonały przepływ krwi oraz natlenienie ciała co gwarantuje 
optymalną termoregulacje oraz utrzymanie temperatury podczas 
uprawiania każdego rodzaju sportu. Oboję tność  na bakterie gwarantuje 
najlepszą funkcjonalność. Użytkowania bielizny wykonanej z tego 
materiału redukuje napięcia i stres powysiłkowy, chroni przed 
elektrostatycznością. 

 

COOLMAX 
Coolmax firmy DuPont pochłania pot i pozostawia ciało orzeźwione i 
suche dzięki specjalnym czterokanałowym włóknom. 

 

COOLPLUS 

Coolplus to materiał zaprojektowany przez Biemme  
by sprostać  potrzebą na rynku bielizny termoaktywnej.  
To miękka i elastyczna tkanina utrzymująca skórę  suchą nawet przy 
intensywnym wysiłku. 

 

CORDURA 
Niespożyta wytrzymałość i siła oraz lekkość; duża odporność na 
przetarcia; nowoczesna estetyka i komfort.  

 

DIAMOND 
Tkanina wykonana z włókien poliestrowych. Komfort i swoboda ruchów 
dzięki elastyczności i lekkości włókien. 

 

DJ CREPE 
Materiał high-tech z włókien poliestrowych. Komfort i swoboda ruchów 
dzięki ich lekkości i elastyczności. 

 

DROPTEX 

Odzież uszyta z tego materiału odznacza się wysoką jakością oraz 
wytrzymałością nawet po wielu praniach. elastyczność tego materiału 
gwarantuje długą żywotność produktów. Odzież wykonaną z Droptexu 
można prać  w wodzie lub czyścić  na sucho. 

 

DOUBLE 
To bardzo ciepły i przypominający w dotyku fleece materiał o bardzo 
gładkiej teksturze. 100% bardzo elastyczny poliester. 

 

ECODRY 
Ecodry działa dzięki inżynierii chemicznej, przepuszczając parę wodną, 
ale nie wodę. 

 

EVENT 
EVENT daje nam unikalne właściwości opatentowanej wodoodpornej 
membrany. Zastosowanie milionów wąskich porów zapewnia 
maksymalną przepuszczalność  pary wodnej na zewnątrz materiału. 

 

FRESH SUMMER 
Tkanina wykonana z włókien poliestrowych. Komfort i swoboda ruchów 
dzięki elastyczności i lekkości włókien. 

 



GAMEX 

Gamex Compact to ultralekka ochrona przed wiatrem i opadami. Gamex 
Compact jest plecionym materiałem o wysokiej zwartości stworzonym z 
najwyższej jakości poliestrowych włókien.  
Dzięki nanotechnologii materiał ten jest odporny na zabrudzenia  
i wodoodporny. Charakterystyczne cechy tego materiału, które będą się 
cieszyć waszym uznaniem, to z pewnością: odporność na brud, wiatr i 
wodę, lekkość i gię tkość , zdolności oddechowe materiału, elastyczność , 
łatwość w używaniu, możliwość  prania automatycznego. 

 

HYDROFIT 

Dzięki zadziwiającym cechom, takim jak lekkość, miękkość   
i odporność  na uszkodzenia, HydroFit jest materiałem polecanym 
zwłaszcza we wszelkich sportach aktywnych. Jego innowacyjna budowa 
powoduje natychmiastowe usuwanie wilgoci, oferując użytkownikowi 
uczucie maksymalnego komfortu i praktyczność . 

 

ISOLFIL 

Garderoba Isolfil gwarantuje najwyższy komfort. Zminimalizowana 
absorpcja Isolfilu pozwala  
na utrzymywanie ciepła i zapewnia uczucie suchości  
nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych. 

 

LYCRA 
Lekki komfort porównywanego z bawełną Supplexu w połączeniu z 
elastycznością i dopasowaniem Lycry. 

 

LYCRA POWER 
Stroje zawierające materiały z LycraPower zapewniają: polepszoną 
orientację  przestrzenną, zwiększoną wytrzymałość, większą moc gdy 
mięśnie są nimi pokrytei ściśnię te. 

 

MERYL 
ACTISISTEM 

Meryl Actisystem to rozwijana inteligentna generacja materiałów do 
użytku sportowców. Nowy, kompletny system innowacyjnych, 
uniwersalnych i wydajnych materiałów. Odporny na uszkodzenia. 
Zabezpieczający. Lekki, zaprojektowany jako szybkoschnący i 
ekstremalnie komfortowy podczas wysiłku fizycznego. Spróbuj nowego 
Meryl Actisystem. 

 

MERYL 

SKINLIFE 

Esencja materiałów z mikrowłókien zapewnia twojemu ciału to co 
najlepsze. Doświadczenia w łączeniu dobrego samopoczucia oraz 
odczucia świeżości ze sportami wysiłkowymi zaowocowały stworzeniem 
tego materiału. Meryl Skinlife wypiera nieprzyjemne zapachy. 

 

MICROFLECE 
MicroFleece to najlepszy elastyczny materiał. Pozwala na dużą swobodę 
ruchu, dobrze się  układa i powoduje szybkie odparowanie potu. 

 
 

PLASMA 

Nowa polipropylenowa PLASMA jest zbudowana z setek pustych 
mikrowłókien, które działają jak termiczna komora izolacyjna, 
utrzymująca ciało w optymalnej temperaturze. Nowy zestaw produktów 
to funkcjonalna bielizna stworzona na potrzeby profesjonalnych 
sportowców, ale również dla osób obojga płci, amatorsko zajmujących 
się sportem. Produkty PLASMA nadają się  na każdą porę roku. Pełny 
zestaw zawiera letnią kolekcję z siatkowego polipropylenowego 
materiału, koszulkę bez rękawów lub z krótkim rękawem, oraz zimową 
kolekcję  z materiału zawierającego polipropylenową lycrę, koszulki 
długim rękawem. Bielizna PLASMA nie wymaga specjalnych zabiegów 
konserwacyjnych, nie ulega przetarciom, może być prana setki razy w 
niskich temperaturach, szybko wysycha. Bielizna jest idealna przy 
dłuższym kontakcie ze skórą, nie powoduje podrażnień i zapewnia 
komfort i przyjemność. Polipropylen PLASMA jest niealergiczny i 
antybakteryjny. Wszystkie modele bielizny są dostarczane we własnym 
opakowaniu, aby zapewnić maksymalnie higieniczne warunki. 

 

PUREDRY 

Teksturowany materiał zapewnia elastyczność horyzontalną przy 
zachowaniu dużej zwartości oraz wytrzymałości. Nicie wykonane z 
multiwłókien zapewniają tkaninie  elastyczność oraz gładkość. Specjalny 
sposób obróbki przy tkaniu zapewnia bardzo dobra oddychalność. 

 



PUREWINTER  
To najlepszy zimowy, elastyczny materiał. Zapewnia bardzo dużą 
swobodę ruchów oraz ergonomię . Szybko wysycha pozostawiając skórę 
suchą i ciepłą. 

 

RESPIRA 

Materiał o nazwie Respira waży tylko 145 g i zrobiony jest w 77 % z 
poliestru i w 23 % z PU. Jego cechy to elastyczność  
i wysoce wiatroodporna budowa, co wspomaga proces pocenia i 
pozwala na zintensyfikowanie wysiłku fizycznego. 

 

RSI 

Połączenie dwóch materiałów zapewniające wytrzymałość  
i elastyczność. Siłę  zapewniają multiwłókna, a elastyczność poliestrowe 
mikrowłókna. 

 

SILVERAID 

Silveraid jest pierwszym materiałem, którego włókna pokryte są czystym 
srebrem. Właściwości: ANTYBAKTERYJNY – srebro jest z natury 
skuteczne przeciw bakteriom, mnożącym się podczas intensywnego 
pocenia się; ANTYSTATYCZNY – strój zrobiony z Silveraid nie wzbudza 
statycznej elektryczności; ODDYCHAJĄCY – srebrna siateczka szybko i 
efektywnie usuwa pot; ZIMNY W LECIE – siateczka srebra pomaga 
uwolnić ciepło ciała do otoczenia w upalne letnie dni; CHŁODNY W 
ZIMIE – w zimie srebrne włókna pokryte przez inne materiały pomagają 
odbijać ciepło i zachowują ciepłotę ciała. 

 

SUPERROUBAIX 
superelastyczny ocieplany materiał, przepuszczający powietrze, mocny, 
miękki i wygodny w użyciu. 

 

SUPPLEX 
Połączenie uczucia komfortowej miękkości bawełny z elastyczności 
Lycry. 

 

TACTEL Wydajność dzięki technologii. Komfort i swoboda ruchów. 

 

THERMOLITE 

zastosowana technologia włókien o pustym wnę trzu umożliwiła 
powstanie lekkiej, izolacyjnej warstwy ciepłego powietrza. Cieplejsze od 
innych materiałów o porównywalnej wadze, jednocześnie dużo lepiej od 
konkurencyjnych materiałów transportuje naturalną wilgoć na zewnątrz. 

 

W.R. 

WR z Radici Tessuti jest bardzo wydajny jeżeli chodzi o odporność na 
zabrudzenia i wodoodporność. Domieszka WR do każdego materiału 
stwarza odporną barierę  bez wpływu na wygląd i fakturę materiału czy 
jego zdolność do oddychania. WR z Radici Tessuti oznacza ochronę 
przed deszczem, odporność na zabrudzenia bazujące na oleju i wodzie, 
wysoki komfort. 

 

WINDTEX 

Lekka, elastyczna membrana chroniąca przed wiatrem i wodą. Pozwala 
zachować  odpowiednią ciepłotę  ciała i wilgotność  pomiędzy skórą, a 
materiałem. 

 

WINSTOPPER 

Windstopper produkowany przez W.L. Gore to najbardziej lekki i miękki 
materiał z gamy Basic. Jego konstrukcja została opracowana specjalnie 
do wytwarzania strojów które zapobiegają przedostawaniu się wiatru i 
jednocześnie pozwalają oddychać skórze. To najbardziej efektywne 
połączenie, jeśli stopień twojej aktywności wymaga ochrony przed 
wiatrem i zimnem. 
Gama materiałów Windstopper GORE obejmuje: Windstopper 
Skyrun200, najgrubszy materiał, szczególnie przydatny w wymagającym 
surowym klimacie; Windstopper Skyrun N2S, materiał o średniej 
grubości, wskazany w sezonie jesiennym; Windstopper Capetown, 
Activent i Argon, materiał na wiatrówki i kamizelki, bardzo lekki i 
dostosowany do łagodniejszych temperatur. Najważniejsze 
charakterystyki, które decydują o przydatności tych materiałów, to trwała 
ochrona przed wiatrem oraz ich zdolności oddechowe. 

 



WP1 

Lekka, elastyczna membrana chroniąca przed wiatrem i wodą. Pozwala 
zachować  odpowiednią ciepłotę  ciała i wilgotność  pomiędzy skórą, a 
materiałem. 

 

WP2 

Lekki materiał z membraną powstrzymującą wodę i wiatr. Materiał 
szybko wysychający oraz posiadający bardzo dobre właściwości 
oddychające. 

 

WP3 

Materiał wyposażony w termoregulacyjną membranę, która nie 
dopuszcza wody i powietrza, a jednocześnie umożliwia rozpraszanie 
potu, co zapewnia optymalny komfort. Sugerowany na okres 
przejściowy, przystosowany do intensywnego wysiłku fizycznego. 
Szybko usuwa nadmiar ciepła. Szybko wysychający. 

 

YARN 
Materiał high-tech z włókien poliestrowych. Komfort i swoboda ruchów 
dzięki ich lekkości i elastyczności. 

 

 


