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PERFECTIE KENT 
GEEN NORM

VEILIGHEID
Veiligheid is alles wat telt op de motor. Dat geldt natuurlijk voor de machine zelf, 
maar ook voor de beschermende kleding van de rijder. Alle invloeden van buiten-
af raken de rijder meteen – in positieve en negatieve zin. Daarom is dit ook een 
van de belangrijkste criteria van C.A.R.E. die wij hanteren bij de ontwikkeling van 
onze motorkleding en – accessoires. Van motorlaars tot helm, er is vrijwel geen 
enkel detail dat niet is ontworpen en getest met verkeersveiligheid als uitgangspunt. 
 
Wij hechten veel belang aan compatibiliteit van de separate producten . 
BMW Motorrad jack, broek, helm of verschillende delen met elkaar gecombi-
neerd – alles functioneert als een eenheid en beschermt de rijder rondom. 
 
Alle jassen, broeken en motorpakken worden op kwetsbare plekken van een 
dubbele laag voorzien, dubbelsterk genaaid en voorzien van de nieuwste genera-
tie CE-protectoren. Waardoor de dagelijkse beproevingen worden doorstaan, 
evenals het hardste contact met asfalt of grind en dit zonder de bewegingsvrij-
heid van de drager te beperken. 
 
BMW Motorrad heeft tijdens het hele proces, van materiaalkeuze en de verwer-
king hiervan tot aan de allesbeslissende tests, slechts een doel voor ogen: de  
rijder in elke situatie zowel actief als passief beschermen, om op deze manier 
een relaxte rijbeleving te creëren. Dat is de veiligheid van BMW Motorrad.

COMFORT
Naast veiligheid is comfort een van de belangrijkste facetten van motorkleding. 
Kleding die aangenaam zit, biedt immers veel actieve veiligheid, omdat de rijder 
niet wordt afgeleid. 
 
Daarom zijn de helmen van BMW Motorrad opvallend stil en is kleding uitgerust 
met innovatieve ventilatie- en membraansystemen. Alleen een behaaglijk gevoel 
onder alle weersomstandigheden en temperaturen garandeert een onbeperkte 
reactiecapaciteit van de rijder. 
 
Helmen, jassen, broeken, motorpakken, laarzen en handschoenen van  
BMW Motorrad zien er daarom niet alleen goed uit, maar vormen wat betreft 
functionele aspecten een klasse apart. Ons streven is het daarom ook om zelfs 
bij de schijnbaar meest onbeduidende zaken nieuwe maatstaven te zetten.

Rijplezier begint ver voordat de motor wordt gestart. Het 
begint met voorpret, met bevlogenheid en met het gevoel 
van veiligheid wanneer de motorkleding wordt aange-
trokken. Daarom bestaat C.A.R.E. (Concept of Advanced 
Rider Equipment) – het concept van BMW Motorrad voor 
veiligheid, innovatie, comfort en kwaliteit. 
 
Elk onderdeel van de motorkleding van BMW Motorrad 
wordt met dit concept in het achterhoofd ontwikkeld. 
Zoals een eigen onderzoeksafdeling voor nieuwe, sterke 
materialen. Intelligente details die onze producten nog 
meer comfort en veiligheid verlenen. Of eigen testwerk, 
om onze rijdersuitrusting nog exacter op kwaliteit te kun-
nen beproeven. Al onze producten zijn het resultaat van 
langjarige ontwikkeling. Ze krijgen het C.A.R.E. predicaat 
pas wanneer ze voldoen aan de zwaarste eisen van  
BMW Motorrad. Eisen die de wettelijke CE-markeringen 
en EU-standaards voor verkeersveiligheid overstijgen. Echt 
rijplezier betekent immers niet voldoen aan de maatstaven, 
maar deze juist overtreffen bij alles wat men doet.  
 
Meer informatie is te vinden op  
bmw-motorrad.nl/care

INNOVATIE
Al vanaf de oprichting in 1923 staat BMW Motorrad voor innovatie. Sinds medio 
jaren 70 ook op het gebied van rijdersuitrusting. Sindsdien is het ons continue 
streven om middels onderzoek, ontwikkeling en testen van materialen en pro-
ducten de passende oplossing te vinden voor de uiteenlopende eisen die er aan 
motorkleding worden gesteld. 
 
En zo zette BMW Motorrad vele nieuwe maatstaven. Wij ontwikkelden bijvoor-
beeld het trendsettende BMW klimaatmembraan dat een hoge waterdichtheid 
(waterzuil van minimaal 10.000 mm) koppelt aan een bijzonder hoge mate van 
actieve ventilatie. Ook de NP- en NP2-protectoren, die nooit eerder vertoonde 
slagdempingswaarden en toch maximaal comfort bieden, vormen een bewijs  
van de innovatiekracht van BMW Motorrad. Daarnaast, en zeker niet in de laatste 
plaats, zorgen we dat onze producten altijd een meerwaarde bieden aan veilig-
heid. Zoals bij de ultralichte helm System 7 Carbon, waarvan de helmschaal uit 
100 % hoogwaardige koolstofvezel bestaat en hierdoor betrouwbare bescher-
ming biedt. Bovendien kan de helm in enkele seconden worden omgebouwd  
tot jethelm – zonder dat hiervoor gereedschap nodig is. 
 
C.A.R.E. is een belofte aan onze klanten: de belofte dat onze producten, waar 
het gaat over belangrijke zaken zoals veiligheid, kwaliteit en comfort, altijd be-
schikken over de nieuwste stand van de techniek.

KWALITEIT
Wat lang meegaat, wordt uiteindelijk goed. Misschien zelfs wel beter. Daarom bren-
gen wij vele testkilometers op de weg door om eventuele zwakke plekken van onze 
producten te ontdekken. Wij weten namelijk dat elk deel van de BMW Motorrad  
rijdersuitrusting vaak een langjarige begeleider is, over ontelbare kilometers. 
 
Omdat voor kwaliteit en duurzaamheid geen wettelijke eisen bestaan, hebben 
wij onze eigen standaard, met eigen specificaties, in het leven geroepen. Deze 
standaard is altijd onze leidraad. Als fabrikant van rijdersuitrusting heeft  
BMW Motorrad daarom een eigen laboratorium, waarin onderzoeksmethoden, 
materialen en productieklare artikelen grondig worden getest.  
 
Er is vrijwel niks dat hier niet uitvoerig wordt geschud, geslepen en uitgerekt.  
Alleen op deze manier kan de eigenaar rekenen op kwaliteit die ergens anders 
vaak tevergeefs wordt gezocht.
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VERGELIJKINGSTABEL  
C.A.R.E STANDAARDS

VEILIGHEID
TESTCRITERIUM STANDAARD C.A.R.E. STANDAARD

Slagdempingswaarden Op de rijder afgestemde protectoren voor links en rechts zijn niet 
wettelijk verplicht.

BMW Motorrad heeft protectoren voor links en rechts, die exact op de rijder 
afgestemd kunnen worden. Hiermee worden de beste slagdempingswaar- 
den bereikt, met als gevolg ontelbare keren de eerste plaats bij testen.

Scheurvastheid De minimale scheurvastheid van materialen bedraagt 100 N/cm2. 
(DIN EN ISO 13937-2:2000; Scheurvastheid*)

BMW Motorrad streeft bij de gebruikte materialen naar een trekkracht  
van 1.000 N/cm2.

Wrijfvastheid Bij de normtest wordt het materiaal alleen maar op een grote 
slijpband met ca. 29 km/h afgesleten.  
(DIN EN ISO 13595-2:2002; Wrijfvastheid*)

De BMW testopstelling simuleert een val en glijsituatie van een 75 kg wegend 
persoon op snelwegasfalt, tot wel 120 km/h.

Aerodynamiek/aeroakoestiek 
van helmen

Slechts de helm, zonder motorfiets en rijder, wordt getest op 
aerodynamiek en aeroakoestiek.

De aerodynamiek en aeroakoestiek worden samen getest, als eenheid  
(helm, rijder en motorfiets), tijdens vele uren windtunneltesttijd.

Zichthoek bij helmen Een vergroot zichtveld, dat zou bijdragen aan verhoogde  
veiligheid, maakt geen deel uit van de normtest.

Een zichthoek die de standaardeisen overstijgt, garandeert een groter zicht-
veld, vooral in het laterale grensbereik. Zeker in stadsverkeer draagt dit bij aan 
een hogere veiligheid. 

COMFORT
TESTCRITERIUM TANDAARD C.A.R.E. STANDAARD

Zitpositie en ergonomie De norm schrijft slechts standaardmaten voor. 
(DIN EN ISO 340*)

Het bij ons verkrijgbare assortiment aan afmetingen, oriënteert zich uitsluitend op maten  
afkomstig van onze klanten en als zodanig gecatalogiseerd.

Hoogteverstelling van pro-
tectoren

Er is geen richtlijn die voorschrijft dat kniepro-
tectoren in hoogte verstelbaar moeten zijn.

Onze protectoren zijn op de knieën standaard in hoogte verstelbaar en hierdoor altijd af te  
stemmen op de rijder.

Ventilatie bij helmen Bij courante concepten wordt alleen het 
bovenste deel van het hoofd geventileerd.

De ventilatieconfiguratie van BMW helmen zorgt voor de ventilatie van het hele hoofd. Daarnaast 
is er een verfijnde vizier- en kinventilatie dat beslaan van het vizier voorkomt, zelfs in de meest 
ongunstige omstandigheden.

KWALITEIT  
Omdat voor kwaliteit geen wettelijke eisen bestaan, kijken wij naar de betreffende DIN EN ISO normen.

TESTCRITERIUM STANDAARD C.A.R.E. STANDAARD

Lichtechtheid Geen normen. De testproducten worden ingespannen en bestraalt met xenonlicht. Hierbij worden  
licht en hitte er op losgelaten, waardoor getest kan worden op lichtechtheid.   
(In navolging van DIN EN ISO 105-B02:2002; Lichtvastheid*)

Wrijfvastheid Geen normen. Materialen worden op een droog, respectievelijk nat weefsel gelegd, gewreven en zo getest op 
wrijfvastheid. De verkleuring van het onderliggende weefsel dienst als basis voor het testresultaat. 
(In navolging van DIN EN ISO 105-X12:2002; Wrijfvastheid*)

Kleurechtheid tegen zweet Geen normen. Textiel wordt ingewreven met een in zweet gedrenkt weefsel.  
(In navolging van DIN EN ISO 105-E04:2013; Zweetvastheid*)

Oliebestendigheid Geen normen. Test op bestendigheid tegen olie en benzine is analoog aan de kleurechtheidtest.  
(In navolging van DIN EN ISO 105-X12:2002; Wrijfvastheid*)

Slijtagebestendigheid Geen normen. Textiel wordt volgens de Matindaletest op slijtage onderzocht met een druk van 9 kPa en een last-
wissel van 4000.  (VDA 230-210:2008 in navolging van DIN EN 530:2013; Slijtagebestendigheid*)

Wasechtheid Geen normen. Materialen worden in een begeleidingsweefsel genaaid en vervolgens geschud in een met 
zeepoplossing gevulde beker.  Daarna wordt het begeleidingsweefsel gedroogd en de verkleuring 
beoordeeld. (In navolging van DIN EN ISO 105-C06:2010; Wasechtheid textiel*)

UV-bestendigheid/slagvastheid 
van helmen

Geen normen. Laksystemen worden onder strenge testeisen onderzocht op houdbaarheid en optisch gedrag.

Kindeelsluiting voor helmen Geen normen. In onze duurtestopstelling wordt veelvoudig sluiten van vizieren en kindelengesimuleerd. Alleen 
hierdoor kan een functionaliteit gedurende de hele levenscyclusworden gegarandeerd.

INNOVATIE
TESTCRITERIUM STANDAARD C.A.R.E. STANDAARD

Waterdichtheid Volgens de DIN-norm geldt een stof met een waterzuil van  
1.300 mm als waterdicht. (DIN EN 20811:1992; Waterdichtheid*)

Het BMW klimaatmembraan combineert een hoge waterdichtheid met een 
waterzuil van 10.000 mm met bijzonder effectieve actieve ventilatie.

Praktische bruikbaarheid De wettelijke richtlijnen voorzien niet in een praktijktest voor 
motorkleding.

Testrijders van BMW Motorrad beoordelen de praktische bruikbaarheid van 
elk onderdeel van de uitrusting tijdens proefritten, duurtesten en onder de 
meest uiteenlopende klimatologische omstandigheden.

Waterdichtheid van helmen Er is geen wet die voorschrijft dat helmafdichtingen geïntegreerd 
moeten zijn. Het is voldoende als ze worden geplakt.

Onze innovatieve helmafdichtingen zijn stevig geïntegreerd en niet geplakt. 
Dit garandeert betrouwbare bescherming en waterdichtheid onder de meest 
ongunstige omstandigheden.

Hoek van afvallen van  
een helm

De wettelijke hoek voor afvallen van een helm bedraagt maximaal 
30 graden. (ECE 22.05 Roll-Off-Test*)

De hoek voor afvallen van bijvoorbeeld een BMW Motorrad endurohelm 
bedraagt dankzij de innovatieve nekbanden beduidend minder.

* Gegevens oktober 2014
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VERGELIJKINGSTABEL  
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De ventilatieconfiguratie van BMW helmen zorgt voor de ventilatie van het hele hoofd. Daarnaast 
is er een verfijnde vizier- en kinventilatie dat beslaan van het vizier voorkomt, zelfs in de meest 
ongunstige omstandigheden.

KWALITEIT  
Omdat voor kwaliteit geen wettelijke eisen bestaan, kijken wij naar de betreffende DIN EN ISO normen.

TESTCRITERIUM STANDAARD C.A.R.E. STANDAARD

Lichtechtheid Geen normen. De testproducten worden ingespannen en bestraalt met xenonlicht. Hierbij worden  
licht en hitte er op losgelaten, waardoor getest kan worden op lichtechtheid.   
(In navolging van DIN EN ISO 105-B02:2002; Lichtvastheid*)

Wrijfvastheid Geen normen. Materialen worden op een droog, respectievelijk nat weefsel gelegd, gewreven en zo getest op 
wrijfvastheid. De verkleuring van het onderliggende weefsel dienst als basis voor het testresultaat. 
(In navolging van DIN EN ISO 105-X12:2002; Wrijfvastheid*)

Kleurechtheid tegen zweet Geen normen. Textiel wordt ingewreven met een in zweet gedrenkt weefsel.  
(In navolging van DIN EN ISO 105-E04:2013; Zweetvastheid*)

Oliebestendigheid Geen normen. Test op bestendigheid tegen olie en benzine is analoog aan de kleurechtheidtest.  
(In navolging van DIN EN ISO 105-X12:2002; Wrijfvastheid*)

Slijtagebestendigheid Geen normen. Textiel wordt volgens de Matindaletest op slijtage onderzocht met een druk van 9 kPa en een last-
wissel van 4000.  (VDA 230-210:2008 in navolging van DIN EN 530:2013; Slijtagebestendigheid*)

Wasechtheid Geen normen. Materialen worden in een begeleidingsweefsel genaaid en vervolgens geschud in een met 
zeepoplossing gevulde beker.  Daarna wordt het begeleidingsweefsel gedroogd en de verkleuring 
beoordeeld. (In navolging van DIN EN ISO 105-C06:2010; Wasechtheid textiel*)

UV-bestendigheid/slagvastheid 
van helmen

Geen normen. Laksystemen worden onder strenge testeisen onderzocht op houdbaarheid en optisch gedrag.

Kindeelsluiting voor helmen Geen normen. In onze duurtestopstelling wordt veelvoudig sluiten van vizieren en kindelengesimuleerd. Alleen 
hierdoor kan een functionaliteit gedurende de hele levenscyclusworden gegarandeerd.

INNOVATIE
TESTCRITERIUM STANDAARD C.A.R.E. STANDAARD

Waterdichtheid Volgens de DIN-norm geldt een stof met een waterzuil van  
1.300 mm als waterdicht. (DIN EN 20811:1992; Waterdichtheid*)

Het BMW klimaatmembraan combineert een hoge waterdichtheid met een 
waterzuil van 10.000 mm met bijzonder effectieve actieve ventilatie.

Praktische bruikbaarheid De wettelijke richtlijnen voorzien niet in een praktijktest voor 
motorkleding.

Testrijders van BMW Motorrad beoordelen de praktische bruikbaarheid van 
elk onderdeel van de uitrusting tijdens proefritten, duurtesten en onder de 
meest uiteenlopende klimatologische omstandigheden.

Waterdichtheid van helmen Er is geen wet die voorschrijft dat helmafdichtingen geïntegreerd 
moeten zijn. Het is voldoende als ze worden geplakt.

Onze innovatieve helmafdichtingen zijn stevig geïntegreerd en niet geplakt. 
Dit garandeert betrouwbare bescherming en waterdichtheid onder de meest 
ongunstige omstandigheden.

Hoek van afvallen van  
een helm

De wettelijke hoek voor afvallen van een helm bedraagt maximaal 
30 graden. (ECE 22.05 Roll-Off-Test*)

De hoek voor afvallen van bijvoorbeeld een BMW Motorrad endurohelm 
bedraagt dankzij de innovatieve nekbanden beduidend minder.

* Gegevens oktober 2014
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HELMEN

De helmen van BMW Motorrad voldoen aan  
de hoogste eisen op het gebied van veiligheid, 
functionaliteit en comfort – zij het tijdens het rijden 
op de weg of op het circuit. Onze helmen bieden 
je altijd een perfect zicht, extreem goede ventilatie 
en de beste aerodynamica. Mooi voorbeeld is  
de nieuwe helm System 7 Carbon, die met zijn 
viervoudig scharniermechanisme en een helm-
schaal volledig uit carbon voor een absoluut 
perfecte rijervaring zorgt.

Helm GS Carbon   10
Helm System 7 Carbon   12
Helm Street X   14
Helm Race   15
Helm Legend   16
Motorbril Road 66   16
Helm AirFlow   17
Helmtas BMW Motorrad   17
Communicatiesysteem   18
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HELMEN

De helmen van BMW Motorrad voldoen aan  
de hoogste eisen op het gebied van veiligheid, 
functionaliteit en comfort – zij het tijdens het rijden 
op de weg of op het circuit. Onze helmen bieden 
je altijd een perfect zicht, extreem goede ventilatie 
en de beste aerodynamica. Mooi voorbeeld is  
de nieuwe helm System 7 Carbon, die met zijn 
viervoudig scharniermechanisme en een helm-
schaal volledig uit carbon voor een absoluut 
perfecte rijervaring zorgt.
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BMW Motorrad Helmen

HELM GS CARBON
De aan de offroad scene verwante helm GS valt  
op door zijn sportieve ontwerp. Door de helmschaal  
uit carbon in combinatie met de voor BMW Motorrad 
typische nekriemen, biedt de helm maximale 
bescherming. Voor het best mogelijke rijcomfort  
is de combinatie van helmklep en spoiler in de 
windtunnel aerodynamisch geoptimaliseerd. 

 ‒ Sportieve endurohelm met perfecte toermogelijkheid 
(2 helmschaal maten)

 ‒ Buitenschaal van carbon van 100 % met carbonvezel 
versterkt kunststof

 ‒ Slagdempingswaarden en veiligheidsprestaties  
op het hoogste niveau

 ‒ Meervoudig gesegmenteerde EPS-binnenschaal
 ‒ Dubbel vizier, 3D-gekromd 
 ‒ Anticondens binnenvizier, krasvaste coating op beide 
zijden van het buitenvizier

 ‒ Aerodynamisch geoptimaliseerd door spoiler  
en afneembaar vizier

 ‒ Zeer effectief ventilatiesysteem
 ‒ Afneembaar kindeel en stoffilter voor vrije luchttoevoer 
bij offroad rijden en rijden op warme dagen

 ‒ Hoofd- en wangkussens was- en uitwisselbaar
 ‒ Nekriemen voor veilige fixatie
 ‒ Voorbereid op BMW Motorrad Communicatiesysteem
 ‒ In enkele seconden om te bouwen
 ‒ Voldoet aan: ECE 22-05
 ‒ Gewicht: ca. 1.450 gram (met klep en dubbel vizier)
 ‒ Getint vizier optioneel

MATEN
52/53 – 62/63

Kleur: Light whiteKleur: Black matt

Decoratie: CompDecoratie: One World Decoratie: Xplore

Decoratie: GS Trophy Endurobril GS 

Perfect geventileerd voor sportief offroad gebruik, volledig afgestemd op de helm GS Carbon. Uiteraard 
voldoet deze bril aan alle veiligheidseisen van norm EN 1938:1998. De in wijdte verstelbare brilband en de 
comfortabele voering maken het dragen tot een waar plezier. Optioneel verkrijgbaar en eenvoudig te wisselen: 
dubbel vizier transparant, getint of oranje.

Endurobril GS Trophy

Price: MAS

Pr
ice

:M
AS

Price: MAS

Pr
ice

:M
AS

PRIJZEN
Decoratie: GS Trophy 595,00 €
Decoratie: One World 595,00 €
Decoratie: Xplore 595,00 €
Decoratie: Comp 595,00 €
Kleur: Black matt 544,00 €
Kleur: Light white 529,00 €
Endurobril GS 77,00 €
Endurobril GS Trophy 77,00 €
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BMW Motorrad Helmen

HELM GS CARBON
De aan de offroad scene verwante helm GS valt  
op door zijn sportieve ontwerp. Door de helmschaal  
uit carbon in combinatie met de voor BMW Motorrad 
typische nekriemen, biedt de helm maximale 
bescherming. Voor het best mogelijke rijcomfort  
is de combinatie van helmklep en spoiler in de 
windtunnel aerodynamisch geoptimaliseerd. 

 ‒ Sportieve endurohelm met perfecte toermogelijkheid 
(2 helmschaal maten)

 ‒ Buitenschaal van carbon van 100 % met carbonvezel 
versterkt kunststof

 ‒ Slagdempingswaarden en veiligheidsprestaties  
op het hoogste niveau

 ‒ Meervoudig gesegmenteerde EPS-binnenschaal
 ‒ Dubbel vizier, 3D-gekromd 
 ‒ Anticondens binnenvizier, krasvaste coating op beide 
zijden van het buitenvizier

 ‒ Aerodynamisch geoptimaliseerd door spoiler  
en afneembaar vizier

 ‒ Zeer effectief ventilatiesysteem
 ‒ Afneembaar kindeel en stoffilter voor vrije luchttoevoer 
bij offroad rijden en rijden op warme dagen

 ‒ Hoofd- en wangkussens was- en uitwisselbaar
 ‒ Nekriemen voor veilige fixatie
 ‒ Voorbereid op BMW Motorrad Communicatiesysteem
 ‒ In enkele seconden om te bouwen
 ‒ Voldoet aan: ECE 22-05
 ‒ Gewicht: ca. 1.450 gram (met klep en dubbel vizier)
 ‒ Getint vizier optioneel

MATEN
52/53 – 62/63

Kleur: Light whiteKleur: Black matt

Decoratie: CompDecoratie: One World Decoratie: Xplore

Decoratie: GS Trophy Endurobril GS 

Perfect geventileerd voor sportief offroad gebruik, volledig afgestemd op de helm GS Carbon. Uiteraard 
voldoet deze bril aan alle veiligheidseisen van norm EN 1938:1998. De in wijdte verstelbare brilband en de 
comfortabele voering maken het dragen tot een waar plezier. Optioneel verkrijgbaar en eenvoudig te wisselen: 
dubbel vizier transparant, getint of oranje.

Endurobril GS Trophy

Price: MAS
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PRIJZEN
Decoratie: GS Trophy 595,00 €
Decoratie: One World 595,00 €
Decoratie: Xplore 595,00 €
Decoratie: Comp 595,00 €
Kleur: Black matt 544,00 €
Kleur: Light white 529,00 €
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BMW Motorrad Helmen

HELM SYSTEM 7 CARBON
De helm System 7 Carbon biedt maximaal comfort  
en veiligheid. De helmschaal is volledig van carbon. 
Daardoor is de helm bijzonder licht en biedt hij de  
beste slagdempingswaarden. Dankzij het viervoudige 
scharniermechanisme is hij ook open zeer compact.  
Het kinstuk kan eenvoudig zonder gereedschap worden 
verwijderd – de helm verandert zo in een volwaardige 
jethelm. En met de traploos verstelbare zonneklep is hij 
bliksemsnel aan te passen aan de lichtomstandigheden. 
Door de extreem goede ventilatie houdt u het hoofd koel 
en het standaard dubbele vizier zorgt voor optimaal zicht. 
Op het gebied van aerodynamica en aeroakoestiek 
behoort deze helm tot de beste. 

 ‒ Opklapbare helm met  
viervoudig scharniermechanisme

 ‒ Helmschaal volledig van carbon (2 maten) met  
de beste slagdemping en een laag gewicht bij 
optimale stijfheid

 ‒ Binnenschaal van meervoudig gesegmenteerd EPS
 ‒ Dubbelwandig vizier: condenswerend binnenvizier, 
buitenvizier krasvast

 ‒ Effectieve ventilatie voor hoofd en vizier
 ‒ Zeer goede aerodynamica en aeroakoestiek
 ‒ Geïntegreerde zonneklep, via schuifknop bedienbaar
 ‒ Grote, zeer effectieve spoiler
 ‒ Openen van het kindeel via een centrale knop
 ‒ Kinriem met insteeksluiting, geïntegreerde nekriemen 
voor een stevige bevestiging

 ‒ Verwijderbare en wasbare binnenbekleding van 
Alcantara en DuPont Coolmax

 ‒ Snel en eenvoudig  om te bouwen tot jethelm
 ‒ Voorbereid op BMW Motorrad Communicatiesysteem
 ‒ Voldoet aan: ECE 22-05
 ‒ Laag gewicht: ca. 1.580 gram (kleine helmschaal)
 ‒ Getint vizier optioneel

MATEN
52/53 – 64/65

Kleur: Black

Kleur: Graphit matt metallic

Decoratie: Prime

Decoratie: Spectrum Fluor Decoratie: MotoSnel en eenvoudig  
 om te bouwen tot jethelm

Kleur: Light white

Kleur: Silver metallic

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Decoratie: Prime 687,00 €
Decoratie: Spectrum Fluor 707,00 €
Decoratie: Moto 687,00 €
Kleur: Black 636,00 €
Kleur: Light white 605,00 €
Kleur: Graphit matt metallic 636,00 €
Kleur: Silver metallic 636,00 €
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BMW Motorrad Helmen

HELM SYSTEM 7 CARBON
De helm System 7 Carbon biedt maximaal comfort  
en veiligheid. De helmschaal is volledig van carbon. 
Daardoor is de helm bijzonder licht en biedt hij de  
beste slagdempingswaarden. Dankzij het viervoudige 
scharniermechanisme is hij ook open zeer compact.  
Het kinstuk kan eenvoudig zonder gereedschap worden 
verwijderd – de helm verandert zo in een volwaardige 
jethelm. En met de traploos verstelbare zonneklep is hij 
bliksemsnel aan te passen aan de lichtomstandigheden. 
Door de extreem goede ventilatie houdt u het hoofd koel 
en het standaard dubbele vizier zorgt voor optimaal zicht. 
Op het gebied van aerodynamica en aeroakoestiek 
behoort deze helm tot de beste. 

 ‒ Opklapbare helm met  
viervoudig scharniermechanisme

 ‒ Helmschaal volledig van carbon (2 maten) met  
de beste slagdemping en een laag gewicht bij 
optimale stijfheid

 ‒ Binnenschaal van meervoudig gesegmenteerd EPS
 ‒ Dubbelwandig vizier: condenswerend binnenvizier, 
buitenvizier krasvast

 ‒ Effectieve ventilatie voor hoofd en vizier
 ‒ Zeer goede aerodynamica en aeroakoestiek
 ‒ Geïntegreerde zonneklep, via schuifknop bedienbaar
 ‒ Grote, zeer effectieve spoiler
 ‒ Openen van het kindeel via een centrale knop
 ‒ Kinriem met insteeksluiting, geïntegreerde nekriemen 
voor een stevige bevestiging

 ‒ Verwijderbare en wasbare binnenbekleding van 
Alcantara en DuPont Coolmax

 ‒ Snel en eenvoudig  om te bouwen tot jethelm
 ‒ Voorbereid op BMW Motorrad Communicatiesysteem
 ‒ Voldoet aan: ECE 22-05
 ‒ Laag gewicht: ca. 1.580 gram (kleine helmschaal)
 ‒ Getint vizier optioneel

MATEN
52/53 – 64/65

Kleur: Black

Kleur: Graphit matt metallic

Decoratie: Prime

Decoratie: Spectrum Fluor Decoratie: MotoSnel en eenvoudig  
 om te bouwen tot jethelm
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Kleur: Silver metallic

Price: NLA
Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Decoratie: Prime 687,00 €
Decoratie: Spectrum Fluor 707,00 €
Decoratie: Moto 687,00 €
Kleur: Black 636,00 €
Kleur: Light white 605,00 €
Kleur: Graphit matt metallic 636,00 €
Kleur: Silver metallic 636,00 €
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BMW Motorrad Helmen

HELM RACE*
Maximale veiligheid ontstaat door de combinatie van 
specifieke functies: vanzelfsprekend behaalt de helm 
Race de beste resultaten op het gebied van slagdem-
ping. Dankzij een in de racesport geteste pasvorm zorgt 
de helm ervoor dat de rijder zich volledig kan concentre-
ren op de weg en daardoor bliksemsnel kan reageren.

 ‒ Integraalhelm, geschikt voor gebruik op het circuit
 ‒ Helmschaal van GVK/koolstofvezel in 2 maten
 ‒ Meervoudig gesegmenteerde EPS-binnenschaal
 ‒ Grote spoiler voor maximale stabiliteit, ook bij 
snelheden boven de 300 km/h

 ‒ Vizier met groot zichtvlak (ook bij voorover gebogen 
rijpositie), 2D-gekromd, aan beide zijden voorzien  
van krasvaste coating

 ‒ Anticondens binnenvizier
 ‒ Effectieve ventilatie voor vizier en hoofd
 ‒ Vergrendelingsknop voor vizier aan de zijkant
 ‒ Ruime nekuitsnede voor voorover gebogen rijpositie
 ‒ Dubbel-D-sluiting
 ‒ Nekriemen voor veilige fixatie
 ‒ Interieur volledig uitneem- en wasbaar
 ‒ Alle kleuren met helder vizier, inclusief 1 set  
tear-off vizieren

 ‒ Voldoet aan: ECE 22-05
 ‒ Gewicht: slechts 1.350 g (kleine helmschaal)
 ‒ Getint vizier optioneel

MATEN
52/53 – 62/63

Kleur: Black matt

Decoratie: Ignition Decoratie: Black Matrix Kleur: White

Decoratie: Reiterberger

Kleur: Night black matt

Decoratie: Specter

Kleur: Light whiteDecoratie: Thunder Kleur: Glacier silver metallic

HELM STREET X
De Street X is een BMW Motorrad helm die speciaal  
is ontwikkeld voor veelzijdig gebruik. Of je nu rijdt op de 
snelweg, de provinciale weg of in de stad, deze helm  
is altijd de juiste keuze. Hij combineert comfort en 
veiligheid met een modern design. Dankzij de traploos 
verstelbare zonneklep kan de helm snel aangepast 
worden aan veranderende lichtomstandigheden.  
De Street X is in een windtunnel geoptimaliseerd, 
waardoor hij uitblinkt in aerodynamica en aeroakoestiek.  
De goede ventilatie zorgt voor een koel hoofd, terwijl  
het dubbelwandig vizier optimaal zicht biedt. Ondanks  
al deze uitgebreide functies is de Street X zeer licht. 

 ‒ Integraalhelm met geïntegreerde zonneklep
 ‒ Helmschaal van met glasvezel versterkte kunststof
 ‒ Dubbel vizier: anticondens binnenvizier, buitenvizier 
met krasvaste coating

 ‒ Effectieve ventilatie voor kin, hoofd en vizier
 ‒ Zeer goede aerodynamica
 ‒ Geïntegreerde zonneklep, via schuif bedienbaar
 ‒ Kinriem met dubbel -sluiting
 ‒ Voering volledig uitneem- en wasbaar
 ‒ Voldoet aan: ECE 22-05
 ‒ Gewicht slechts 1.450 g (kleine helmschaal)
 ‒ Getint vizier optioneel

MATEN
53/54 – 61/62

* Zolang de voorraad strekt.

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Decoratie: Specter 443,00 €
Decoratie: Thunder 443,00 €
Kleur: Glacier silver metallic 402,00 €
Kleur: Light white 382,00 €
Kleur: Night black matt 402,00 €

PRIJZEN
Decoratie: Reiterberger 702,00 €
Decoratie: Ignition 682,00 €
Decoratie: Black Matrix 682,00 €
Kleur: White 605,00 €
Kleur: Black matt 631,00 €
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BMW Motorrad Helmen

HELM RACE*
Maximale veiligheid ontstaat door de combinatie van 
specifieke functies: vanzelfsprekend behaalt de helm 
Race de beste resultaten op het gebied van slagdem-
ping. Dankzij een in de racesport geteste pasvorm zorgt 
de helm ervoor dat de rijder zich volledig kan concentre-
ren op de weg en daardoor bliksemsnel kan reageren.

 ‒ Integraalhelm, geschikt voor gebruik op het circuit
 ‒ Helmschaal van GVK/koolstofvezel in 2 maten
 ‒ Meervoudig gesegmenteerde EPS-binnenschaal
 ‒ Grote spoiler voor maximale stabiliteit, ook bij 
snelheden boven de 300 km/h

 ‒ Vizier met groot zichtvlak (ook bij voorover gebogen 
rijpositie), 2D-gekromd, aan beide zijden voorzien  
van krasvaste coating

 ‒ Anticondens binnenvizier
 ‒ Effectieve ventilatie voor vizier en hoofd
 ‒ Vergrendelingsknop voor vizier aan de zijkant
 ‒ Ruime nekuitsnede voor voorover gebogen rijpositie
 ‒ Dubbel-D-sluiting
 ‒ Nekriemen voor veilige fixatie
 ‒ Interieur volledig uitneem- en wasbaar
 ‒ Alle kleuren met helder vizier, inclusief 1 set  
tear-off vizieren

 ‒ Voldoet aan: ECE 22-05
 ‒ Gewicht: slechts 1.350 g (kleine helmschaal)
 ‒ Getint vizier optioneel

MATEN
52/53 – 62/63

Kleur: Black matt

Decoratie: Ignition Decoratie: Black Matrix Kleur: White

Decoratie: Reiterberger

Kleur: Night black matt

Decoratie: Specter

Kleur: Light whiteDecoratie: Thunder Kleur: Glacier silver metallic

HELM STREET X
De Street X is een BMW Motorrad helm die speciaal  
is ontwikkeld voor veelzijdig gebruik. Of je nu rijdt op de 
snelweg, de provinciale weg of in de stad, deze helm  
is altijd de juiste keuze. Hij combineert comfort en 
veiligheid met een modern design. Dankzij de traploos 
verstelbare zonneklep kan de helm snel aangepast 
worden aan veranderende lichtomstandigheden.  
De Street X is in een windtunnel geoptimaliseerd, 
waardoor hij uitblinkt in aerodynamica en aeroakoestiek.  
De goede ventilatie zorgt voor een koel hoofd, terwijl  
het dubbelwandig vizier optimaal zicht biedt. Ondanks  
al deze uitgebreide functies is de Street X zeer licht. 

 ‒ Integraalhelm met geïntegreerde zonneklep
 ‒ Helmschaal van met glasvezel versterkte kunststof
 ‒ Dubbel vizier: anticondens binnenvizier, buitenvizier 
met krasvaste coating

 ‒ Effectieve ventilatie voor kin, hoofd en vizier
 ‒ Zeer goede aerodynamica
 ‒ Geïntegreerde zonneklep, via schuif bedienbaar
 ‒ Kinriem met dubbel -sluiting
 ‒ Voering volledig uitneem- en wasbaar
 ‒ Voldoet aan: ECE 22-05
 ‒ Gewicht slechts 1.450 g (kleine helmschaal)
 ‒ Getint vizier optioneel

MATEN
53/54 – 61/62

* Zolang de voorraad strekt.

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Decoratie: Specter 443,00 €
Decoratie: Thunder 443,00 €
Kleur: Glacier silver metallic 402,00 €
Kleur: Light white 382,00 €
Kleur: Night black matt 402,00 €

PRIJZEN
Decoratie: Reiterberger 702,00 €
Decoratie: Ignition 682,00 €
Decoratie: Black Matrix 682,00 €
Kleur: White 605,00 €
Kleur: Black matt 631,00 €
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MOTORBRIL ROAD 66
Verchroomd montuur, voering van zacht leer en  
naar keuze met heldere of getinte glazen. Hiermee 
completeert de motorbril Road 66 de helm Legend. 
Door de uitsparing voor de neusbrug is de motorbril  
ook geschikt voor brildragers.

 ‒ Coole, hoogwaardige motorbril
 ‒ Volledig passend bij de helm Legend
 ‒ Verchroomd brilmontuur in de kleur Gun-metal
 ‒ Hoogwaardige comfort-bekleding van zacht,  
echt leer (zwart)

 ‒ Instelbare, elastische bevestigingsband in extra 
robuuste uitvoering

 ‒ Geschikt voor mensen die een bril dragen  
(uitsparing voor neusbrug)

 ‒ BMW Motorrad opschrift aan de linkerzijde  
op het kunstleer

 ‒ Inclusief textielen tasje met BMW Motorrad opschrift
 ‒ Transparante en getinte brillenglazen  
optioneel verkrijgbaar

MAAT
Standaardmaat

HELM LEGEND
Klassieke uitstraling. Hoogwaardig leer. Geen vizier. 
Geen compromissen. De jethelm Legend maakt een 
helder statement. Ook op het gebied van veiligheid. Met 
uitmuntende slagdempingswaarden en geïntegreerde 
nekriemen. De bijpassende bril en de optionele 
helmklep perfectioneren het beeld. 

 ‒ Jethelm in retrodesign
 ‒ GVK-buitenschaal
 ‒ Helmranden verchroomd
 ‒ Korte helmklep (afneembaar), geen vizier
 ‒ Wasbare binnenvoering met netstructuur  
voor goede ventilatie

 ‒ Hoogwaardig interieur met echt leer
 ‒ Brilbandhouder van leer met gestanst BMW logo
 ‒ Nekriemen voor veilige fixatie

MATEN
54 (XS) – 61 (XL)

HELM AIRFLOW
Een ideale helm voor warme dagen. Gemaakt van 
hoogwaardige materialen en met unieke AirFlow 
functionaliteiten. Optimaal gepositioneerde ventilatie-
openingen en -zones, die via een schuifknop te sluiten 
zijn, houden het hoofd koel. Aerodynamiek en 
aeroakoestiek zijn van het hoogste niveau. De AirFlow  
is voorbereid op de inbouw van het BMW Motorrad 
Communicatieysteem en voldoet aan de ECE 22-05 
veiligheidsnorm voor motorhelmen. 

 ‒ Premium jethelm met zeer effectieve ventilatie
 ‒ Helmschaal van GVK in 3 schaalmaten
 ‒ Binnenschaal van meervoudig gesegmenteerd EPS
 ‒ Geïntegreerd, verzonken 3-dimensionaal gekromd 
vizier, aan beide zijden voorzien van krasvaste coating 
(optische klasse 2)

 ‒ 2 grote ventilatiezones, via schuifknop  
te sluiten bij regen

 ‒ Zeer goede aerodynamica en aeroakoestiek
 ‒ Kinriem met variabel instelbare insteeksluiting
 ‒ Geïntegreerde nekband
 ‒ Wasbaar interieur
 ‒ Hoogwaardige aluminium elementen,  
met BMW branding op de zijkant

 ‒ Voorbereid op BMW Motorrad Communicatiesysteem
 ‒ Voldoet aan: ECE 22-05
 ‒ Gewicht: ca. 1.170/1.280/1.380 gram
 ‒ Getint vizier optioneel

HELMTAS BMW MOTORRAD
De helmtas BMW Motorrad is ideaal voor het vervoer  
en het opbergen van een helm. De vormstabiele bodem 
beschermt de helm tijdens de opslag en de ventilatiega-
ten zorgen voor een perfecte luchtcirculatie. 
Vanzelfsprekend is de helmtas geschikt voor  
alle BMW Motorrad helmen. 

 ‒ Hoogwaardige helmtas met tijdloos design
 ‒ Perfect voor het transporteren en opslaan  
van een helm

 ‒ Stabiele bodem met geïntegreerde ventilatiegaten
 ‒ Gewatteerd hoofdvak, goed bereikbaar via een lange, 
dubbele ritssluiting

 ‒ De zachte voering voorkomt krassen op helm en vizier
 ‒ Praktische vakken aan de buitenkant voor kleine 
voorwerpen zoals sleutels, afsluitbaar met drukknop

 ‒ Stabiele handgreep en afneembare schouderband 
met hoogwaardige metalen haken

 ‒ BMW Motorrad opschrift aan de voorzijde
 ‒ Functioneel buitenmateriaal van polyester met 
textiel-look, waterafstotend, gemakkelijk  
te onderhouden

 ‒ Afmetingen (L x B x H): ca. 26 x 36 x 21 cm
 ‒ Inhoud: ca. 20 l

KLEUR
Zwart

MATEN
52/53 – 62/63

16 17

BMW Motorrad Helmen

Decoratie: NineTDecoratie: Tricolore

 ‒ Voldoet aan: ECE 22-05
 ‒ Gewicht circa 1.050 gram

Kleur: Titan silverKleur: Light white

Decoratie: Logo

Kleur: Night black uni

Decoratie: Trace

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Decoratie: Tricolore 367,00 €
Decoratie: NineT 367,00 €

PRIJZEN
Motorbril Road 66 158,00 €
Wisselglazen helder  71,00 €
Wisselglazen getint 71,00 €

PRIJZEN
Decoratie: Trace 499,00 €
Decoratie: Logo 458,00 €
Kleur: Light white 402,00 €
Kleur: Titan silver 422,00 €
Kleur: Night black uni 402,00 €

PRIJS
 67,00 €
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MOTORBRIL ROAD 66
Verchroomd montuur, voering van zacht leer en  
naar keuze met heldere of getinte glazen. Hiermee 
completeert de motorbril Road 66 de helm Legend. 
Door de uitsparing voor de neusbrug is de motorbril  
ook geschikt voor brildragers.

 ‒ Coole, hoogwaardige motorbril
 ‒ Volledig passend bij de helm Legend
 ‒ Verchroomd brilmontuur in de kleur Gun-metal
 ‒ Hoogwaardige comfort-bekleding van zacht,  
echt leer (zwart)

 ‒ Instelbare, elastische bevestigingsband in extra 
robuuste uitvoering

 ‒ Geschikt voor mensen die een bril dragen  
(uitsparing voor neusbrug)

 ‒ BMW Motorrad opschrift aan de linkerzijde  
op het kunstleer

 ‒ Inclusief textielen tasje met BMW Motorrad opschrift
 ‒ Transparante en getinte brillenglazen  
optioneel verkrijgbaar

MAAT
Standaardmaat

HELM LEGEND
Klassieke uitstraling. Hoogwaardig leer. Geen vizier. 
Geen compromissen. De jethelm Legend maakt een 
helder statement. Ook op het gebied van veiligheid. Met 
uitmuntende slagdempingswaarden en geïntegreerde 
nekriemen. De bijpassende bril en de optionele 
helmklep perfectioneren het beeld. 

 ‒ Jethelm in retrodesign
 ‒ GVK-buitenschaal
 ‒ Helmranden verchroomd
 ‒ Korte helmklep (afneembaar), geen vizier
 ‒ Wasbare binnenvoering met netstructuur  
voor goede ventilatie

 ‒ Hoogwaardig interieur met echt leer
 ‒ Brilbandhouder van leer met gestanst BMW logo
 ‒ Nekriemen voor veilige fixatie

MATEN
54 (XS) – 61 (XL)

HELM AIRFLOW
Een ideale helm voor warme dagen. Gemaakt van 
hoogwaardige materialen en met unieke AirFlow 
functionaliteiten. Optimaal gepositioneerde ventilatie-
openingen en -zones, die via een schuifknop te sluiten 
zijn, houden het hoofd koel. Aerodynamiek en 
aeroakoestiek zijn van het hoogste niveau. De AirFlow  
is voorbereid op de inbouw van het BMW Motorrad 
Communicatieysteem en voldoet aan de ECE 22-05 
veiligheidsnorm voor motorhelmen. 

 ‒ Premium jethelm met zeer effectieve ventilatie
 ‒ Helmschaal van GVK in 3 schaalmaten
 ‒ Binnenschaal van meervoudig gesegmenteerd EPS
 ‒ Geïntegreerd, verzonken 3-dimensionaal gekromd 
vizier, aan beide zijden voorzien van krasvaste coating 
(optische klasse 2)

 ‒ 2 grote ventilatiezones, via schuifknop  
te sluiten bij regen

 ‒ Zeer goede aerodynamica en aeroakoestiek
 ‒ Kinriem met variabel instelbare insteeksluiting
 ‒ Geïntegreerde nekband
 ‒ Wasbaar interieur
 ‒ Hoogwaardige aluminium elementen,  
met BMW branding op de zijkant

 ‒ Voorbereid op BMW Motorrad Communicatiesysteem
 ‒ Voldoet aan: ECE 22-05
 ‒ Gewicht: ca. 1.170/1.280/1.380 gram
 ‒ Getint vizier optioneel

HELMTAS BMW MOTORRAD
De helmtas BMW Motorrad is ideaal voor het vervoer  
en het opbergen van een helm. De vormstabiele bodem 
beschermt de helm tijdens de opslag en de ventilatiega-
ten zorgen voor een perfecte luchtcirculatie. 
Vanzelfsprekend is de helmtas geschikt voor  
alle BMW Motorrad helmen. 

 ‒ Hoogwaardige helmtas met tijdloos design
 ‒ Perfect voor het transporteren en opslaan  
van een helm

 ‒ Stabiele bodem met geïntegreerde ventilatiegaten
 ‒ Gewatteerd hoofdvak, goed bereikbaar via een lange, 
dubbele ritssluiting

 ‒ De zachte voering voorkomt krassen op helm en vizier
 ‒ Praktische vakken aan de buitenkant voor kleine 
voorwerpen zoals sleutels, afsluitbaar met drukknop

 ‒ Stabiele handgreep en afneembare schouderband 
met hoogwaardige metalen haken

 ‒ BMW Motorrad opschrift aan de voorzijde
 ‒ Functioneel buitenmateriaal van polyester met 
textiel-look, waterafstotend, gemakkelijk  
te onderhouden

 ‒ Afmetingen (L x B x H): ca. 26 x 36 x 21 cm
 ‒ Inhoud: ca. 20 l

KLEUR
Zwart

MATEN
52/53 – 62/63

16 17

BMW Motorrad Helmen

Decoratie: NineTDecoratie: Tricolore

 ‒ Voldoet aan: ECE 22-05
 ‒ Gewicht circa 1.050 gram

Kleur: Titan silverKleur: Light white

Decoratie: Logo

Kleur: Night black uni

Decoratie: Trace

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Decoratie: Tricolore 367,00 €
Decoratie: NineT 367,00 €

PRIJZEN
Motorbril Road 66 158,00 €
Wisselglazen helder  71,00 €
Wisselglazen getint 71,00 €

PRIJZEN
Decoratie: Trace 499,00 €
Decoratie: Logo 458,00 €
Kleur: Light white 402,00 €
Kleur: Titan silver 422,00 €
Kleur: Night black uni 402,00 €

PRIJS
 67,00 €
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①	Met	de	knoppen	op	het	BMW	Motorrad	Communi-
catiesysteem	kan	worden	geschakeld	tussen	muziek	
en	intercom	en	is	de	volumesterkte	regelbaar.

②	 Verbinding	is	mogelijk	via	de	BMW	Motorrad	
Navigator	of	via	het	TFT-display	van	de	motorfiets.	
De	met	het	Communicatiesysteem	gekoppelde	
Navigator	stuurt	zijn	mededelingen	meteen	naar	de	
helm,	kan	bovendien	als	MP3-speler	functioneren	en	
een	aangesloten	mobiele	telefoon	bedienen.	Wordt	
het	Communicatiesysteem	via	Bluetooth	verbonden	 
met	het	TFT-display	en	een	smartphone,	dan	kan	
tevens	gebruik	worden	gemaakt	van	functies	zoals	
mediaweergave	en	telefoneren.	Met	de	kostenloze	
BMW	Motorrad	Connected	App	kan	via	het	
TFT-display	bovendien	een	praktische	en	duidelijke	
pijlnavigatie	worden	weergegeven,	met	gesproken	
aanwijzingen	in	de	helm.	Bij	BMW	motorfietsen	

Nieuw	Communicatiesysteem	vanaf	2018	met	
verbeterde	spraakkwaliteit	en	langere	accuduur:

 ‒ Beschikbaar	voor	helm	System	7	Carbon,	Systeem-
helm	6	en	6	EVO,	helm	GS	Carbon	en	helm	AirFlow

 ‒ Eenvoudige	bediening	op	buitenzijde	helm	voor	
maximale	veiligheid	en	functionaliteit

 ‒ Tot	3	verbindingen	mogelijk	per	helm
 ‒ NiMH-accu,	3	AA	batterijen	met	2.500	mAh,	ca.	14	uur	
te	gebruiken	zonder	opladen

 ‒ Oplaadtijd	lege	accu	ca.	3,5	uur
 ‒ Geschikt	voor	temperaturen	tussen	-20	°C	en	+50	°C
 ‒ Bluetooth	protocollen:	headset,	handsfree,	A2DP,	SPP
 ‒ Gewicht	ca.	150	gram
 ‒ Gehomologeerd	in	helm	volgens	ECE	22-05

Met	elkaar	spreken,	genieten	van	je	lievelingsmuziek,	telefoneren	en	perfect	op	koers	blijven	
dankzij	de	verbinding	met	de	BMW	Motorrad	Navigator:	hiervoor	zorgt	het	BMW	Motorrad	
Communicatiesysteem.	En	dit	alles	zonder	de	ogen	van	de	weg	te	halen.	Het	BMW	Motorrad	
Communicatiesysteem	verbindt	twee	helmen	draadloos	om	met	elkaar	te	kunnen	praten.	
Tegelijk	is	verbinding	mogelijk	met	de	BMW	Motorrad	Navigator	en	een	smartphone,	evenals	
met	het	TFT-display	of	het	audiosysteem	van	de	BMW	motorfietsen.	Uitstekende	geluids-
kwaliteit,	eenvoudige	bediening	en	een	laag	gewicht	zorgen	voor	een	optimale	balans	tussen	
rij-	en	luisterervaring.

met	navigatievoorbereiding	of	TFT-display	is	de	
geluidssterkte	comfortabel	in	te	stellen	via	de	
Multi-Controller.

③	 Via	een	mobiele	telefoon	met	Bluetooth	kan	het	
BMW	Motorrad	Communicatiesysteem	worden	
aangesloten	voor	bestuurder	en	duopassagier.	Hetzij	
rechtstreeks,	hetzij	via	de	BMW	Motorrad	Navigator	 
voor	de	bestuurder.

④	Bestuurder	en	duopassagier	kunnen	zich	met	een	
audiosysteem	verbinden	wanneer	de	motorfiets	
daarmee	uitgerust	is.	Bijvoorbeeld	de	R	1200	RT,	 
K	1600	GT	of	K	1600	GTL.

COMMUNICATIE
SYSTEEM

BMW Motorrad	 Helmen	/	Communicatiesysteem	

Telefoon Telefoon

Intercom
Telefoon	en	gesproken	

aanwijzigingen

Muziek Muziek

②

① ①

③ ③④
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①	Met	de	knoppen	op	het	BMW	Motorrad	Communi-
catiesysteem	kan	worden	geschakeld	tussen	muziek	
en	intercom	en	is	de	volumesterkte	regelbaar.

②	 Verbinding	is	mogelijk	via	de	BMW	Motorrad	
Navigator	of	via	het	TFT-display	van	de	motorfiets.	
De	met	het	Communicatiesysteem	gekoppelde	
Navigator	stuurt	zijn	mededelingen	meteen	naar	de	
helm,	kan	bovendien	als	MP3-speler	functioneren	en	
een	aangesloten	mobiele	telefoon	bedienen.	Wordt	
het	Communicatiesysteem	via	Bluetooth	verbonden	 
met	het	TFT-display	en	een	smartphone,	dan	kan	
tevens	gebruik	worden	gemaakt	van	functies	zoals	
mediaweergave	en	telefoneren.	Met	de	kostenloze	
BMW	Motorrad	Connected	App	kan	via	het	
TFT-display	bovendien	een	praktische	en	duidelijke	
pijlnavigatie	worden	weergegeven,	met	gesproken	
aanwijzingen	in	de	helm.	Bij	BMW	motorfietsen	

Nieuw	Communicatiesysteem	vanaf	2018	met	
verbeterde	spraakkwaliteit	en	langere	accuduur:

 ‒ Beschikbaar	voor	helm	System	7	Carbon,	Systeem-
helm	6	en	6	EVO,	helm	GS	Carbon	en	helm	AirFlow

 ‒ Eenvoudige	bediening	op	buitenzijde	helm	voor	
maximale	veiligheid	en	functionaliteit

 ‒ Tot	3	verbindingen	mogelijk	per	helm
 ‒ NiMH-accu,	3	AA	batterijen	met	2.500	mAh,	ca.	14	uur	
te	gebruiken	zonder	opladen

 ‒ Oplaadtijd	lege	accu	ca.	3,5	uur
 ‒ Geschikt	voor	temperaturen	tussen	-20	°C	en	+50	°C
 ‒ Bluetooth	protocollen:	headset,	handsfree,	A2DP,	SPP
 ‒ Gewicht	ca.	150	gram
 ‒ Gehomologeerd	in	helm	volgens	ECE	22-05

Met	elkaar	spreken,	genieten	van	je	lievelingsmuziek,	telefoneren	en	perfect	op	koers	blijven	
dankzij	de	verbinding	met	de	BMW	Motorrad	Navigator:	hiervoor	zorgt	het	BMW	Motorrad	
Communicatiesysteem.	En	dit	alles	zonder	de	ogen	van	de	weg	te	halen.	Het	BMW	Motorrad	
Communicatiesysteem	verbindt	twee	helmen	draadloos	om	met	elkaar	te	kunnen	praten.	
Tegelijk	is	verbinding	mogelijk	met	de	BMW	Motorrad	Navigator	en	een	smartphone,	evenals	
met	het	TFT-display	of	het	audiosysteem	van	de	BMW	motorfietsen.	Uitstekende	geluids-
kwaliteit,	eenvoudige	bediening	en	een	laag	gewicht	zorgen	voor	een	optimale	balans	tussen	
rij-	en	luisterervaring.

met	navigatievoorbereiding	of	TFT-display	is	de	
geluidssterkte	comfortabel	in	te	stellen	via	de	
Multi-Controller.

③	 Via	een	mobiele	telefoon	met	Bluetooth	kan	het	
BMW	Motorrad	Communicatiesysteem	worden	
aangesloten	voor	bestuurder	en	duopassagier.	Hetzij	
rechtstreeks,	hetzij	via	de	BMW	Motorrad	Navigator	 
voor	de	bestuurder.

④	Bestuurder	en	duopassagier	kunnen	zich	met	een	
audiosysteem	verbinden	wanneer	de	motorfiets	
daarmee	uitgerust	is.	Bijvoorbeeld	de	R	1200	RT,	 
K	1600	GT	of	K	1600	GTL.
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MOTORPAKKEN

Als motorrijder is het van het grootste belang  
dat je altijd en in elke situatie optimaal beschermd 
bent tegen weer en wind. Van extreem goed 
geventileerde zomer-outfits en waterdichte 
toermotorpakken tot tweedelige leren pakken, 
BMW Motorrad biedt doordachte totaaloplossingen 
voor een breed toepassingsgebied. En met het 
nieuwe motorpak Rallye een nogmaals verbeterd 
topmodel voor veeleisende globetrotters.

Motorpak Venting   22

Motorpak AirFlow   23

Motorpak TourShell   24

Motorpak StreetGuard   26

Motorpak VentureShell   28

Motorpak GS Dry   29

Motorpak EnduroGuard   30

Motorpak Rallye   32

Motorpak Atlantis   33

Motorpak DarkNite   34

Motorpak Sport   36

Motorpak DoubleR   37

Motorpak DoubleR Race AIR   38
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MOTORPAKKEN

Als motorrijder is het van het grootste belang  
dat je altijd en in elke situatie optimaal beschermd 
bent tegen weer en wind. Van extreem goed 
geventileerde zomer-outfits en waterdichte 
toermotorpakken tot tweedelige leren pakken, 
BMW Motorrad biedt doordachte totaaloplossingen 
voor een breed toepassingsgebied. En met het 
nieuwe motorpak Rallye een nogmaals verbeterd 
topmodel voor veeleisende globetrotters.

Motorpak Venting   22

Motorpak AirFlow   23

Motorpak TourShell   24

Motorpak StreetGuard   26
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Motorpak GS Dry   29

Motorpak EnduroGuard   30

Motorpak Rallye   32

Motorpak Atlantis   33

Motorpak DarkNite   34

Motorpak Sport   36

Motorpak DoubleR   37

Motorpak DoubleR Race AIR   38

AN_RIDE-AK_NLA   Alle Seiten 07.11.17   12:41

RIDE-AK.indd 07.11.17 12:40



Images: MAS

Im
ag

es
:

M
AS

Images: MAS

Im
ag

es
:

M
AS

22Page:Text: NLA 

22
Pa

ge
:

Te
xt:

NL
A 

23Page:Text: NLA 

23
Pa

ge
:

Te
xt:

NL
A 

22 23

BMW Motorrad Motorpakken / Textiel

MOTORPAK VENTING
HEREN- EN DAMESPASVORM
Een pak dat als het ware ontwikkeld is voor stadse 
avonturen in landen met hoge luchtvochtigheid en 
zomerse temperaturen vanaf 25 °C. Ondanks het 
geringe gewicht zorgen het slijtvaste denim met royale 
CORDURA-mesh-insert en de lichte NPL-protectoren 
voor veel veiligheid op korte ritten. 

 ‒ Licht motorpak van textiel voor hoogzomerse 
temperaturen vanaf 25 °C

 ‒ Buitenmateriaal van slijtvast Cordura-Denim en 
meshmateriaal voor optimale ventilatie

 ‒ Lichtgewicht Stretch-Dynatec in knieholtes  
voor bewegingsvrijheid

 ‒ Dubbele materiaallaag op kwetsbare plekken
 ‒ NPL-protectoren op schouders, ellebogen  
en knieën (in hoogte verstelbaar),  
NP2-protectoren op heupen (uitneembaar)

 ‒ Uit te breiden met NPL-rugprotector, zak met met 
3D-Mesh voor optimale luchtcirculatie

 ‒ Ritssluiting en drukknopvergrendeling bij mouweinden
 ‒ Lange, zijdelingse beenritssluiting (tot aan de heupen) 
voor eenvoudig aantrekken

 ‒ 2 borstzakken met drukknop, 2 zijzakken met 
ritssluiting en 2 broekzakken voor en achter

 ‒ Binnenkant broek en jas voorzien van leren label met 
opschrift ´BMW Motorrad, engineered in Germany´

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Antraciet
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60

Kleur: antraciet

MOTORPAK AIRFLOW
HEREN- EN DAMESPASVORM
Op de hete dagen van het seizoen zorgt het zomerpak 
AirFlow voor aangename frisheid. Stretch- en 
netmateriaal van zeer slijtvast Dynatec garandeert 
optimale ventilatie en bewegingsvrijheid. In de kleur 
zwart tevens uitgerust met coldblack technologie die 
opwarmen voorkomt. 

 ‒ Tweedelig zomers motorpak,  
voor hogere temperaturen

 ‒ Buitenmateriaal van zeer slijtvast Schoeller Dynatec
 ‒ Uitneembare NP2-protectoren bij rug, schouders, 
ellebogen, heupen en knieën (op ellebogen  
en knieën in hoogte verstelbaar)

 ‒ Stretch-Dynatec op bovenste deel van de rug  
voor optimale bewegingsvrijheid

 ‒ AirTex-netmateriaal voor goede luchtcirculatie
 ‒ Netvoering, extreem ventilerend en elastisch
 ‒ Inclusief winddicht overtrekjack Cover voor  
lagere temperaturen

 ‒ Reflecterend materiaal op jack en broek
 ‒ Coldblack technologie bij zwarte versie  
voorkomt opwarmen

 ‒ Vuil- en waterafstotend
 ‒ Aangenaam zacht materiaal voor kraag,  
mouwzoom en tailleband

 ‒ Wijdteverstelling via klittenband op tailleband,  
mouw- en broekspijpzoom. Bij damesversie  
ook op zoom van de jas.

 ‒ Dankzij de 2 geïntegreerde draagriemen kan het jack 
comfortabel als rugzak worden meegenomen

 ‒ 2 zijzakken, 1 achterzak, 3 binnenzakken,  
2 broekzakken (meeste zakken met ritssluiting)

 ‒ Extra: waterdichte buidelzak in de jaszakken voor 
bijvoorbeeld een smartphone of portemonnee

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm

 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUREN
Jack en broek: zwart of grijs  
Jack Cover: Rood
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 66, 98 – 118 (lang), broek ook in 25 – 28 (kort)  
(grijs alleen in 46 – 60)

Kleur: zwartJack Cover

Kleur: grijs

NIEUW

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Jack heren 341,00 € 
Jack dames 331,00 € 
Broek 265,00 €

PRIJZEN
Jack dames 489,00 €
Jack heren (46 – 60, 98 – 110) 499,00 €
Jack zwart, speciale maten 514,00 €
Broek 326,00 €
Jack Cover 92,00 €
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BMW Motorrad Motorpakken / Textiel

MOTORPAK VENTING
HEREN- EN DAMESPASVORM
Een pak dat als het ware ontwikkeld is voor stadse 
avonturen in landen met hoge luchtvochtigheid en 
zomerse temperaturen vanaf 25 °C. Ondanks het 
geringe gewicht zorgen het slijtvaste denim met royale 
CORDURA-mesh-insert en de lichte NPL-protectoren 
voor veel veiligheid op korte ritten. 

 ‒ Licht motorpak van textiel voor hoogzomerse 
temperaturen vanaf 25 °C

 ‒ Buitenmateriaal van slijtvast Cordura-Denim en 
meshmateriaal voor optimale ventilatie

 ‒ Lichtgewicht Stretch-Dynatec in knieholtes  
voor bewegingsvrijheid

 ‒ Dubbele materiaallaag op kwetsbare plekken
 ‒ NPL-protectoren op schouders, ellebogen  
en knieën (in hoogte verstelbaar),  
NP2-protectoren op heupen (uitneembaar)

 ‒ Uit te breiden met NPL-rugprotector, zak met met 
3D-Mesh voor optimale luchtcirculatie

 ‒ Ritssluiting en drukknopvergrendeling bij mouweinden
 ‒ Lange, zijdelingse beenritssluiting (tot aan de heupen) 
voor eenvoudig aantrekken

 ‒ 2 borstzakken met drukknop, 2 zijzakken met 
ritssluiting en 2 broekzakken voor en achter

 ‒ Binnenkant broek en jas voorzien van leren label met 
opschrift ´BMW Motorrad, engineered in Germany´

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Antraciet
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60

Kleur: antraciet

MOTORPAK AIRFLOW
HEREN- EN DAMESPASVORM
Op de hete dagen van het seizoen zorgt het zomerpak 
AirFlow voor aangename frisheid. Stretch- en 
netmateriaal van zeer slijtvast Dynatec garandeert 
optimale ventilatie en bewegingsvrijheid. In de kleur 
zwart tevens uitgerust met coldblack technologie die 
opwarmen voorkomt. 

 ‒ Tweedelig zomers motorpak,  
voor hogere temperaturen

 ‒ Buitenmateriaal van zeer slijtvast Schoeller Dynatec
 ‒ Uitneembare NP2-protectoren bij rug, schouders, 
ellebogen, heupen en knieën (op ellebogen  
en knieën in hoogte verstelbaar)

 ‒ Stretch-Dynatec op bovenste deel van de rug  
voor optimale bewegingsvrijheid

 ‒ AirTex-netmateriaal voor goede luchtcirculatie
 ‒ Netvoering, extreem ventilerend en elastisch
 ‒ Inclusief winddicht overtrekjack Cover voor  
lagere temperaturen

 ‒ Reflecterend materiaal op jack en broek
 ‒ Coldblack technologie bij zwarte versie  
voorkomt opwarmen

 ‒ Vuil- en waterafstotend
 ‒ Aangenaam zacht materiaal voor kraag,  
mouwzoom en tailleband

 ‒ Wijdteverstelling via klittenband op tailleband,  
mouw- en broekspijpzoom. Bij damesversie  
ook op zoom van de jas.

 ‒ Dankzij de 2 geïntegreerde draagriemen kan het jack 
comfortabel als rugzak worden meegenomen

 ‒ 2 zijzakken, 1 achterzak, 3 binnenzakken,  
2 broekzakken (meeste zakken met ritssluiting)

 ‒ Extra: waterdichte buidelzak in de jaszakken voor 
bijvoorbeeld een smartphone of portemonnee

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm

 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUREN
Jack en broek: zwart of grijs  
Jack Cover: Rood
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 66, 98 – 118 (lang), broek ook in 25 – 28 (kort)  
(grijs alleen in 46 – 60)

Kleur: zwartJack Cover

Kleur: grijs

NIEUW

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Jack heren 341,00 € 
Jack dames 331,00 € 
Broek 265,00 €

PRIJZEN
Jack dames 489,00 €
Jack heren (46 – 60, 98 – 110) 499,00 €
Jack zwart, speciale maten 514,00 €
Broek 326,00 €
Jack Cover 92,00 €
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BMW Motorrad Motorpakken / Textiel

MOTORPAK TOURSHELL
HEREN- EN DAMESPASVORM
Het sportieve toermotorpak TourShell met BMW 
klimaatmembraan zet nieuwe maatstaven. De door 
BMW Motorrad ontwikkelde stof biedt nog meer 
draagcomfort en een verbeterde temperatuurbeheer-
sing. Het bovenmateriaal als Z-liner-constructie 
combineert bovendien een hoge slijtvastheid met  
het comfort van een zacht, minder stijf materiaal.

 ‒ Sportief, waterdicht toermotorpak voor het hele jaar
 ‒ Slijtvast, gelaagd Dynatec Comfort  
als Z-liner-constructie

 ‒ Wind- en waterdicht en actief ventilerend  
BMW klimaatmembraan

 ‒ NP2-protectoren voor rug, ellebogen, heupen  
en knieën (3-voudig in hoogte verstelbaar),  
NPL-protectoren op de schouders

 ‒ Waterdichte ventilatieritssluitingen  
op het bovenlichaam

 ‒ 3D spacer weefsel op de rug
 ‒ Breedteverstelling bij de kraag, mouwen en taille  
via klittenband

 ‒ Gevoerde elastische inzetstukken op de schouders, 
band van het jack en boven de knie voor een 
optimalepasvorm

 ‒ 2 waterdichte buitenzakken op jack en broek,  
2 binnenzakken in het jack (waarvan 1 smartphonezak 
met inspectievenster en kabelgeleiding),  
1 niet-waterdichte zak op de linkermouw

 ‒ Optimaal combineerbaar met het gevoerde jack Ride
 ‒ Reflecterend materiaal op jack en broek voor goede 
zichtbaarheid

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUREN
Jack: Zwart, grijs 
Broek: Zwart
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60

Herenpasvorm 
Kleur: grijs

Damespasvorm 
Kleur: zwart

Herenpasvorm 
Kleur: zwart

Damespasvorm 
Kleur: grijs

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Jack dames 494,00 €
Jack heren 504,00 €
Broek 397,00 €
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BMW Motorrad Motorpakken / Textiel

MOTORPAK TOURSHELL
HEREN- EN DAMESPASVORM
Het sportieve toermotorpak TourShell met BMW 
klimaatmembraan zet nieuwe maatstaven. De door 
BMW Motorrad ontwikkelde stof biedt nog meer 
draagcomfort en een verbeterde temperatuurbeheer-
sing. Het bovenmateriaal als Z-liner-constructie 
combineert bovendien een hoge slijtvastheid met  
het comfort van een zacht, minder stijf materiaal.

 ‒ Sportief, waterdicht toermotorpak voor het hele jaar
 ‒ Slijtvast, gelaagd Dynatec Comfort  
als Z-liner-constructie

 ‒ Wind- en waterdicht en actief ventilerend  
BMW klimaatmembraan

 ‒ NP2-protectoren voor rug, ellebogen, heupen  
en knieën (3-voudig in hoogte verstelbaar),  
NPL-protectoren op de schouders

 ‒ Waterdichte ventilatieritssluitingen  
op het bovenlichaam

 ‒ 3D spacer weefsel op de rug
 ‒ Breedteverstelling bij de kraag, mouwen en taille  
via klittenband

 ‒ Gevoerde elastische inzetstukken op de schouders, 
band van het jack en boven de knie voor een 
optimalepasvorm

 ‒ 2 waterdichte buitenzakken op jack en broek,  
2 binnenzakken in het jack (waarvan 1 smartphonezak 
met inspectievenster en kabelgeleiding),  
1 niet-waterdichte zak op de linkermouw

 ‒ Optimaal combineerbaar met het gevoerde jack Ride
 ‒ Reflecterend materiaal op jack en broek voor goede 
zichtbaarheid

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUREN
Jack: Zwart, grijs 
Broek: Zwart
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60

Herenpasvorm 
Kleur: grijs

Damespasvorm 
Kleur: zwart

Herenpasvorm 
Kleur: zwart

Damespasvorm 
Kleur: grijs

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Jack dames 494,00 €
Jack heren 504,00 €
Broek 397,00 €
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MOTORPAK STREETGUARD
HEREN- EN DAMESPASVORM
Wind- en waterdicht en actief ventilerend – de allrounder 
met afzonderlijk draagbare thermo-binnenjack en 
uitneembare broekinsert is bestand tegen elk weertype. 
Voor de nodige veiligheid zorgen het zeer slijtvaste 
3-laags laminaat met ProtectionGuard en de  
uitneembare NP2-protectoren.

 ‒ Professioneel toermotorpak voor het hele jaar
 ‒ Zeer slijtvast en elastisch 3-laags laminaat  
((95 % CORDURA en 5 % elastaan)

 ‒ BMW klimaatmembraan volgens C.A.R.E. standaard: 
wind- en waterdicht, zeer actief ventilerend

 ‒ Kwetsbare plekken dubbel beschermd middels 
ProtectionGuard

 ‒ NP2-protectoren op rug, schouders, ellebogen, 
heupen en knieën (in hoogte verstelbaar),  
uit te breiden met stuitbeenprotector

 ‒ Wind- en waterdichte, afneembare stormkraag met 
geïntegreerde helmmuts

 ‒ Uitneembare thermo-insert in broek en winddicht 
thermojack met uitstekende warmteopslageigen-
schappen, ook los draagbaar

 ‒ Afritsbaar bovenstuk en verstelbare  
bretels (herenbroek)

 ‒ Afritsbare taillebandverhoging met antislip  
boord (damesbroek)

 ‒ Effectieve ventilatieritssluitingen op voor- en 
achterzijde jack en bovenbenen

 ‒ Jaszakken: 2 waterafstotende buitenzakken,  
1 waterdichte zak onder labyrinth sluiting,  
3 waterdichte binnenzakken, waarvan 1 op het jack 
geplaatste multimediazak

 ‒ Broekzakken: 2 waterdichte achterzakken
 ‒ Broek met traploze tailleverstelling
 ‒ Reflecterend materiaal op voorzijde/rug/broekspijpen
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Comfort Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

BMW Motorrad Motorpakken / Textiel

27

De afneembare stormkraag met geïntegreerde helmmuts 
houdt wind en regen buiten.

Past, blijft zitten en geeft lucht: dankzij het afritsbare 
bovenstuk met stretchzones aan de zijkant en verstelbare 
bretels zitten herenbroeken nog comfortabeler.

KLEUREN
Kort jack: antraciet of blauw 
Lang jack: zwart 
Broek: zwart
MATEN DAMES
34 – 48, 72 – 88, 8 – 22 (blauw alleen 34 – 48)
MATEN HEREN
46 – 66, 98 – 118 (lang), 25 – 32 (kort) 
(Blauw alleen 46 – 60)

 NIEUW  Kort jack, blauw 

Kort jack, antraciet 
Broek, zwart

Jack StreetGuard AIR 
Productinformatie op pagina 42

Lang jack, zwart

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN DAMES
Jack antraciet 763,00 €
Jack zwart 783,00 €
Broek 600,00 €
PRIJZEN HEREN
Jack antraciet maten 
46 – 60, 98 – 110, 25 – 29 773,00 €
Jack blauw maten 
46 – 60, 98 – 110, 25 – 29 794,00 €
Jack antraciet maten 
62 – 66, 114 – 118, 30 – 32 789,00 €
Broek zwart maten 
46 – 60, 98 – 110, 25 – 29 600,00 €
Broek zwart maten 
62 – 66, 114 – 118, 30 – 32 616,00 €
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MOTORPAK STREETGUARD
HEREN- EN DAMESPASVORM
Wind- en waterdicht en actief ventilerend – de allrounder 
met afzonderlijk draagbare thermo-binnenjack en 
uitneembare broekinsert is bestand tegen elk weertype. 
Voor de nodige veiligheid zorgen het zeer slijtvaste 
3-laags laminaat met ProtectionGuard en de  
uitneembare NP2-protectoren.

 ‒ Professioneel toermotorpak voor het hele jaar
 ‒ Zeer slijtvast en elastisch 3-laags laminaat  
((95 % CORDURA en 5 % elastaan)

 ‒ BMW klimaatmembraan volgens C.A.R.E. standaard: 
wind- en waterdicht, zeer actief ventilerend

 ‒ Kwetsbare plekken dubbel beschermd middels 
ProtectionGuard

 ‒ NP2-protectoren op rug, schouders, ellebogen, 
heupen en knieën (in hoogte verstelbaar),  
uit te breiden met stuitbeenprotector

 ‒ Wind- en waterdichte, afneembare stormkraag met 
geïntegreerde helmmuts

 ‒ Uitneembare thermo-insert in broek en winddicht 
thermojack met uitstekende warmteopslageigen-
schappen, ook los draagbaar

 ‒ Afritsbaar bovenstuk en verstelbare  
bretels (herenbroek)

 ‒ Afritsbare taillebandverhoging met antislip  
boord (damesbroek)

 ‒ Effectieve ventilatieritssluitingen op voor- en 
achterzijde jack en bovenbenen

 ‒ Jaszakken: 2 waterafstotende buitenzakken,  
1 waterdichte zak onder labyrinth sluiting,  
3 waterdichte binnenzakken, waarvan 1 op het jack 
geplaatste multimediazak

 ‒ Broekzakken: 2 waterdichte achterzakken
 ‒ Broek met traploze tailleverstelling
 ‒ Reflecterend materiaal op voorzijde/rug/broekspijpen
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Comfort Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

BMW Motorrad Motorpakken / Textiel

27

De afneembare stormkraag met geïntegreerde helmmuts 
houdt wind en regen buiten.

Past, blijft zitten en geeft lucht: dankzij het afritsbare 
bovenstuk met stretchzones aan de zijkant en verstelbare 
bretels zitten herenbroeken nog comfortabeler.

KLEUREN
Kort jack: antraciet of blauw 
Lang jack: zwart 
Broek: zwart
MATEN DAMES
34 – 48, 72 – 88, 8 – 22 (blauw alleen 34 – 48)
MATEN HEREN
46 – 66, 98 – 118 (lang), 25 – 32 (kort) 
(Blauw alleen 46 – 60)

 NIEUW  Kort jack, blauw 

Kort jack, antraciet 
Broek, zwart

Jack StreetGuard AIR 
Productinformatie op pagina 42

Lang jack, zwart

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN DAMES
Jack antraciet 763,00 €
Jack zwart 783,00 €
Broek 600,00 €
PRIJZEN HEREN
Jack antraciet maten 
46 – 60, 98 – 110, 25 – 29 773,00 €
Jack blauw maten 
46 – 60, 98 – 110, 25 – 29 794,00 €
Jack antraciet maten 
62 – 66, 114 – 118, 30 – 32 789,00 €
Broek zwart maten 
46 – 60, 98 – 110, 25 – 29 600,00 €
Broek zwart maten 
62 – 66, 114 – 118, 30 – 32 616,00 €
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BMW Motorrad Motorpakken / Textiel

MOTORPAK VENTURESHELL
HERENPASVORM
Ontwikkeld voor zomerse temperaturen biedt het 
motorpak VentureShell alles wat een voor toeren 
geschikt enduromotorpak nodig heeft. Van actief 
ventilerend en waterafstotend bovenmateriaal en 
dubbele materiaallagen op kwetsbare plekken tot aan 
verschillende ventilatieritssluitingen. Een allround talent: 
op en naast het asfalt. 

 ‒ Basis enduropak voor de zomer, geschikt om  
in te toeren

 ‒ Bovenmateriaal van polyamide, actief ventilerende, 
vuil- en waterafstotende laag

 ‒ Extra materiaal op de valgevoelige plaatsen Bij de 
schouders en ellebogen gevoerd met schuimstof

 ‒ NPL-protectoren op de schouders, ellebogen en 
knieën (in hoogte verstelbaar),  
NP2-heupprotectoren, uitneembaar

 ‒ NPL-rugprotector, achteraf te monteren
 ‒ Lange ventilatieritssluitingen op de armen, borst,  
rug en dijbenen

 ‒ Netvoering op de rug voor een betere luchtcirculatie
 ‒ Elastische inzetstukken op de knieën en de heupen
 ‒ Breedteverstelling op de mouw- en broekzomen 
(klittenband), bovenarm (drukknop) en taille  
(rubber band)

 ‒ 2 opgestikte drukknopen, 2 borstzakken met 
geïntegreerde ventilatie, 1 zak op de onderrug,  
2 broekzakken

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUREN
Jack: Blauw 
broek: Zwart
MATEN HEREN
S – 4XL

Kleur jack: blauw 
Kleur broek: zwart

MOTORPAK GS DRY
HEREN- EN DAMESPASVORM
Endurolook voor op de weg: het waterdichte, voor 
toeren geschikte motorpak biedt bij elk avontuur 
optimale bescherming tegen het weer. Zelfs bij zomerse 
temperaturen, want het robuuste CORDURA 500-materi-
aal met zeer actief ventilerend BMW klimaatmembraan 
beschikt over een uniek ventilatiesysteem.

 ‒ Waterdicht, voor toergebruik geschikt basis-enduropak
 ‒ Buitenmateriaal van CORDURA 500/polyamide, een 
zeer sterke mix voor nog meer stevigheid

 ‒ Z-liner constructie met BMW klimaatmembraan 
(wind- en waterdicht, zeer actief ventilerend)

 ‒ Kwetsbare plekken verstevigd door middel van 
gerasterde PU-laag met keramische deeltjes

 ‒ Uitneembare NP2-protectoren op schouders, 
ellebogen, knieën (traploos in hoogte verstelbaar)  
en heupen

 ‒ Inclusief NP Pro-rugprotector lang
 ‒ Unieke ventilatieritssluitingen op borst en rug, 
waterdicht verlijmd: openen ook het membraan voor 
een directe, effectieve ventilatie van het bovenlichaam

 ‒ Stretch inzetstukken op armen,  
knieën en boven het zitvlak

 ‒ 3D-voering op de rug voor optimale luchtcirculatie
 ‒ Breedteverstelling middels klittenband op mouwen, 
taille, broekband en broekspijpzoom

 ‒ 2 opliggende waterdichte achterzakken
 ‒ Aan elke kant een zak op borst en mouw  
en 2 zakken op rug en broek

 ‒ Leren stroken op binnenkant knieën voor stevige  
grip op de tank tijdens terreinrijden

 ‒ Reflecterende opdruk op mouwen en kraag

KLEUREN
Jack: Grijs of zwartblauw 
Broek: Zwartblauw
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60

29

Kleur jack: grijs 
Kleur broek: zwartblauw

Kleur: zwartblauw

NIEUW

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Jack dames 494,00 €
Jack heren 504,00 € 
Broek 397,00 € 

PRIJZEN
Jack 326,00 €
Broek 184,00 €
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BMW Motorrad Motorpakken / Textiel

MOTORPAK VENTURESHELL
HERENPASVORM
Ontwikkeld voor zomerse temperaturen biedt het 
motorpak VentureShell alles wat een voor toeren 
geschikt enduromotorpak nodig heeft. Van actief 
ventilerend en waterafstotend bovenmateriaal en 
dubbele materiaallagen op kwetsbare plekken tot aan 
verschillende ventilatieritssluitingen. Een allround talent: 
op en naast het asfalt. 

 ‒ Basis enduropak voor de zomer, geschikt om  
in te toeren

 ‒ Bovenmateriaal van polyamide, actief ventilerende, 
vuil- en waterafstotende laag

 ‒ Extra materiaal op de valgevoelige plaatsen Bij de 
schouders en ellebogen gevoerd met schuimstof

 ‒ NPL-protectoren op de schouders, ellebogen en 
knieën (in hoogte verstelbaar),  
NP2-heupprotectoren, uitneembaar

 ‒ NPL-rugprotector, achteraf te monteren
 ‒ Lange ventilatieritssluitingen op de armen, borst,  
rug en dijbenen

 ‒ Netvoering op de rug voor een betere luchtcirculatie
 ‒ Elastische inzetstukken op de knieën en de heupen
 ‒ Breedteverstelling op de mouw- en broekzomen 
(klittenband), bovenarm (drukknop) en taille  
(rubber band)

 ‒ 2 opgestikte drukknopen, 2 borstzakken met 
geïntegreerde ventilatie, 1 zak op de onderrug,  
2 broekzakken

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUREN
Jack: Blauw 
broek: Zwart
MATEN HEREN
S – 4XL

Kleur jack: blauw 
Kleur broek: zwart

MOTORPAK GS DRY
HEREN- EN DAMESPASVORM
Endurolook voor op de weg: het waterdichte, voor 
toeren geschikte motorpak biedt bij elk avontuur 
optimale bescherming tegen het weer. Zelfs bij zomerse 
temperaturen, want het robuuste CORDURA 500-materi-
aal met zeer actief ventilerend BMW klimaatmembraan 
beschikt over een uniek ventilatiesysteem.

 ‒ Waterdicht, voor toergebruik geschikt basis-enduropak
 ‒ Buitenmateriaal van CORDURA 500/polyamide, een 
zeer sterke mix voor nog meer stevigheid

 ‒ Z-liner constructie met BMW klimaatmembraan 
(wind- en waterdicht, zeer actief ventilerend)

 ‒ Kwetsbare plekken verstevigd door middel van 
gerasterde PU-laag met keramische deeltjes

 ‒ Uitneembare NP2-protectoren op schouders, 
ellebogen, knieën (traploos in hoogte verstelbaar)  
en heupen

 ‒ Inclusief NP Pro-rugprotector lang
 ‒ Unieke ventilatieritssluitingen op borst en rug, 
waterdicht verlijmd: openen ook het membraan voor 
een directe, effectieve ventilatie van het bovenlichaam

 ‒ Stretch inzetstukken op armen,  
knieën en boven het zitvlak

 ‒ 3D-voering op de rug voor optimale luchtcirculatie
 ‒ Breedteverstelling middels klittenband op mouwen, 
taille, broekband en broekspijpzoom

 ‒ 2 opliggende waterdichte achterzakken
 ‒ Aan elke kant een zak op borst en mouw  
en 2 zakken op rug en broek

 ‒ Leren stroken op binnenkant knieën voor stevige  
grip op de tank tijdens terreinrijden

 ‒ Reflecterende opdruk op mouwen en kraag

KLEUREN
Jack: Grijs of zwartblauw 
Broek: Zwartblauw
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60

29

Kleur jack: grijs 
Kleur broek: zwartblauw

Kleur: zwartblauw

NIEUW

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Jack dames 494,00 €
Jack heren 504,00 € 
Broek 397,00 € 

PRIJZEN
Jack 326,00 €
Broek 184,00 €
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BMW Motorrad Motorpakken / Textiel

MOTORPAK ENDUROGUARD
HEREN- EN DAMESPASVORM
Wat het weer ook wordt, met het pak EnduroGuard ben 
je op alles voorbereid. Het professionele enduropak 
biedt maximale functionaliteit. Het speciaal ontwikkelde 
bovenmateriaal van Dynatec en Dynatec-Stretch met 
gedeeltelijke ceraspace-opdruk zorgt voor de beste 
waarden wat betreft slijtvastheid. Voor een perfect 
klimaat zorgt het 3-laags laminaat met BMW klimaat-
membraan, waardoor het motorpak wind- en waterdicht 
is en toch actief ventilerend.  De veelzijdige ventilatierits-
sluitingen en andere details maken dat elke rijder,  
ook bij hogere temperaturen, van zijn persoonlijke 
gevoelstemperatuur kan genieten. 

 ‒ Pak van de nieuwe generatie dat geschikt is voor  
alle terreinen, waterdicht

 ‒ Zeer slijtvast bovenmateriaal van dynatec en 
dynatec-stretch met gedeeltelijke ceraspace-opdruk, 
eigen BMW ontwikkeling in samenwerking met 
Schoeller Textil AG

 ‒ 3-laags laminaat met BMW klimaatmembraan,  
wind- en waterdicht, zeer actief ventilerend

 ‒ NP2-protectoren voor rug, schouders, ellebogen, 
heupen en knieën (in 3 standen in hoogte verstelbaar)

 ‒ Uit te breiden met stuitbeenprotector
 ‒ Extreem goede ventilatie rondom door vele, grote 
ventilatiemogelijkheden, dubbele ritssluiting aan  
de voorzijde als AirVent-systeem

 ‒ Gaasvoering in het jack en de broek evenals 3D-Mesh 
in de rug, actief ventilerend en elastisch

 ‒ 8 jaszakken, waarvan 7 waterdicht, herenjack met  
extra borstzak, 3 broekzakken, waarvan 1 sleuteletui

 ‒ Uiteinden van de mouwen en broekspijpen kunnen  
ver worden geopend, beschermd door windvanger  
bij slecht weer

 ‒ Windvanger in het jack beschermt effectief tegen  
wind en regen

 ‒ Waterdichte stormkraag in kraag geïntegreerd

KLEUREN
Jack: Grijs of Zwart 
Broek: Zwart
MATEN DAMES
34 – 48, 72 – 88 (lang), 18 – 22 (kort)
MATEN HEREN
46 – 66, 98 – 118 (lang), 24 – 32 (kort)

Kleur: grijs

Kleur: zwart

 ‒ Leren gedeelten aan de binnenzijden van de knieën  
voor een stevig houvast aan de tank tijdens het rijden  
in het terrein

 ‒ Ruime breedteverstelling door drukknoppen en 
klittenband

 ‒ Reflecterende print op de jas
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Comfort Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Jack dames 794,00 €
Jack heren  
(24-29, 46-60, 98-110) 804,00 €
Jack heren
(30-32, 62-66, 114-118) 819,00 €
Broek 600,00 €
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BMW Motorrad Motorpakken / Textiel

MOTORPAK ENDUROGUARD
HEREN- EN DAMESPASVORM
Wat het weer ook wordt, met het pak EnduroGuard ben 
je op alles voorbereid. Het professionele enduropak 
biedt maximale functionaliteit. Het speciaal ontwikkelde 
bovenmateriaal van Dynatec en Dynatec-Stretch met 
gedeeltelijke ceraspace-opdruk zorgt voor de beste 
waarden wat betreft slijtvastheid. Voor een perfect 
klimaat zorgt het 3-laags laminaat met BMW klimaat-
membraan, waardoor het motorpak wind- en waterdicht 
is en toch actief ventilerend.  De veelzijdige ventilatierits-
sluitingen en andere details maken dat elke rijder,  
ook bij hogere temperaturen, van zijn persoonlijke 
gevoelstemperatuur kan genieten. 

 ‒ Pak van de nieuwe generatie dat geschikt is voor  
alle terreinen, waterdicht

 ‒ Zeer slijtvast bovenmateriaal van dynatec en 
dynatec-stretch met gedeeltelijke ceraspace-opdruk, 
eigen BMW ontwikkeling in samenwerking met 
Schoeller Textil AG

 ‒ 3-laags laminaat met BMW klimaatmembraan,  
wind- en waterdicht, zeer actief ventilerend

 ‒ NP2-protectoren voor rug, schouders, ellebogen, 
heupen en knieën (in 3 standen in hoogte verstelbaar)

 ‒ Uit te breiden met stuitbeenprotector
 ‒ Extreem goede ventilatie rondom door vele, grote 
ventilatiemogelijkheden, dubbele ritssluiting aan  
de voorzijde als AirVent-systeem

 ‒ Gaasvoering in het jack en de broek evenals 3D-Mesh 
in de rug, actief ventilerend en elastisch

 ‒ 8 jaszakken, waarvan 7 waterdicht, herenjack met  
extra borstzak, 3 broekzakken, waarvan 1 sleuteletui

 ‒ Uiteinden van de mouwen en broekspijpen kunnen  
ver worden geopend, beschermd door windvanger  
bij slecht weer

 ‒ Windvanger in het jack beschermt effectief tegen  
wind en regen

 ‒ Waterdichte stormkraag in kraag geïntegreerd

KLEUREN
Jack: Grijs of Zwart 
Broek: Zwart
MATEN DAMES
34 – 48, 72 – 88 (lang), 18 – 22 (kort)
MATEN HEREN
46 – 66, 98 – 118 (lang), 24 – 32 (kort)

Kleur: grijs

Kleur: zwart

 ‒ Leren gedeelten aan de binnenzijden van de knieën  
voor een stevig houvast aan de tank tijdens het rijden  
in het terrein

 ‒ Ruime breedteverstelling door drukknoppen en 
klittenband

 ‒ Reflecterende print op de jas
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Comfort Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Jack dames 794,00 €
Jack heren  
(24-29, 46-60, 98-110) 804,00 €
Jack heren
(30-32, 62-66, 114-118) 819,00 €
Broek 600,00 €
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BMW Motorrad Motorpakken / Textiel & Leer

MOTORPAK RALLYE
HERENPASVORM
Het extreem goed geventileerde motorpak Rallye heeft  
het in zich: de waterdichte binnenjas kan zowel onder  
als over het jack worden gedragen voor optimale 
bescherming tegen weer en wind of vuil. Een echte 
wereldreiziger van slijtvast ProTechWool-materiaal  
en met talloze opbergmogelijkheden.

 ‒ Motorpak voor terreingebruik, met waterdichte insert
 ‒ Geschikt voor zeer warme tot gemiddelde temperatu-
ren

 ‒ Functionele materiaalcombinatie ProTechWool uit 
polyamide en wol met Carbon-Finish, sneldrogend en 
temperatuurregulerend

 ‒ Jack met wind- en waterdicht insert/outsert: Drielaags 
slijtvast materiaal, geschikt als bescherming tegen 
regen en vuil – kan ook over het jack worden gedragen

 ‒ Broek met wind- en waterdichte insert van BMW 
klimaatmembraan met Comfort Mapping: de 
membraaneigenschappen passen zich aan de 
behoefte van de respectievelijke lichaamsdelen aan

 ‒ Dubbele materiaallaag op kwetsbare plekken
 ‒ Geperforeerde netvoering in het jack, actief ventilerend 
en elastisch

 ‒ Broek met stretch inzetstukken
 ‒ Leren strook op binnenkant van knie voor stevige grip 
op tank tijdens terreinrijden

 ‒ Versterkte zoomafwerking

 ‒ NP2-protectoren op schouders, ellebogen, heupen  
en knieën (3-voudig in hoogte verstelbaar)

 ‒ Rugprotector NP Pro lang
 ‒ Borstprotector optioneel verkrijgbaar, bevestiging  
met drukknoppen

 ‒ Doordachte ventilatiemogelijkheden: groot oppervlak 
(op de rug), kleppen op de borst, ventilatieritssluitin-
gen op arm en bovenbeen

 ‒ 3D-afstandsweefsel op rug voor ventilatie onder  
de rugprotector

 ‒ Veelvoudige wijdteverstelling middels klittenband  
en drukknoppen

 ‒ Uiteinde broekspijpen eenvoudig te verstellen  
en ver te openen

 ‒ Jack: 6 zakken aan de voorzijde, waarvan 2 waterdicht, 
1 grote en 1 kleine zak aan achterzijde, 2 binnenzakken 
met ritssluiting

 ‒ Rugzak voor drinkzak Hydra, toegankelijk van buitenaf, 
geïntegreerd in het Airnet-weefsel op rug

 ‒ 4 broekzakken
 ‒ Reflecterend materiaal op mouwen, rug en broek
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUREN
Zwartblauw of grijs
MATEN HEREN
46 – 66, 98 – 118 (lang), 24 – 32 (kort)  
(grijs alleen 46 – 60)

KLEUR
Antraciet
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 66, 24 – 32 (kort), 98 – 118 (lang)

Kleur: antraciet

32 33

MOTORPAK ATLANTIS
HEREN- EN DAMESPASVORM
Dit premium toerpak van hoogwaardig leer zorgt het  
hele jaar voor veilig rijplezier. Zo biedt het combipak van 
extreem slijtvast, waterafstotend en actief ventilerend 
rund-nubuckleer ook op lange ritten een perfect 
temperatuur- en draagcomfort. 

 ‒ Vierseizoenen toerpak van hoogwaardig  
rund--nubuckleer

 ‒ Zeer slijtvast volnerfs rundleer (1,2 – 1,4 mm), sterk 
gehydrofobeerd en daardoor uiterst waterafstotend (niet 
waterdicht omdat er geen membraan wordt gebruikt)

 ‒ Uitneembare NP2-protectoren op schouders, 
ellebogen, knieën (3-voudig in hoogte verstelbaar)  
en heupen

 ‒ Uitneembare NP Pro-rugprotector
 ‒ Uit te breiden met stuitbeenprotector
 ‒ Uitstekend temperatuurcomfort door de natuurlijke 
ventilatie-eigenschappen van het leer

 ‒ Getapete, waterdichte naden en van rubber voorziene, 
waterafstotende ritssluitingen beschermen tegen 
binnendringend water

 ‒ Waterdichte membraanafdekking onder ritssluiting  
op voorzijde jack, wordt gesloten middels tweede 
ritssluiting aan de binnenzijde

 ‒ Waterdicht membraanweefsel achter de gulp, 
beschermt tegen binnendringend water

 ‒ Lussen aan binnenzijde van broekband voor 
bevestiging van optionele bretels

 ‒ Stretchzones op schouder- en ruggedeelte, boven de 
knieën en achter op de broekband voor veel comfort 
op lange afstanden

 ‒ Individuele breedteverstelling bij taille,  
arm- en beenafsluitingen

 ‒ 2 buitenzakken met ritssluitingen op zowel jack als 
broek, 2 binnenzakken met ritssluitingen in jack

 ‒ Mouw met twee ritssluitingen: optimaal om 
handschoenen naar keuze over of onder de mouwen 
te dragen (de tweede ritssluiting kan indien gewenst 
open blijven wanneer de handschoen onder  
de mouw wordt gedragen)

 ‒ Reflectieprint op de schouders
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ CE-gecertificeerd

Kleur: zwartblauw

Kleur: grijs

NIEUWNIEUW

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Jack (24 – 29, 46 – 60, 98 – 110) 763,00 € 
Jack (30 – 32, 62 – 66, 114 – 118) 778,00 €
Broek 600,00 €
Borstprotector klein  
(voor maten 46 – 50, 24 – 28) n.n.b.
Borstprotector groot  
(voor maten 52 – 66, 29 – 32, 98 – 118) n.n.b.

PRIJZEN
Jack dames maten 
34 – 48 966,00 €
Jack heren maten 
46 – 60, 24 – 29, 98 – 110 977,00 €
Jack heren maten 
62 – 66, 30 – 32, 114 – 118 992,00 €
Broek 753,00 € 
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BMW Motorrad Motorpakken / Textiel & Leer

MOTORPAK RALLYE
HERENPASVORM
Het extreem goed geventileerde motorpak Rallye heeft  
het in zich: de waterdichte binnenjas kan zowel onder  
als over het jack worden gedragen voor optimale 
bescherming tegen weer en wind of vuil. Een echte 
wereldreiziger van slijtvast ProTechWool-materiaal  
en met talloze opbergmogelijkheden.

 ‒ Motorpak voor terreingebruik, met waterdichte insert
 ‒ Geschikt voor zeer warme tot gemiddelde temperatu-
ren

 ‒ Functionele materiaalcombinatie ProTechWool uit 
polyamide en wol met Carbon-Finish, sneldrogend en 
temperatuurregulerend

 ‒ Jack met wind- en waterdicht insert/outsert: Drielaags 
slijtvast materiaal, geschikt als bescherming tegen 
regen en vuil – kan ook over het jack worden gedragen

 ‒ Broek met wind- en waterdichte insert van BMW 
klimaatmembraan met Comfort Mapping: de 
membraaneigenschappen passen zich aan de 
behoefte van de respectievelijke lichaamsdelen aan

 ‒ Dubbele materiaallaag op kwetsbare plekken
 ‒ Geperforeerde netvoering in het jack, actief ventilerend 
en elastisch

 ‒ Broek met stretch inzetstukken
 ‒ Leren strook op binnenkant van knie voor stevige grip 
op tank tijdens terreinrijden

 ‒ Versterkte zoomafwerking

 ‒ NP2-protectoren op schouders, ellebogen, heupen  
en knieën (3-voudig in hoogte verstelbaar)

 ‒ Rugprotector NP Pro lang
 ‒ Borstprotector optioneel verkrijgbaar, bevestiging  
met drukknoppen

 ‒ Doordachte ventilatiemogelijkheden: groot oppervlak 
(op de rug), kleppen op de borst, ventilatieritssluitin-
gen op arm en bovenbeen

 ‒ 3D-afstandsweefsel op rug voor ventilatie onder  
de rugprotector

 ‒ Veelvoudige wijdteverstelling middels klittenband  
en drukknoppen

 ‒ Uiteinde broekspijpen eenvoudig te verstellen  
en ver te openen

 ‒ Jack: 6 zakken aan de voorzijde, waarvan 2 waterdicht, 
1 grote en 1 kleine zak aan achterzijde, 2 binnenzakken 
met ritssluiting

 ‒ Rugzak voor drinkzak Hydra, toegankelijk van buitenaf, 
geïntegreerd in het Airnet-weefsel op rug

 ‒ 4 broekzakken
 ‒ Reflecterend materiaal op mouwen, rug en broek
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUREN
Zwartblauw of grijs
MATEN HEREN
46 – 66, 98 – 118 (lang), 24 – 32 (kort)  
(grijs alleen 46 – 60)

KLEUR
Antraciet
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 66, 24 – 32 (kort), 98 – 118 (lang)

Kleur: antraciet

32 33

MOTORPAK ATLANTIS
HEREN- EN DAMESPASVORM
Dit premium toerpak van hoogwaardig leer zorgt het  
hele jaar voor veilig rijplezier. Zo biedt het combipak van 
extreem slijtvast, waterafstotend en actief ventilerend 
rund-nubuckleer ook op lange ritten een perfect 
temperatuur- en draagcomfort. 

 ‒ Vierseizoenen toerpak van hoogwaardig  
rund--nubuckleer

 ‒ Zeer slijtvast volnerfs rundleer (1,2 – 1,4 mm), sterk 
gehydrofobeerd en daardoor uiterst waterafstotend (niet 
waterdicht omdat er geen membraan wordt gebruikt)

 ‒ Uitneembare NP2-protectoren op schouders, 
ellebogen, knieën (3-voudig in hoogte verstelbaar)  
en heupen

 ‒ Uitneembare NP Pro-rugprotector
 ‒ Uit te breiden met stuitbeenprotector
 ‒ Uitstekend temperatuurcomfort door de natuurlijke 
ventilatie-eigenschappen van het leer

 ‒ Getapete, waterdichte naden en van rubber voorziene, 
waterafstotende ritssluitingen beschermen tegen 
binnendringend water

 ‒ Waterdichte membraanafdekking onder ritssluiting  
op voorzijde jack, wordt gesloten middels tweede 
ritssluiting aan de binnenzijde

 ‒ Waterdicht membraanweefsel achter de gulp, 
beschermt tegen binnendringend water

 ‒ Lussen aan binnenzijde van broekband voor 
bevestiging van optionele bretels

 ‒ Stretchzones op schouder- en ruggedeelte, boven de 
knieën en achter op de broekband voor veel comfort 
op lange afstanden

 ‒ Individuele breedteverstelling bij taille,  
arm- en beenafsluitingen

 ‒ 2 buitenzakken met ritssluitingen op zowel jack als 
broek, 2 binnenzakken met ritssluitingen in jack

 ‒ Mouw met twee ritssluitingen: optimaal om 
handschoenen naar keuze over of onder de mouwen 
te dragen (de tweede ritssluiting kan indien gewenst 
open blijven wanneer de handschoen onder  
de mouw wordt gedragen)

 ‒ Reflectieprint op de schouders
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ CE-gecertificeerd

Kleur: zwartblauw

Kleur: grijs

NIEUWNIEUW

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Jack (24 – 29, 46 – 60, 98 – 110) 763,00 € 
Jack (30 – 32, 62 – 66, 114 – 118) 778,00 €
Broek 600,00 €
Borstprotector klein  
(voor maten 46 – 50, 24 – 28) n.n.b.
Borstprotector groot  
(voor maten 52 – 66, 29 – 32, 98 – 118) n.n.b.

PRIJZEN
Jack dames maten 
34 – 48 966,00 €
Jack heren maten 
46 – 60, 24 – 29, 98 – 110 977,00 €
Jack heren maten 
62 – 66, 30 – 32, 114 – 118 992,00 €
Broek 753,00 € 

AN_RIDE-AQ_NLA   Alle Seiten 07.11.17   11:58

RIDE-AQ.indd 07.11.17 11:58



Images: MAS

Im
ag

es
:

M
AS

Images: MAS

Im
ag

es
:

M
AS

34Page:Text: NLA 

34
Pa

ge
:

Te
xt:

NL
A 

34

BMW Motorrad Motorpakken / Leer

Herenpasvorm 
Kleur: zwart

Damespasvorm 
Kleur: zwart
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MOTORPAK DARKNITE
HEREN- EN DAMESPASVORM
Het pure rijden – hiervoor staat het motorpak DarkNite. 
Een modern leren motorpak in een klassieke retrosnit. 
Dankzij het hoogwaardige, niet verzegelde rundleer 
behoudt het motorpak zijn natuurlijke uitstraling en  
krijgt het een uniek patina. Uitneembare NPL- en NP2- 
protectoren, gewatteerde inzetstukken en meer, zorgen 
voor bescherming en zo mogelijk nog meer zelfvertrou-
wen, zonder dat de puristische uitstraling van het jack 
verloren gaat. 

 ‒ Modern leren motorpak van hoogwaardig rundleer
 ‒ Slijtvast rundleder (1,0 – 1,1 mm)
 ‒ Gehydrofobeerd, maar niet waterdicht
 ‒ Uitstekend klimaatcomfort door de van nature 
ventilerende eigenschappen van het leer

 ‒ NPL-protectoren op de rug, schouders,  
ellebogen en knieën (in hoogte verstelbaar), 
NP2-heupprotectoren, uitneembaar

 ‒ Stretchzones op de rug, boven de knie en op de taille 
achter voor optimale bewegingsvrijheid

 ‒ Gewatteerde inzetstukken op de kraag en schouders
 ‒ Jackzoom met drukknop in de breedte verstelbaar, net 
als de damesbroek

 ‒ Mouw- en pijpuiteinden met metalen ritssluiting
 ‒ Opstaande kraag met drukknop afsluitbaar
 ‒ 3 zakken aan de buitenkant van het jack met 
ritssluiting, 3 binnenzakken (waarvan 1 smartphone-
zak), 4 broekzakken (achterzakken met ritssluiting)

 ‒ Hoogwaardig BMW Motorrad opschrift van metalen 
letters op de rug, BMW reliëflogo op de linker bovenarm

 ‒ Katoenen voering op de borst en rug met grote 
opdruk op de rug, gaasvoering op mouwen en broek

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Zwart
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Jack heren 855,00 €
Broek 611,00 €
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BMW Motorrad Motorpakken / Leer

Herenpasvorm 
Kleur: zwart

Damespasvorm 
Kleur: zwart
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MOTORPAK DARKNITE
HEREN- EN DAMESPASVORM
Het pure rijden – hiervoor staat het motorpak DarkNite. 
Een modern leren motorpak in een klassieke retrosnit. 
Dankzij het hoogwaardige, niet verzegelde rundleer 
behoudt het motorpak zijn natuurlijke uitstraling en  
krijgt het een uniek patina. Uitneembare NPL- en NP2- 
protectoren, gewatteerde inzetstukken en meer, zorgen 
voor bescherming en zo mogelijk nog meer zelfvertrou-
wen, zonder dat de puristische uitstraling van het jack 
verloren gaat. 

 ‒ Modern leren motorpak van hoogwaardig rundleer
 ‒ Slijtvast rundleder (1,0 – 1,1 mm)
 ‒ Gehydrofobeerd, maar niet waterdicht
 ‒ Uitstekend klimaatcomfort door de van nature 
ventilerende eigenschappen van het leer

 ‒ NPL-protectoren op de rug, schouders,  
ellebogen en knieën (in hoogte verstelbaar), 
NP2-heupprotectoren, uitneembaar

 ‒ Stretchzones op de rug, boven de knie en op de taille 
achter voor optimale bewegingsvrijheid

 ‒ Gewatteerde inzetstukken op de kraag en schouders
 ‒ Jackzoom met drukknop in de breedte verstelbaar, net 
als de damesbroek

 ‒ Mouw- en pijpuiteinden met metalen ritssluiting
 ‒ Opstaande kraag met drukknop afsluitbaar
 ‒ 3 zakken aan de buitenkant van het jack met 
ritssluiting, 3 binnenzakken (waarvan 1 smartphone-
zak), 4 broekzakken (achterzakken met ritssluiting)

 ‒ Hoogwaardig BMW Motorrad opschrift van metalen 
letters op de rug, BMW reliëflogo op de linker bovenarm

 ‒ Katoenen voering op de borst en rug met grote 
opdruk op de rug, gaasvoering op mouwen en broek

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Zwart
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Jack heren 855,00 €
Broek 611,00 €
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Kleur: 
zwart/wit/blauw/rood

Onderpak DoubleR Skin 
Productinformatie op pagina 92

MOTORPAK DOUBLE R
HERENPASVORM
De volbloed 1-delige racecombi DoubleR gaat voor  
de sportiefste uitdagingen. Zowel op de weg als op het 
circuit. Zaken zoals zeer slijtvast rundleer, hoogwaardige 
met elkaar verbonden protectoren, edelstalen 
INOX-sliders op schouders en ellebogen, stabiele 
kneesliders en de geïntegreerde rughump zorgen  
voor functionaliteit en comfort bij elke manoeuvre.

 ‒ Strak vormgegeven 1-delige racecombi  
in BMW Motorrad Motorsport Design

 ‒ Zeer slijtvast rundleer, ca. 1,2 mm dik
 ‒ Verbonden protectoren op schouders, ellebogen, 
heupen en knieën

 ‒ Aparte rugprotector Shield (pag. 98)
 ‒ In kunststof ingebedde Inox-edelstalen sliders  
op schouders en ellebogen

 ‒ Vervangbare kneesliders van harde kunststof
 ‒ Sterk voorgekromde pasvorm voor  
optimale racehouding

 ‒ Aerodynamische rughump
 ‒ Hoog draagcomfort door talrijke inzetstukken  
van stretch-leer en stretch-textiel

 ‒ Geperforeerde leervlakken op de borst en rug  
voor superieure ventilatie

 ‒ Wasbare binnenvoering
 ‒ Broekspijpen met twee ritssluitingen onderaan, wat 
dragen in of over de laars mogelijk maakt

 ‒ Bijpassend onderpak DoubleR Skin
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Zwart/wit/blauw/rood
MATEN HEREN
46 – 60

BMW Motorrad Motorpakken / Leer

Kleur: 
zwart/wit/rood

MOTORPAK SPORT
HERENPASVORM
Verover asfalt en harten met dit professionele, 
tweedelige motorpak van 100 % rund-nappaleer. De 
NP2-protectoren en edelstalen INOX-sliders bescher-
men bij wegcontact, terwijl 3D-Mesh op de rug en het 
AirVent-systeem aan de voorzijde voor een perfecte 
temperatuurregulering zorgen. Het motorpak Sport  
is zelfs zo prestatiegericht ontworpen, dat het de  
rijder door zijn pasvorm ondersteunt om automatisch  
de perfecte zitpositie in te nemen. Ideaal voor iedereen 
die de weg wil domineren. 

 ‒ Sportief leren tweedelig motorpak
 ‒ 100 % rundnappaleer (ca. 1,3 mm)
 ‒ NP2-protectoren op de rug en heup uitneembaar,  
op schouders, ellebogen en knieën vast ingenaaid

 ‒ NP2-protector op stuitbeen kan later  
worden aangebracht

 ‒ Geïntegreerd schokdempend materiaal  
op sleutelbenen en borst

 ‒ In kunststof ingebedde Inox-edelstalen sliders  
op de schouders en ellebogen

 ‒ Vervangbare kneesliders van gehard kunststof
 ‒ Ritssluiting aan de voorzijde ook te gebruiken  
als AirVent

 ‒ 3D-Mesh op de rug voor goede luchtcirculatie
 ‒ Leer-stretch-inzetstukken bij de schouders, mouwen, 
nieren en knieën voor een optimaal draagcomfort

 ‒ Kevlar-stretch-inzetstukken voor een optimale pasvorm 
en bewegingsvrijheid van de armen en benen

 ‒ Zeer elastische LYCRA-voering  
op beweeglijke plekken

 ‒ Zachte kraagafsluiting van neopreen
 ‒ Boorden van mouwen en broekspijpen van 
Kevlar-stretch-materiaal

 ‒ Broeksband van stretch-textiel
 ‒ 2 zakken aan de buitenkant, 1 napoleonzak,  
1 binnenzak

 ‒ Voorgevormde mouwen en knieën voor  
een optimale zithouding

 ‒ Alle naden uitgevoerd als veiligheidsnaden met 
veiligheidsgaren

 ‒ Verbindingsritssluiting rondom
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Zwart/wit/rood
MATEN HEREN
46 – 60

36 37

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Motorpak 1.627,00 €
Kneesliders van hard kunststof 26,00 €

PRIJZEN
Jack 611,00 € 
Broek 509,00 €
Kneesliders van hard kunststof 26,00 €
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Kleur: 
zwart/wit/blauw/rood

Onderpak DoubleR Skin 
Productinformatie op pagina 92

MOTORPAK DOUBLE R
HERENPASVORM
De volbloed 1-delige racecombi DoubleR gaat voor  
de sportiefste uitdagingen. Zowel op de weg als op het 
circuit. Zaken zoals zeer slijtvast rundleer, hoogwaardige 
met elkaar verbonden protectoren, edelstalen 
INOX-sliders op schouders en ellebogen, stabiele 
kneesliders en de geïntegreerde rughump zorgen  
voor functionaliteit en comfort bij elke manoeuvre.

 ‒ Strak vormgegeven 1-delige racecombi  
in BMW Motorrad Motorsport Design

 ‒ Zeer slijtvast rundleer, ca. 1,2 mm dik
 ‒ Verbonden protectoren op schouders, ellebogen, 
heupen en knieën

 ‒ Aparte rugprotector Shield (pag. 98)
 ‒ In kunststof ingebedde Inox-edelstalen sliders  
op schouders en ellebogen

 ‒ Vervangbare kneesliders van harde kunststof
 ‒ Sterk voorgekromde pasvorm voor  
optimale racehouding

 ‒ Aerodynamische rughump
 ‒ Hoog draagcomfort door talrijke inzetstukken  
van stretch-leer en stretch-textiel

 ‒ Geperforeerde leervlakken op de borst en rug  
voor superieure ventilatie

 ‒ Wasbare binnenvoering
 ‒ Broekspijpen met twee ritssluitingen onderaan, wat 
dragen in of over de laars mogelijk maakt

 ‒ Bijpassend onderpak DoubleR Skin
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Zwart/wit/blauw/rood
MATEN HEREN
46 – 60

BMW Motorrad Motorpakken / Leer

Kleur: 
zwart/wit/rood

MOTORPAK SPORT
HERENPASVORM
Verover asfalt en harten met dit professionele, 
tweedelige motorpak van 100 % rund-nappaleer. De 
NP2-protectoren en edelstalen INOX-sliders bescher-
men bij wegcontact, terwijl 3D-Mesh op de rug en het 
AirVent-systeem aan de voorzijde voor een perfecte 
temperatuurregulering zorgen. Het motorpak Sport  
is zelfs zo prestatiegericht ontworpen, dat het de  
rijder door zijn pasvorm ondersteunt om automatisch  
de perfecte zitpositie in te nemen. Ideaal voor iedereen 
die de weg wil domineren. 

 ‒ Sportief leren tweedelig motorpak
 ‒ 100 % rundnappaleer (ca. 1,3 mm)
 ‒ NP2-protectoren op de rug en heup uitneembaar,  
op schouders, ellebogen en knieën vast ingenaaid

 ‒ NP2-protector op stuitbeen kan later  
worden aangebracht

 ‒ Geïntegreerd schokdempend materiaal  
op sleutelbenen en borst

 ‒ In kunststof ingebedde Inox-edelstalen sliders  
op de schouders en ellebogen

 ‒ Vervangbare kneesliders van gehard kunststof
 ‒ Ritssluiting aan de voorzijde ook te gebruiken  
als AirVent

 ‒ 3D-Mesh op de rug voor goede luchtcirculatie
 ‒ Leer-stretch-inzetstukken bij de schouders, mouwen, 
nieren en knieën voor een optimaal draagcomfort

 ‒ Kevlar-stretch-inzetstukken voor een optimale pasvorm 
en bewegingsvrijheid van de armen en benen

 ‒ Zeer elastische LYCRA-voering  
op beweeglijke plekken

 ‒ Zachte kraagafsluiting van neopreen
 ‒ Boorden van mouwen en broekspijpen van 
Kevlar-stretch-materiaal

 ‒ Broeksband van stretch-textiel
 ‒ 2 zakken aan de buitenkant, 1 napoleonzak,  
1 binnenzak

 ‒ Voorgevormde mouwen en knieën voor  
een optimale zithouding

 ‒ Alle naden uitgevoerd als veiligheidsnaden met 
veiligheidsgaren

 ‒ Verbindingsritssluiting rondom
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Zwart/wit/rood
MATEN HEREN
46 – 60

36 37

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Motorpak 1.627,00 €
Kneesliders van hard kunststof 26,00 €

PRIJZEN
Jack 611,00 € 
Broek 509,00 €
Kneesliders van hard kunststof 26,00 €
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MOTORPAK DOUBLE R RACE AIR
HERENPASVORM
Coureurs zijn met dit voorgevormde 1-delige motorpak 
uit zeer slijtvast rundleer nog dynamischer onderweg. 
Voor optimale bescherming rondom zorgen niet alleen 
het Active Protection Inflatable (API) airbagsysteem  
en protectoren, maar ook de separate rugprotector  
en de edelstalen INOX-sliders.

 ‒ Eendelige racecombi met Active Protection Inflatable 
(API) systeem

 ‒ Zeer slijtvast rundleer, ca. 1,2 mm dik
 ‒ Intelligent API-systeem voor optimale veiligheid  
op het circuit

 ‒ API herkent valpartijen en activeert een opgeblazen 
beschermend kussen rond de nek, schouders  
en sleutelbeen

 ‒ API activeringstijd: 45 milliseconden
 ‒ Verbonden protectoren op schouders, ellebogen, 
heupen en knieën

 ‒ Aparte rugprotector Shield
 ‒ In kunststof ingebedde Inox-edelstalen sliders  
op schouders en ellebogen

 ‒ Vervangbare kneesliders van harde kunststof
 ‒ Sterk voorgekromde pasvorm voor  
optimale racehouding

 ‒ Aerodynamische rughump
 ‒ Talrijke inzetstukken van stretchleer en stretchtextiel 
voor hoog draagcomfort

 ‒ Geperforeerde leervlakken op de borst en rug voor 
superieure ventilatie

 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Zwart/wit/blauw/rood
MATEN HEREN
46 – 60

BMW Motorrad Motorpakken / Leer

Kleur: zwart/wit/blauw/rood

Reactietijd Activeringstijd

Alle voordelen van het motorpak DoubleR plus intelligente technologie: het DoubleR Race AIR 
zorgt met de hoogste snelheid voor meer veiligheid op het circuit. Slechts 45 milliseconden 
heeft het Active Protection Inflatable (API) systeem nodig om zich als bescherming rond de 
schouders op te blazen – een nieuw tijdperk van veiligheid. Op de openbare weg moet API 
uitgeschakeld zijn.

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Motorpak 2.949,00 €
Kneesliders van hard kunststof 26,00 €
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MOTORPAK DOUBLE R RACE AIR
HERENPASVORM
Coureurs zijn met dit voorgevormde 1-delige motorpak 
uit zeer slijtvast rundleer nog dynamischer onderweg. 
Voor optimale bescherming rondom zorgen niet alleen 
het Active Protection Inflatable (API) airbagsysteem  
en protectoren, maar ook de separate rugprotector  
en de edelstalen INOX-sliders.

 ‒ Eendelige racecombi met Active Protection Inflatable 
(API) systeem

 ‒ Zeer slijtvast rundleer, ca. 1,2 mm dik
 ‒ Intelligent API-systeem voor optimale veiligheid  
op het circuit

 ‒ API herkent valpartijen en activeert een opgeblazen 
beschermend kussen rond de nek, schouders  
en sleutelbeen

 ‒ API activeringstijd: 45 milliseconden
 ‒ Verbonden protectoren op schouders, ellebogen, 
heupen en knieën

 ‒ Aparte rugprotector Shield
 ‒ In kunststof ingebedde Inox-edelstalen sliders  
op schouders en ellebogen

 ‒ Vervangbare kneesliders van harde kunststof
 ‒ Sterk voorgekromde pasvorm voor  
optimale racehouding

 ‒ Aerodynamische rughump
 ‒ Talrijke inzetstukken van stretchleer en stretchtextiel 
voor hoog draagcomfort

 ‒ Geperforeerde leervlakken op de borst en rug voor 
superieure ventilatie

 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Zwart/wit/blauw/rood
MATEN HEREN
46 – 60

BMW Motorrad Motorpakken / Leer

Kleur: zwart/wit/blauw/rood

Reactietijd Activeringstijd

Alle voordelen van het motorpak DoubleR plus intelligente technologie: het DoubleR Race AIR 
zorgt met de hoogste snelheid voor meer veiligheid op het circuit. Slechts 45 milliseconden 
heeft het Active Protection Inflatable (API) systeem nodig om zich als bescherming rond de 
schouders op te blazen – een nieuw tijdperk van veiligheid. Op de openbare weg moet API 
uitgeschakeld zijn.

Price: NLA
Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Motorpak 2.949,00 €
Kneesliders van hard kunststof 26,00 €
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40

JASSEN/ 
BROEKEN

Perfecte bescherming is voor motorrijders 
essentieel van top tot teen. Het maakt daarbij niet 
uit of deze tweede huid uit echt leer, robuust 
synthetisch materiaal of waterdichte jeans 
bestaat. Wat echt telt, zijn het beste comfort,  
de juiste look en de hoogste kwaliteit.

41

Jack StreetGuard AIR   42
Jack Street AIR Dry   43
Vest Street AIR   43
Jack VentureNeon   44
Jack Tokyo   45
Jack Race   45
Jack AirShell   46
Jack Boulder   47
Jack DownTown   48
Jack SanDiego   49
Jack BlackLeather   50
Jack DoubleR   51
Jack Club leer   52
Jeans Ride   53
Jeans FivePocket   54
Jeans WaterProof   55
Broek Rider   55
Broek Summer   56
Broek City   57
Broek City Denim   57
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JASSEN/ 
BROEKEN

Perfecte bescherming is voor motorrijders 
essentieel van top tot teen. Het maakt daarbij niet 
uit of deze tweede huid uit echt leer, robuust 
synthetisch materiaal of waterdichte jeans 
bestaat. Wat echt telt, zijn het beste comfort,  
de juiste look en de hoogste kwaliteit.

41

Jack StreetGuard AIR   42
Jack Street AIR Dry   43
Vest Street AIR   43
Jack VentureNeon   44
Jack Tokyo   45
Jack Race   45
Jack AirShell   46
Jack Boulder   47
Jack DownTown   48
Jack SanDiego   49
Jack BlackLeather   50
Jack DoubleR   51
Jack Club leer   52
Jeans Ride   53
Jeans FivePocket   54
Jeans WaterProof   55
Broek Rider   55
Broek Summer   56
Broek City   57
Broek City Denim   57
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JACK STREET AIR DRY
HEREN- EN DAMESPASVORM
Het jack Street AIR Dry is een actief ventilerend 
wind- en waterdicht endurojack, tot in details doordacht 
en daarom voorbestemd op toeren. Het is ook een jack 
dat te combineren is met het nieuwe BMW Motorrad 
vest Street AIR, het voertuigonafhankelijke airbagsys-
teem om aan te trekken. Perfect uitgerust dus -  
in elk opzicht.

 ‒ Waterdicht, op toeren afgestemd endurojack met 
API-voorbereiding (Active Protection Inflatable)

 ‒ Vest Street AIR met airbagsysteem voor beduidend 
hogere passieve veiligheid achteraf leverbaar

 ‒ Slijtvast polyamide met actief ventilerende  
coating, waterwerend

 ‒ Wind- en waterdicht door geïntegreerd  
Z-liner membraan

 ‒ Ventilatieritssluitingen op borst en rug
 ‒ NP2-protectoren op schouders en ellebogen,  
op rug achteraf leverbaar

 ‒ Dubbele materiaallaag op kwetsbare plekken
 ‒ Stretch-inzetstukken op armen, wijdteverstelling  
op mouwzoom en taille

 ‒ 2 waterdichte zakken met klep, 2 borstzakken,  
1 mouwzak links, 1 zak op onderste deel rug

VEST STREET AIR
UNISEX
Voor een surplus aan passieve veiligheid: 3 sensoren  
en een intelligent activatie-algoritme herkennen kritische 
situaties en activeren het in het vest geïntegreerde 
airbagsysteem. Alleen voor BMW Motorrad jassen  
met API-voorbereiding. 

 ‒ Vest met geïntegreerd airbag-systeem,  
niet gebonden aan motorfiets

 ‒ Bescherming voor schouders, sleutelbeen,  
borstkast en rug

 ‒ Alleen in combinatie met hiervoor geschikte  
BMW Motorrad jacks met API-voorbereiding 
(bijvoorbeeld het jack Street AIR Dry  
of StreetGuard AIR)

 ‒ Verbinding van vest en jack via ritssluitingen  
en drukknopen

 ‒ Elektronica inclusief hoofdschakelaar  
in rugdeel geïntegreerd

 ‒ 3 sensoren bewaken de rijsituatie en stellen  
de airbag in werking wanneer nodig

 ‒ Geschikt voor rijder en duopassagier
 ‒ Volledig waterdicht en te gebruiken onder alle 
weersomstandigheden

 ‒ Afneembare niergordel
 ‒ Bovenmateriaal: 82 % polyester, 14 % polypropyleen, 
4 % Spandex 

 ‒ Verschillende maten voor perfecte ergonomie
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Zwart
PRIJS
Vest 1200,00 €

BMW Motorrad Jassen / StreetGuard AIR & Street AIR

Kleur: zwart

Kleur: zwartKleur: grijs

Herenpasvorm 
Kleur: antraciet

 ‒ Reflecterende opdruk op borst, mouwen en rug
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUREN
Zwart 
Grijs
MATEN DAMES
38 – 48
MATEN HEREN
48 – 60

JACK STREETGUARD AIR
HEREN- EN DAMESPASVORM
Het professionele motorjack StreetGuard AIR 
beschermt je op elke reis door verhoogde passieve 
veiligheid dankzij de geïntegreerde voorbereiding op het 
vest Street AIR. Daarnaast dragen ook NP2-protectoren, 
het slijtvaste ProtectionGuard, de opvallende 
reflecterende opdruk en ontelbare andere zaken bij aan 
de verhoogde veiligheid. Dankzij het BMW klimaatmem-
braan, veelzijdige ventilatieritssluitingen en andere 
details geniet elke rijder van een persoonlijke gevoels-
temperatuur. Kortom: met dit jack maakt het niet uit  
wat voor weer het is. 

 ‒ Jack StreetGuard met API-voorbereiding  
(Active Protection Inflatable)

 ‒ Achteraf aan te brengen vest Street AIR met 
airbag-veiligheidssysteem voor een aanzienlijk  
hogere passieve veiligheid

 ‒ Zeer slijtvast, elastisch 3-laags laminaat
 ‒ Valgevaarlijke plekken dubbel beschermd met 
ProtectionGuard

 ‒ Uitneembare NP2-protectoren op schouders  
en ellebogen

 ‒ Wind-, waterdicht en zeer ademend door  
BMW klimaatmembraan

 ‒ Afneembare stormkraag met geïntegreerde helmmuts

 ‒ Effectieve ventilatieritssluitingen  
aan de voor- en achterzijde

 ‒ 2 buitenzakken, 4 waterdichte binnenzakken,  
waarvan 1 hoogwaardig vormgegeven multimediazak

 ‒ Reflecterende opdruk aan de voorzijde en op de rug
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Comfort Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Antraciet
MATEN DAMES
36 – 48
MATEN HEREN
48 – 60

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
Jack 400,00 €

PRIJS
Jack dames 844,00 €
Jack heren 855,00 €
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JACK STREET AIR DRY
HEREN- EN DAMESPASVORM
Het jack Street AIR Dry is een actief ventilerend 
wind- en waterdicht endurojack, tot in details doordacht 
en daarom voorbestemd op toeren. Het is ook een jack 
dat te combineren is met het nieuwe BMW Motorrad 
vest Street AIR, het voertuigonafhankelijke airbagsys-
teem om aan te trekken. Perfect uitgerust dus -  
in elk opzicht.

 ‒ Waterdicht, op toeren afgestemd endurojack met 
API-voorbereiding (Active Protection Inflatable)

 ‒ Vest Street AIR met airbagsysteem voor beduidend 
hogere passieve veiligheid achteraf leverbaar

 ‒ Slijtvast polyamide met actief ventilerende  
coating, waterwerend

 ‒ Wind- en waterdicht door geïntegreerd  
Z-liner membraan

 ‒ Ventilatieritssluitingen op borst en rug
 ‒ NP2-protectoren op schouders en ellebogen,  
op rug achteraf leverbaar

 ‒ Dubbele materiaallaag op kwetsbare plekken
 ‒ Stretch-inzetstukken op armen, wijdteverstelling  
op mouwzoom en taille

 ‒ 2 waterdichte zakken met klep, 2 borstzakken,  
1 mouwzak links, 1 zak op onderste deel rug

VEST STREET AIR
UNISEX
Voor een surplus aan passieve veiligheid: 3 sensoren  
en een intelligent activatie-algoritme herkennen kritische 
situaties en activeren het in het vest geïntegreerde 
airbagsysteem. Alleen voor BMW Motorrad jassen  
met API-voorbereiding. 

 ‒ Vest met geïntegreerd airbag-systeem,  
niet gebonden aan motorfiets

 ‒ Bescherming voor schouders, sleutelbeen,  
borstkast en rug

 ‒ Alleen in combinatie met hiervoor geschikte  
BMW Motorrad jacks met API-voorbereiding 
(bijvoorbeeld het jack Street AIR Dry  
of StreetGuard AIR)

 ‒ Verbinding van vest en jack via ritssluitingen  
en drukknopen

 ‒ Elektronica inclusief hoofdschakelaar  
in rugdeel geïntegreerd

 ‒ 3 sensoren bewaken de rijsituatie en stellen  
de airbag in werking wanneer nodig

 ‒ Geschikt voor rijder en duopassagier
 ‒ Volledig waterdicht en te gebruiken onder alle 
weersomstandigheden

 ‒ Afneembare niergordel
 ‒ Bovenmateriaal: 82 % polyester, 14 % polypropyleen, 
4 % Spandex 

 ‒ Verschillende maten voor perfecte ergonomie
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Zwart
PRIJS
Vest 1200,00 €

BMW Motorrad Jassen / StreetGuard AIR & Street AIR

Kleur: zwart

Kleur: zwartKleur: grijs

Herenpasvorm 
Kleur: antraciet

 ‒ Reflecterende opdruk op borst, mouwen en rug
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUREN
Zwart 
Grijs
MATEN DAMES
38 – 48
MATEN HEREN
48 – 60

JACK STREETGUARD AIR
HEREN- EN DAMESPASVORM
Het professionele motorjack StreetGuard AIR 
beschermt je op elke reis door verhoogde passieve 
veiligheid dankzij de geïntegreerde voorbereiding op het 
vest Street AIR. Daarnaast dragen ook NP2-protectoren, 
het slijtvaste ProtectionGuard, de opvallende 
reflecterende opdruk en ontelbare andere zaken bij aan 
de verhoogde veiligheid. Dankzij het BMW klimaatmem-
braan, veelzijdige ventilatieritssluitingen en andere 
details geniet elke rijder van een persoonlijke gevoels-
temperatuur. Kortom: met dit jack maakt het niet uit  
wat voor weer het is. 

 ‒ Jack StreetGuard met API-voorbereiding  
(Active Protection Inflatable)

 ‒ Achteraf aan te brengen vest Street AIR met 
airbag-veiligheidssysteem voor een aanzienlijk  
hogere passieve veiligheid

 ‒ Zeer slijtvast, elastisch 3-laags laminaat
 ‒ Valgevaarlijke plekken dubbel beschermd met 
ProtectionGuard

 ‒ Uitneembare NP2-protectoren op schouders  
en ellebogen

 ‒ Wind-, waterdicht en zeer ademend door  
BMW klimaatmembraan

 ‒ Afneembare stormkraag met geïntegreerde helmmuts

 ‒ Effectieve ventilatieritssluitingen  
aan de voor- en achterzijde

 ‒ 2 buitenzakken, 4 waterdichte binnenzakken,  
waarvan 1 hoogwaardig vormgegeven multimediazak

 ‒ Reflecterende opdruk aan de voorzijde en op de rug
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Comfort Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Antraciet
MATEN DAMES
36 – 48
MATEN HEREN
48 – 60

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
Jack 400,00 €

PRIJS
Jack dames 844,00 €
Jack heren 855,00 €
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BMW Motorrad Jassen / Textiel

NIEUW

JACKE VENTURE NEON*
HERENPASVORM
Dit mannenjack valt als exclusieve limited edition  
(slechts 1.000 stuks) op door zijn casual replica-uitstraling.  
Een slanke zomerjas uit neongekleurd rund-nappaleer 
waarmee de endurorijder zich niet alleen in de historische 
begintijd van BMW Motorrad waant, maar dankzij de 
robuuste materiaalmix en NPL-protectoren ook veilig 
onderweg kan zijn.

 ‒ Perfecte materiaalmix van leer, textiel en stretch
 ‒ Neonkleurig rund-nappaleer, lichtgekleurd Dynatec 
van Schoeller textiel en zwarte Cordura-stretch

 ‒ Aantrekkelijke materiaalversterking op schouders  
en ellebogen

 ‒ Lichte NPL-protectoren op schouders en ellebogen 
voor optimale bescherming

 ‒ Uit te breiden met NPL-rugprotector
 ‒ Speciale, robuuste popeline-voering,  
3D-afstandsweefsel bij rugprotector

 ‒ Op heuplengte, slanke snit, 73 cm ruglente bij maat L
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

* Alleen in bepaalde markten leverbaar.

KLEUR
Neon-oranje
MATEN HEREN
XS – 4XL

Kleur: neon-oranje

Kleur: zwart

JACK TOKYO
HERENPASVORM
Dankzij het vuil- en waterafstotende bovenmateriaal en 
het geïntegreerde AirVent-systeem aan de voorzijde  
is het jack Tokyo als het ware gemaakt voor dagelijks 
pendelen – met name bij zomerse temperaturen. 
Uiteraard heeft het jack geïntegreerde NPL-protectoren 
op de schouders en ellebogen.

 ‒ Licht commuter-herenjack voor zomerse temperaturen
 ‒ Bovenmateriaal van polyester, vuil-  
en waterafstotende laag

 ‒ Lichte, uitneembare NPL-protectoren  
op schouders en ellebogen

 ‒ NPL-rugprotector, achteraf te monteren
 ‒ Extra 2-weg ritssluiting aan de voorzijde als 
AirVent-systeem met Mesh-materiaal binnenin

 ‒ Magneetslot op de kraag
 ‒ Mouwboorden en taillewijdte instelbaar met drukknop
 ‒ 4 buitenzakken (2 met ritssluiting, 2 met drukknop),  
3 binnenzakken (1 voor smartphone)

 ‒ Extra: waterdicht zakje in zak van jack, bijv. voor 
smartphone of portemonnee

 ‒ Subtiele reflecterende opdruk op de mouwen en kraag
 ‒ Verbindingsritssluiting 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Zwart
MATEN HEREN
S – 4XL

JACK RACE
HERENPASVORM
Het jack Race brengt het racegevoel op de weg. Het 
AirVent-systeem aan de voorzijde zorgt voor goede 
ventilatie en draagcomfort. Wit gekleurde vlakken, 
stiksels en de dynamische Race belettering benadrukken 
de sportieve lijnen.

 ‒ Sportief textieljack met BMW Motorrad opschrift
 ‒ Slijtvast bovenmateriaal van polyamide en polyester
 ‒ Uitneembare NPL-protectoren op schouders  
en ellebogen

 ‒ Uit te breiden met NPL-rugprotector
 ‒ Geperforeerde binnenvoering, luchtdoorlatende 
3D-spacers op de rug

 ‒ Dubbele ritssluiting aan de voorzijde als AirVent-sys-
teem met meshmateriaal aan de binnenzijde

 ‒ Beluchtingsmogelijkheid via ritssluitingen  
op de schouders

 ‒ 2 zakken met ritssluiting aan de buitenzijde,  
1 zak met ritssluiting aan de binnenzijde

 ‒ Sportieve opstaande kraag, sluiting met drukknop
 ‒ Traploos instelbare taillebreedte
 ‒ Ventilatieopeningen in de mouwen met ritssluiting  
en klittenbandstrip

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Zwart/rood
MATEN HEREN
S – 4XL

Kleur: zwart/rood

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 295,00 € 

PRIJS
 326,00 €

PRIJS
 600,00 €
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BMW Motorrad Jassen / Textiel

NIEUW

JACKE VENTURE NEON*
HERENPASVORM
Dit mannenjack valt als exclusieve limited edition  
(slechts 1.000 stuks) op door zijn casual replica-uitstraling.  
Een slanke zomerjas uit neongekleurd rund-nappaleer 
waarmee de endurorijder zich niet alleen in de historische 
begintijd van BMW Motorrad waant, maar dankzij de 
robuuste materiaalmix en NPL-protectoren ook veilig 
onderweg kan zijn.

 ‒ Perfecte materiaalmix van leer, textiel en stretch
 ‒ Neonkleurig rund-nappaleer, lichtgekleurd Dynatec 
van Schoeller textiel en zwarte Cordura-stretch

 ‒ Aantrekkelijke materiaalversterking op schouders  
en ellebogen

 ‒ Lichte NPL-protectoren op schouders en ellebogen 
voor optimale bescherming

 ‒ Uit te breiden met NPL-rugprotector
 ‒ Speciale, robuuste popeline-voering,  
3D-afstandsweefsel bij rugprotector

 ‒ Op heuplengte, slanke snit, 73 cm ruglente bij maat L
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

* Alleen in bepaalde markten leverbaar.

KLEUR
Neon-oranje
MATEN HEREN
XS – 4XL

Kleur: neon-oranje

Kleur: zwart

JACK TOKYO
HERENPASVORM
Dankzij het vuil- en waterafstotende bovenmateriaal en 
het geïntegreerde AirVent-systeem aan de voorzijde  
is het jack Tokyo als het ware gemaakt voor dagelijks 
pendelen – met name bij zomerse temperaturen. 
Uiteraard heeft het jack geïntegreerde NPL-protectoren 
op de schouders en ellebogen.

 ‒ Licht commuter-herenjack voor zomerse temperaturen
 ‒ Bovenmateriaal van polyester, vuil-  
en waterafstotende laag

 ‒ Lichte, uitneembare NPL-protectoren  
op schouders en ellebogen

 ‒ NPL-rugprotector, achteraf te monteren
 ‒ Extra 2-weg ritssluiting aan de voorzijde als 
AirVent-systeem met Mesh-materiaal binnenin

 ‒ Magneetslot op de kraag
 ‒ Mouwboorden en taillewijdte instelbaar met drukknop
 ‒ 4 buitenzakken (2 met ritssluiting, 2 met drukknop),  
3 binnenzakken (1 voor smartphone)

 ‒ Extra: waterdicht zakje in zak van jack, bijv. voor 
smartphone of portemonnee

 ‒ Subtiele reflecterende opdruk op de mouwen en kraag
 ‒ Verbindingsritssluiting 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Zwart
MATEN HEREN
S – 4XL

JACK RACE
HERENPASVORM
Het jack Race brengt het racegevoel op de weg. Het 
AirVent-systeem aan de voorzijde zorgt voor goede 
ventilatie en draagcomfort. Wit gekleurde vlakken, 
stiksels en de dynamische Race belettering benadrukken 
de sportieve lijnen.

 ‒ Sportief textieljack met BMW Motorrad opschrift
 ‒ Slijtvast bovenmateriaal van polyamide en polyester
 ‒ Uitneembare NPL-protectoren op schouders  
en ellebogen

 ‒ Uit te breiden met NPL-rugprotector
 ‒ Geperforeerde binnenvoering, luchtdoorlatende 
3D-spacers op de rug

 ‒ Dubbele ritssluiting aan de voorzijde als AirVent-sys-
teem met meshmateriaal aan de binnenzijde

 ‒ Beluchtingsmogelijkheid via ritssluitingen  
op de schouders

 ‒ 2 zakken met ritssluiting aan de buitenzijde,  
1 zak met ritssluiting aan de binnenzijde

 ‒ Sportieve opstaande kraag, sluiting met drukknop
 ‒ Traploos instelbare taillebreedte
 ‒ Ventilatieopeningen in de mouwen met ritssluiting  
en klittenbandstrip

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Zwart/rood
MATEN HEREN
S – 4XL

Kleur: zwart/rood

Price: NLA
Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 295,00 € 

PRIJS
 326,00 €

PRIJS
 600,00 €
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JACK BOULDER
HERENPASVORM
In en rondom de zomer, elke dag of in de vrije tijd: altijd 
wanneer je een licht jack wilt dragen, is het jack Boulder 
de juiste keuze. Het AirVent-systeem aan de voorzijde 
zorgt voor goede ventilatie en draagcomfort. En mocht 
het weer omslaan, dan beschermt de uitneembare insert 
tegen wind en regen. 

 ‒ Sportief, kort jack voor in de stad
 ‒ Slijtvaste polyester-katoen-mix met  
waterafstotende wax-finish

 ‒ Lichte, uitneembare NPL-protectoren  
op schouders en ellebogen

 ‒ NPL-rugprotector, achteraf te monteren
 ‒ Uitneembaar insert met BMW klimaatmembraan, 
wind- en waterdicht, actief ventilerend

 ‒ Vuil- en waterafstotende laag
 ‒ Dubbele ritssluiting aan de voorzijde met AirVent- 
systeem en Meshmateriaal aan de binnenzijde

 ‒ Traploze breedteregeling bij de kraag  
en op de mouwen

 ‒ 2 zakken met ritssluiting aan de zijkant, 2 borstzakken, 
2 binnenzakken (waarvan 1 waterdicht), 1 waterdichte 
zak in de insert

 ‒ Optimaal combineerbaar met het gevoerde jack Ride
 ‒ Reflecterende print in de hals, BMW Motorrad 
opschrift als reflecterende print in antraciet

 ‒ Omrande kraagrand in ruw lederlook
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Comfort Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Grijs
MATEN HEREN
46 – 60

BMW Motorrad Jassen / Textiel

Kleur: grijs

JACK AIRSHELL
HEREN- EN DAMESPASVORM
Met het jack AirShell ben je op alle weersomstandighe-
den voorbereid. Door de wind- en waterdichte en actief 
ventilerende insert met BMW klimaatmembraan en het 
gewatteerde en uitneembare thermovest kun je dit jack 
het hele jaar dragen. Luchtig in hoogzomer, weldadige 
warmte en bescherming tegen regen in de koudere 
dagen van het jaar – en dankzij de neonkleur altijd goed 
zichtbaar in het verkeer.

 ‒ Licht motorjack in opvallende signaalkleur neongeel 
voor een optimale zichtbaarheid in het verkeer

 ‒ Uiterst slijt- en kleurvaste polyamide- 
polyester materiaalmix

 ‒ Uitneembare NPL-protectoren bij schouders, 
ellebogen en rug

 ‒ Wind- en waterdicht, maar toch ademende insert  
met BMW klimaatmembraan, met uitneembaar 
gewatteerd thermovest

 ‒ Grote, luchtdoorlatende netinzetstukken van  
zeer slijtvast AirTex

 ‒ 3D-voering in de rug voor een optimale luchtcirculatie
 ‒ 2 ritsvakken aan de zijkant, 1 waterdichte binnenzak, 
1 zak met insert

 ‒ Drukknopen op de kraag en klittenband op de 
boorden en de kraag voor de wijdteverstelling

 ‒ Reflecterende opdruk op de mouwen  
en in het schoudergedeelte

 ‒ Ingevatte sluitingen in ruw leder-look
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Neongeel/grijs
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60

Kleur: neongeel/grijs

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 417,00 €

PRIJZEN
Jack dames 407,00 €
Jack heren 411,00 €
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JACK BOULDER
HERENPASVORM
In en rondom de zomer, elke dag of in de vrije tijd: altijd 
wanneer je een licht jack wilt dragen, is het jack Boulder 
de juiste keuze. Het AirVent-systeem aan de voorzijde 
zorgt voor goede ventilatie en draagcomfort. En mocht 
het weer omslaan, dan beschermt de uitneembare insert 
tegen wind en regen. 

 ‒ Sportief, kort jack voor in de stad
 ‒ Slijtvaste polyester-katoen-mix met  
waterafstotende wax-finish

 ‒ Lichte, uitneembare NPL-protectoren  
op schouders en ellebogen

 ‒ NPL-rugprotector, achteraf te monteren
 ‒ Uitneembaar insert met BMW klimaatmembraan, 
wind- en waterdicht, actief ventilerend

 ‒ Vuil- en waterafstotende laag
 ‒ Dubbele ritssluiting aan de voorzijde met AirVent- 
systeem en Meshmateriaal aan de binnenzijde

 ‒ Traploze breedteregeling bij de kraag  
en op de mouwen

 ‒ 2 zakken met ritssluiting aan de zijkant, 2 borstzakken, 
2 binnenzakken (waarvan 1 waterdicht), 1 waterdichte 
zak in de insert

 ‒ Optimaal combineerbaar met het gevoerde jack Ride
 ‒ Reflecterende print in de hals, BMW Motorrad 
opschrift als reflecterende print in antraciet

 ‒ Omrande kraagrand in ruw lederlook
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Comfort Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Grijs
MATEN HEREN
46 – 60

BMW Motorrad Jassen / Textiel

Kleur: grijs

JACK AIRSHELL
HEREN- EN DAMESPASVORM
Met het jack AirShell ben je op alle weersomstandighe-
den voorbereid. Door de wind- en waterdichte en actief 
ventilerende insert met BMW klimaatmembraan en het 
gewatteerde en uitneembare thermovest kun je dit jack 
het hele jaar dragen. Luchtig in hoogzomer, weldadige 
warmte en bescherming tegen regen in de koudere 
dagen van het jaar – en dankzij de neonkleur altijd goed 
zichtbaar in het verkeer.

 ‒ Licht motorjack in opvallende signaalkleur neongeel 
voor een optimale zichtbaarheid in het verkeer

 ‒ Uiterst slijt- en kleurvaste polyamide- 
polyester materiaalmix

 ‒ Uitneembare NPL-protectoren bij schouders, 
ellebogen en rug

 ‒ Wind- en waterdicht, maar toch ademende insert  
met BMW klimaatmembraan, met uitneembaar 
gewatteerd thermovest

 ‒ Grote, luchtdoorlatende netinzetstukken van  
zeer slijtvast AirTex

 ‒ 3D-voering in de rug voor een optimale luchtcirculatie
 ‒ 2 ritsvakken aan de zijkant, 1 waterdichte binnenzak, 
1 zak met insert

 ‒ Drukknopen op de kraag en klittenband op de 
boorden en de kraag voor de wijdteverstelling

 ‒ Reflecterende opdruk op de mouwen  
en in het schoudergedeelte

 ‒ Ingevatte sluitingen in ruw leder-look
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Neongeel/grijs
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60

Kleur: neongeel/grijs

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 417,00 €

PRIJZEN
Jack dames 407,00 €
Jack heren 411,00 €
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BMW Motorrad Jassen / Textiel

JACK DOWNTOWN
HEREN- EN DAMESPASVORM
Na regen komt zonneschijn. Na een zakelijke afspraak 
volgt motorrijden. Speciaal voor dit soort situaties is  
dit halflange 2-in-1 parka jack bedacht. Dankzij de 
uitneembare thermovoering is het jack comfortabel te 
dragen over een colbertje of kostuum en beschermt  
het effectief in stadsverkeer. Wat het tot een ideale 
begeleider maakt voor iedereen die moet pendelen 
tussen werk en de mooiste momenten op de motor.

KLEUR DAMES
Buitenjack grijs, binnenjack zwart
KLEUR HEREN
Buitenjack antraciet, binnenjack zwart
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60
PRIJZEN
Jack dames 417,00 €
Jack heren 428,00 €

 ‒ Waterdicht, halflang parka jack voor gebruik in de stad, 
maar ook zakelijk geschikt

 ‒ Slijtvast buitenmateriaal van licht elastisch polyester
 ‒ BMW klimaatmembraan (wind- en waterdicht,  
actief ventilerend)

 ‒ Uitneembaar, gewatteerd thermojack,  
ook afzonderlijk te dragen

 ‒ Uitneembare NPL-protectoren op schouders  
en ellebogen

 ‒ Uit te breiden met NPL-rugprotector
 ‒ Mouwopening instelbaar middels drukknoop, 
taillebreedte middels ruggordel.

 ‒ 2 waterdichte zakken met ritssluiting
 ‒ Dubbele materiaallaag rond mouwen
 ‒ 2 binnenzakken met ritssluiting
 ‒ Op de kleur afgestemde binnenvoering, donkerblauw 
bij heren, geel bij dames

 ‒ Modieus kraag-accessoire
 ‒ Onopvallend recflecterend inzetstuk op mouwen
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

Herenpasvorm 
Kleur: buitenjack antraciet, binnenjack zwart

Damespasvorm 
Kleur: buitenjack grijs, binnenjack zwart

JACK SANDIEGO
HEREN- EN DAMESPASVORM
Ride with Style – met een klassieke mix van gewaxt 
textiel en slijtvast leer, perfect uitgerust voor de zomer. 
En niet alleen op de motorfiets, want de protectoren op 
schouders en ellebogen zijn eenvoudig uitneembaar. 
Extra hoog draagcomfort en zakken voor alles wat je 
graag bij je hebt. De perfecte begeleider voor elke dag.

 ‒ Casual heren- of damesjack, te gebruiken als 
motor- of vrijetijdsjack

 ‒ Heuplange, rechte pasvorm voor heren;  
getailleerde, kortere pasvorm voor dames

 ‒ Slijtvast rundleder (ca. 1 – 1,2 mm) rond mouwen  
en schouder, in lichte used-look

 ‒ Robuust, gewaxt textiel in de overige delen  
van het jack

 ‒ Uitneembare NPL-protectoren op schouders  
en ellebogen

 ‒ Uit te breiden met NPL-rugprotector
 ‒ Ritssluiting aan binnenzijde zoom om schouder-  
en rugprotector uit te nemen

 ‒ Doorlopende metalen ritssluiting aan voorzijde
 ‒ Talrijke borst- en zijzakken met ritssluiting
 ‒ Dubbele textiellagen op rug

 ‒ Hoogwaardige binnenvoering met grote  
'Make Life a Ride'-opdruk op de rug, evenals  
2 binnenzakken en 1 smartphone-zak

 ‒ Ritssluiting en drukknop bij mouweinden
 ‒ Reverskraag verstelbaar met drukknop
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR DAMES
Middenbruin
KLEUR HEREN
Donkerbruin
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60
PRIJZEN
Jack dames 468,00 €
Jack heren 478,00 €

Damespasvorm 
Kleur: middenbruin

Herenpasvorm 
Kleur: donkerbruin
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BMW Motorrad Jassen / Textiel

JACK DOWNTOWN
HEREN- EN DAMESPASVORM
Na regen komt zonneschijn. Na een zakelijke afspraak 
volgt motorrijden. Speciaal voor dit soort situaties is  
dit halflange 2-in-1 parka jack bedacht. Dankzij de 
uitneembare thermovoering is het jack comfortabel te 
dragen over een colbertje of kostuum en beschermt  
het effectief in stadsverkeer. Wat het tot een ideale 
begeleider maakt voor iedereen die moet pendelen 
tussen werk en de mooiste momenten op de motor.

KLEUR DAMES
Buitenjack grijs, binnenjack zwart
KLEUR HEREN
Buitenjack antraciet, binnenjack zwart
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60
PRIJZEN
Jack dames 417,00 €
Jack heren 428,00 €

 ‒ Waterdicht, halflang parka jack voor gebruik in de stad, 
maar ook zakelijk geschikt

 ‒ Slijtvast buitenmateriaal van licht elastisch polyester
 ‒ BMW klimaatmembraan (wind- en waterdicht,  
actief ventilerend)

 ‒ Uitneembaar, gewatteerd thermojack,  
ook afzonderlijk te dragen

 ‒ Uitneembare NPL-protectoren op schouders  
en ellebogen

 ‒ Uit te breiden met NPL-rugprotector
 ‒ Mouwopening instelbaar middels drukknoop, 
taillebreedte middels ruggordel.

 ‒ 2 waterdichte zakken met ritssluiting
 ‒ Dubbele materiaallaag rond mouwen
 ‒ 2 binnenzakken met ritssluiting
 ‒ Op de kleur afgestemde binnenvoering, donkerblauw 
bij heren, geel bij dames

 ‒ Modieus kraag-accessoire
 ‒ Onopvallend recflecterend inzetstuk op mouwen
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

Herenpasvorm 
Kleur: buitenjack antraciet, binnenjack zwart

Damespasvorm 
Kleur: buitenjack grijs, binnenjack zwart

JACK SANDIEGO
HEREN- EN DAMESPASVORM
Ride with Style – met een klassieke mix van gewaxt 
textiel en slijtvast leer, perfect uitgerust voor de zomer. 
En niet alleen op de motorfiets, want de protectoren op 
schouders en ellebogen zijn eenvoudig uitneembaar. 
Extra hoog draagcomfort en zakken voor alles wat je 
graag bij je hebt. De perfecte begeleider voor elke dag.

 ‒ Casual heren- of damesjack, te gebruiken als 
motor- of vrijetijdsjack

 ‒ Heuplange, rechte pasvorm voor heren;  
getailleerde, kortere pasvorm voor dames

 ‒ Slijtvast rundleder (ca. 1 – 1,2 mm) rond mouwen  
en schouder, in lichte used-look

 ‒ Robuust, gewaxt textiel in de overige delen  
van het jack

 ‒ Uitneembare NPL-protectoren op schouders  
en ellebogen

 ‒ Uit te breiden met NPL-rugprotector
 ‒ Ritssluiting aan binnenzijde zoom om schouder-  
en rugprotector uit te nemen

 ‒ Doorlopende metalen ritssluiting aan voorzijde
 ‒ Talrijke borst- en zijzakken met ritssluiting
 ‒ Dubbele textiellagen op rug

 ‒ Hoogwaardige binnenvoering met grote  
'Make Life a Ride'-opdruk op de rug, evenals  
2 binnenzakken en 1 smartphone-zak

 ‒ Ritssluiting en drukknop bij mouweinden
 ‒ Reverskraag verstelbaar met drukknop
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR DAMES
Middenbruin
KLEUR HEREN
Donkerbruin
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60
PRIJZEN
Jack dames 468,00 €
Jack heren 478,00 €

Damespasvorm 
Kleur: middenbruin

Herenpasvorm 
Kleur: donkerbruin
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JACK BLACKLEATHER
HEREN- EN DAMESPASVORM
Casual stijl. Betrouwbare bescherming. Dat mag geen 
of-of-vraag zijn. Daarom heeft het stoere leren jack 
BlackLeather alles in huis wat motorkleding veilig maakt: 
slijt- en scheurvast bovenmateriaal van waterbuffelleer 
en standaard protectoren voor schouders en ellebogen. 
Waardoor de fans van BMW Motorrad zich overal  
thuis voelen. 

 ‒ Casual leren herenjack in used-look
 ‒ Slijt- en scheurvast waterbuffelleer,  
dikte ca. 1,0 – 1,2 mm

 ‒ Comfortabele, uitneembare NPL-protectoren  
op schouders en ellebogen

 ‒ Uit te breiden met NPL-rugprotector
 ‒ Gewatteerde inzetstukken op schouders,  
bovenarm en aan zijkanten

 ‒ Taille instelbaar met drukknop
 ‒ Opstaande kraag met drukknop afsluitbaar
 ‒ Mouwboorden met ritssluiting
 ‒ 2 buitenzakken op de zijkant, 1 borstzak (heren),  
2 binnenzakken

 ‒ Niet-geslepen metalen rits met antieke look
 ‒ Grote opdruk ‚Ride Wild‘ op rugvoering
 ‒ BMW logo op bovenarm, BMW Motorrad opschrift  
op achterste band

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Zwart
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60

BMW Motorrad Jassen / Leer

Kleur: zwart Kleur: bruin

JACK DOUBLE R
HERENPASVORM
Of het nu in de stad is of tijdens een toerrit, het jack 
DoubleR staat altijd goed, ook omdat de wit leren 
applicaties de mannelijk-markante lijn benadrukken. 
Bovendien zorgen het AirVent-systeem op de voorzijde 
en inserts van geperforeerd leer voor de juiste ventilatie 
en comfort, ook bij hogere temperaturen. 

 ‒ Sportief leren jack voor de stad
 ‒ Slijtvast rundleder (1,2 mm)
 ‒ Uitneembare NPL-protectoren op schouders  
en ellebogen

 ‒ NPL-rugprotector, achteraf te monteren
 ‒ Inserts van geperforeerd leer voor hoog draagcomfort
 ‒ Dubbele ritssluiting aan de voorzijde als  
AirVent-systeem met geperforeerd leder binnenin

 ‒ 2 zijzakken, 2 borstzakken, 2 binnenzakken,  
allemaal met ritssluiting

 ‒ Taillewijdte traploos instelbaar met klittenband
 ‒ Opstaande kraag met drukknop afsluitbaar
 ‒ Ventilatieopeningen in de mouwen met ritssluiting  
en drukknop

 ‒ Boorden van mouwen met leder afgezet
 ‒ Lichtgekleurde lederen applicaties voorop  
benadrukken de mannelijk-markante lijn

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit

KLEUR
Bruin
MATEN HEREN
46 – 60

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Jack dames 590,00 €
Jack heren 600,00 €

PRIJS
 509,00 €
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JACK BLACKLEATHER
HEREN- EN DAMESPASVORM
Casual stijl. Betrouwbare bescherming. Dat mag geen 
of-of-vraag zijn. Daarom heeft het stoere leren jack 
BlackLeather alles in huis wat motorkleding veilig maakt: 
slijt- en scheurvast bovenmateriaal van waterbuffelleer 
en standaard protectoren voor schouders en ellebogen. 
Waardoor de fans van BMW Motorrad zich overal  
thuis voelen. 

 ‒ Casual leren herenjack in used-look
 ‒ Slijt- en scheurvast waterbuffelleer,  
dikte ca. 1,0 – 1,2 mm

 ‒ Comfortabele, uitneembare NPL-protectoren  
op schouders en ellebogen

 ‒ Uit te breiden met NPL-rugprotector
 ‒ Gewatteerde inzetstukken op schouders,  
bovenarm en aan zijkanten

 ‒ Taille instelbaar met drukknop
 ‒ Opstaande kraag met drukknop afsluitbaar
 ‒ Mouwboorden met ritssluiting
 ‒ 2 buitenzakken op de zijkant, 1 borstzak (heren),  
2 binnenzakken

 ‒ Niet-geslepen metalen rits met antieke look
 ‒ Grote opdruk ‚Ride Wild‘ op rugvoering
 ‒ BMW logo op bovenarm, BMW Motorrad opschrift  
op achterste band

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Zwart
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60

BMW Motorrad Jassen / Leer

Kleur: zwart Kleur: bruin

JACK DOUBLE R
HERENPASVORM
Of het nu in de stad is of tijdens een toerrit, het jack 
DoubleR staat altijd goed, ook omdat de wit leren 
applicaties de mannelijk-markante lijn benadrukken. 
Bovendien zorgen het AirVent-systeem op de voorzijde 
en inserts van geperforeerd leer voor de juiste ventilatie 
en comfort, ook bij hogere temperaturen. 

 ‒ Sportief leren jack voor de stad
 ‒ Slijtvast rundleder (1,2 mm)
 ‒ Uitneembare NPL-protectoren op schouders  
en ellebogen

 ‒ NPL-rugprotector, achteraf te monteren
 ‒ Inserts van geperforeerd leer voor hoog draagcomfort
 ‒ Dubbele ritssluiting aan de voorzijde als  
AirVent-systeem met geperforeerd leder binnenin

 ‒ 2 zijzakken, 2 borstzakken, 2 binnenzakken,  
allemaal met ritssluiting

 ‒ Taillewijdte traploos instelbaar met klittenband
 ‒ Opstaande kraag met drukknop afsluitbaar
 ‒ Ventilatieopeningen in de mouwen met ritssluiting  
en drukknop

 ‒ Boorden van mouwen met leder afgezet
 ‒ Lichtgekleurde lederen applicaties voorop  
benadrukken de mannelijk-markante lijn

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit

KLEUR
Bruin
MATEN HEREN
46 – 60

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Jack dames 590,00 €
Jack heren 600,00 €

PRIJS
 509,00 €
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JEANS RIDE
HEREN- EN DAMESPASVORM
De Jeans Ride is een volwaardige motorbroek met de 
casual uitstraling van een 5-pocket jeans. Verbeterde 
slijtvastheid dankzij de toegepaste materiaalmix en  
de geïntegreerde Kevlar-inzetstukken op valgevoelige 
plaatsen. Eenmaal op de bestemming aangekomen 
kunnen de knieprotectoren eenvoudig van buitenaf 
verwijderd worden. Zo wordt de Jeans Ride een 
gemakkelijk zittende spijkerbroek voor elke dag. 

 ‒ Modieuze 5-pocket motorjeans
 ‒ Draagbaar op of naast de motorfiets
 ‒ Slijtvaste materiaalmix van katoen,  
polyester en Cordura

 ‒ Kevlar-inzetstukken voor verhoogde slijtvastheid  
op de billen, heupen, dijen en knieën,  
van buitenaf niet zichtbaar

 ‒ NPL-protectoren op de knieën, traploos in hoogte 
verstelbaar, van buitenaf verwijderbaar voor het snel 
wisselen van motor- tot vrijetijdsbroek

 ‒ Uitneembare NP2-protectoren op de heupen
 ‒ Eigen heren- en damesversie (heren recht model, 
dames getailleerd model)

 ‒ Lederlabel op rand met BMW Motorrad  
en 'engineered in Germany' reliëflogo

 ‒ 'Make Life a Ride' opschrift aan binnenzijde tailleband
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Grijs
MATEN DAMES
Breedte/lengte: W26 – 36/L32
MATEN HEREN
Breedte/lengte: W29 – 42/L34

Herenpasvorm 
Kleur: grijs

Damespasvorm 
Kleur: grijs

BMW Motorrad Jassen / Leer & Broeken / Textiel

JACK CLUB LEER
HEREN- EN DAMESPASVORM
De beste keuze voor een citytrip: in het jack Club Leer 
sla je niet alleen op de motorfiets een goed figuur.  
Ook op een stadswandeling scoor je in dit modieuze, 
sportieve leren jack. Het is ongelooflijk comfortabel  
en tevens functioneel. Ongetwijfeld snel één van de 
lievelingsjassen uit je garderobekast. 

KLEUR DAMES
Zwart met rood/witte strepen
KLEUR HEREN
Zwart met blauw/witte strepen
MATEN DAMES
XS – 3XL
MATEN HEREN
S – 4XL

Damespasvorm 
Kleur: zwart met rood/witte strepen

Herenpasvorm 
Kleur: zwart met blauw/witte strepen

 ‒ Stoere motor- en vrijetijdsjas
 ‒ Slijtvast, aangenaam zacht rundleer, ca. 1,0 - 1,2 mm 
dik, licht verouderde look

 ‒ Uitneembare NPL-protectoren op schouders  
en ellebogen

 ‒ Uit te breiden met NPL-rugprotector
 ‒ Armvoering van satijn voor eenvoudig  
aan- en uittrekken

 ‒ Apart heren- en damesmodel
 ‒ Leren strepen in blauw (heren) of rood (dames)  
op mouwen en binnenvoering

 ‒ 4 buitenzakken en 2 binnenzakken (heren)  
of 1 (dames) met ritssluiting

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Korte, slanke pasvorm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 255,00 €

PRIJZEN
Jack dames 377,00 € 
Jack heren 387,00 €
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JEANS RIDE
HEREN- EN DAMESPASVORM
De Jeans Ride is een volwaardige motorbroek met de 
casual uitstraling van een 5-pocket jeans. Verbeterde 
slijtvastheid dankzij de toegepaste materiaalmix en  
de geïntegreerde Kevlar-inzetstukken op valgevoelige 
plaatsen. Eenmaal op de bestemming aangekomen 
kunnen de knieprotectoren eenvoudig van buitenaf 
verwijderd worden. Zo wordt de Jeans Ride een 
gemakkelijk zittende spijkerbroek voor elke dag. 

 ‒ Modieuze 5-pocket motorjeans
 ‒ Draagbaar op of naast de motorfiets
 ‒ Slijtvaste materiaalmix van katoen,  
polyester en Cordura

 ‒ Kevlar-inzetstukken voor verhoogde slijtvastheid  
op de billen, heupen, dijen en knieën,  
van buitenaf niet zichtbaar

 ‒ NPL-protectoren op de knieën, traploos in hoogte 
verstelbaar, van buitenaf verwijderbaar voor het snel 
wisselen van motor- tot vrijetijdsbroek

 ‒ Uitneembare NP2-protectoren op de heupen
 ‒ Eigen heren- en damesversie (heren recht model, 
dames getailleerd model)

 ‒ Lederlabel op rand met BMW Motorrad  
en 'engineered in Germany' reliëflogo

 ‒ 'Make Life a Ride' opschrift aan binnenzijde tailleband
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Grijs
MATEN DAMES
Breedte/lengte: W26 – 36/L32
MATEN HEREN
Breedte/lengte: W29 – 42/L34

Herenpasvorm 
Kleur: grijs

Damespasvorm 
Kleur: grijs

BMW Motorrad Jassen / Leer & Broeken / Textiel

JACK CLUB LEER
HEREN- EN DAMESPASVORM
De beste keuze voor een citytrip: in het jack Club Leer 
sla je niet alleen op de motorfiets een goed figuur.  
Ook op een stadswandeling scoor je in dit modieuze, 
sportieve leren jack. Het is ongelooflijk comfortabel  
en tevens functioneel. Ongetwijfeld snel één van de 
lievelingsjassen uit je garderobekast. 

KLEUR DAMES
Zwart met rood/witte strepen
KLEUR HEREN
Zwart met blauw/witte strepen
MATEN DAMES
XS – 3XL
MATEN HEREN
S – 4XL

Damespasvorm 
Kleur: zwart met rood/witte strepen

Herenpasvorm 
Kleur: zwart met blauw/witte strepen

 ‒ Stoere motor- en vrijetijdsjas
 ‒ Slijtvast, aangenaam zacht rundleer, ca. 1,0 - 1,2 mm 
dik, licht verouderde look

 ‒ Uitneembare NPL-protectoren op schouders  
en ellebogen

 ‒ Uit te breiden met NPL-rugprotector
 ‒ Armvoering van satijn voor eenvoudig  
aan- en uittrekken

 ‒ Apart heren- en damesmodel
 ‒ Leren strepen in blauw (heren) of rood (dames)  
op mouwen en binnenvoering

 ‒ 4 buitenzakken en 2 binnenzakken (heren)  
of 1 (dames) met ritssluiting

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Korte, slanke pasvorm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 255,00 €

PRIJZEN
Jack dames 377,00 € 
Jack heren 387,00 €
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BMW Motorrad Broeken / Textiel

JEANS FIVEPOCKET
HEREN- EN DAMESPASVORM
Ziet eruit als een spijkerbroek, maar is in feite een 
volwaardige motorbroek. De jeans FivePocket maakt 
ook naast de motor een goede indruk. Door de rechte 
broekspijpen en extra lengte is de spijkerbroek aan de 
onderkant eenvoudig om te slaan. De gebruikte 
NPL-protectoren op de knieën combineren goede 
slagdempingswaarden met hoog draagcomfort. 

 ‒ Casual motorbroek met de uitstraling  
van een 5-pocket spijkerbroek

 ‒ Slijtvaste materiaalmix
 ‒ Uitneembare en in hoogte verstelbare NPL-protectoren 
op de knieën, NP2-protectoren op de heupen

 ‒ Smalle snit
 ‒ Rechte pijpen met extra lengte om om te slaan
 ‒ Knop vooraan met ritssluiting (bij kleur denim)  
of doorlopende knopen (bij grijze kleur)

 ‒ Lederlabel op rand met BMW Motorrad en  
'engineered in Germany' reliëflogo

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR DAMES
Denim
KLEUR HEREN
Denim, grijs
MATEN DAMES
Breedte/lengte: W26 – 36/L32
MATEN HEREN
Breedte/lengte: W29 – 42/L34

Kleur: grijs

Kleur: Denim

JEANS WATERPROOF
HERENPASVORM
De jeans WaterProof ziet eruit als een klassieke 
jeansbroek, maar is wind- en waterdicht. Door het BMW 
klimaatmembraan bovendien actief ventilerend. Of de 
zon nu schijnt of als het regent – deze jeans trotseert 
alle weersomstandigheden.

 ‒ Waterdichte motorbroek in klassieke  
5-pocket jeanslook

 ‒ Slijtvast materiaal van katoen, polyester en Cordura  
als 3-laags laminaat

 ‒ Uitneembare protectoren op de knieën (NPL,  
traploos in hoogte verstelbaar) en heupen (NP2)

 ‒ Wind- en waterdicht en actief ventilerend door  
BMW klimaatmembraan

 ‒ Gaasvoering voor een aangenaam draagcomfort
 ‒ Lederlabel op rand met BMW Motorrad en ‚ 
engineered in Germany‘ reliëflogo

 ‒ “Make Life a Ride” opschrift aan binnenzijde tailleband
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

Kleur: blauw

Kleur: zwart

BROEK RIDER
HEREN- EN DAMESPASVORM
Deze waterdichte motorbroek van textiel is ideaal voor 
de periodes in en rond de zomer. Slijtvast materiaal, 
protectoren en reflecterende opdruk vervullen de 
functionele aspecten bij het motorrijden, verstelmogelijk-
heden op de broekzoom en stretch-inzetten op hals en 
broeksband zorgen voor het gewenste draagcomfort.

 ‒ Motorbroek van textiel, ideaal voor de zomer  
en het voor- en naseizoen

 ‒ Slijtvast bovenmateriaal van katoen en polyamide
 ‒ Uitneembare protectoren bij knieën (NPL, 3-voudig  
in hoogte verstelbaar) en heupen (NP2)

 ‒ Dubbele materiaallaag op zitvlak
 ‒ Uitneembare insert met BMW klimaatmembraan 
(wind- en waterdicht, actief ventilerend)

 ‒ Reflecterende opdruk onderaan de broekspijpen  
met BMW Motorrad woordlogo

 ‒ Ventilatieritssluitingen langs de cargozakken
 ‒ 2 zakken achter, zijzakken met ritssluiting  
en waterdichte cargozakken

 ‒ Inclusief riem
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit, aparte snit voor dames en heren

KLEUR
46 – 60
MATEN DAMES
Zwart
MATEN HEREN
34 – 48

KLEUR
Blauw
MATEN HEREN
Breedte/lengte: W29 – 42/L34, W30 – 34/L32,  
W34 – 38/L36

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 214,00 €

PRIJS
 295,00 €

PRIJS
 285,00 €
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BMW Motorrad Broeken / Textiel

JEANS FIVEPOCKET
HEREN- EN DAMESPASVORM
Ziet eruit als een spijkerbroek, maar is in feite een 
volwaardige motorbroek. De jeans FivePocket maakt 
ook naast de motor een goede indruk. Door de rechte 
broekspijpen en extra lengte is de spijkerbroek aan de 
onderkant eenvoudig om te slaan. De gebruikte 
NPL-protectoren op de knieën combineren goede 
slagdempingswaarden met hoog draagcomfort. 

 ‒ Casual motorbroek met de uitstraling  
van een 5-pocket spijkerbroek

 ‒ Slijtvaste materiaalmix
 ‒ Uitneembare en in hoogte verstelbare NPL-protectoren 
op de knieën, NP2-protectoren op de heupen

 ‒ Smalle snit
 ‒ Rechte pijpen met extra lengte om om te slaan
 ‒ Knop vooraan met ritssluiting (bij kleur denim)  
of doorlopende knopen (bij grijze kleur)

 ‒ Lederlabel op rand met BMW Motorrad en  
'engineered in Germany' reliëflogo

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR DAMES
Denim
KLEUR HEREN
Denim, grijs
MATEN DAMES
Breedte/lengte: W26 – 36/L32
MATEN HEREN
Breedte/lengte: W29 – 42/L34

Kleur: grijs

Kleur: Denim

JEANS WATERPROOF
HERENPASVORM
De jeans WaterProof ziet eruit als een klassieke 
jeansbroek, maar is wind- en waterdicht. Door het BMW 
klimaatmembraan bovendien actief ventilerend. Of de 
zon nu schijnt of als het regent – deze jeans trotseert 
alle weersomstandigheden.

 ‒ Waterdichte motorbroek in klassieke  
5-pocket jeanslook

 ‒ Slijtvast materiaal van katoen, polyester en Cordura  
als 3-laags laminaat

 ‒ Uitneembare protectoren op de knieën (NPL,  
traploos in hoogte verstelbaar) en heupen (NP2)

 ‒ Wind- en waterdicht en actief ventilerend door  
BMW klimaatmembraan

 ‒ Gaasvoering voor een aangenaam draagcomfort
 ‒ Lederlabel op rand met BMW Motorrad en ‚ 
engineered in Germany‘ reliëflogo

 ‒ “Make Life a Ride” opschrift aan binnenzijde tailleband
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

Kleur: blauw

Kleur: zwart

BROEK RIDER
HEREN- EN DAMESPASVORM
Deze waterdichte motorbroek van textiel is ideaal voor 
de periodes in en rond de zomer. Slijtvast materiaal, 
protectoren en reflecterende opdruk vervullen de 
functionele aspecten bij het motorrijden, verstelmogelijk-
heden op de broekzoom en stretch-inzetten op hals en 
broeksband zorgen voor het gewenste draagcomfort.

 ‒ Motorbroek van textiel, ideaal voor de zomer  
en het voor- en naseizoen

 ‒ Slijtvast bovenmateriaal van katoen en polyamide
 ‒ Uitneembare protectoren bij knieën (NPL, 3-voudig  
in hoogte verstelbaar) en heupen (NP2)

 ‒ Dubbele materiaallaag op zitvlak
 ‒ Uitneembare insert met BMW klimaatmembraan 
(wind- en waterdicht, actief ventilerend)

 ‒ Reflecterende opdruk onderaan de broekspijpen  
met BMW Motorrad woordlogo

 ‒ Ventilatieritssluitingen langs de cargozakken
 ‒ 2 zakken achter, zijzakken met ritssluiting  
en waterdichte cargozakken

 ‒ Inclusief riem
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit, aparte snit voor dames en heren

KLEUR
46 – 60
MATEN DAMES
Zwart
MATEN HEREN
34 – 48

KLEUR
Blauw
MATEN HEREN
Breedte/lengte: W29 – 42/L34, W30 – 34/L32,  
W34 – 38/L36

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 214,00 €

PRIJS
 295,00 €

PRIJS
 285,00 €

AN_RIDE-BB_NLA   Alle Seiten 07.11.17   12:06

RIDE-BB.indd 07.11.17 12:06



Images: MAS

Im
ag

es
:

M
AS

Images: MAS

Im
ag

es
:

M
AS

56Page:Text: NLA 

56
Pa

ge
:

Te
xt:

NL
A 

57Page:Text: NLA 

57
Pa

ge
:

Te
xt:

NL
A 

56 57

BMW Motorrad Broeken / Textiel

BROEK CITY
HEREN- EN DAMESPASVORM
Luchtig, licht en perfect beschermd rij je met de casual 
katoenen broek rechtstreeks naar de stad. Want dankzij 
de uitneembare NPL-protectoren maakt je van de 
robuuste motorbroek een coole vrijetijdsbroek met  
een super aangenaam draagcomfort.

 ‒ Zomerse motorbroek
 ‒ Voor gebruik op de motorfiets en daarnaast
 ‒ Slijtvaste materiaalmix van katoen en CORDURA
 ‒ Casual pasvorm met voorgevormde knieën
 ‒ Aparte heren- en damesversie
 ‒ NPL-protectoren op knieën, in hoogte verstelbaar,  
van buitenaf uitneembaar om snel te wisselen  
tussen gebruik op motorfiets of daarnaast

 ‒ NP2-protectoren, op heupen uitneembaar
 ‒ Veel grote en kleine zakken, waarvan 1 (heren) of 2 
(dames) met ritssluiting

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Antraciet
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60

Kleur: antraciet

BROEK CITY DENIM
HEREN- EN DAMESPASVORM
Casual pasvorm, van buitenaf uitneembare NPL-protec-
toren en een robuuste materiaalmix van katoen en 
CORDURA – in een handomdraai maak je van de 
gemakkelijk zittende motorbroek een casual vrijetijds-
broek waarmee je je dankzij de coole jeanslook overal 
kunt laten zien.

 ‒ Nonchalante motorspijkerbroek, ongevoerd
 ‒ Voor gebruik op de motorfiets en daarnaast
 ‒ Slijtvaste materiaalmix van katoen en CORDURA
 ‒ Casual pasvorm met voorgevormde knieën
 ‒ Aparte heren- en damesversie
 ‒ NPL-protectoren op knieën, in hoogte verstelbaar, van 
buitenaf uitneembaar om snel te wisselen tussen 
gebruik op motorfiets of daarnaast

 ‒ NP2-protectoren, op heupen uitneembaar
 ‒ Veel grote en kleine zakken, waarvan 1 (heren)  
of 2 (dames) met ritssluiting

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Kleur: Indigo (in used-look)
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60

Kleur: Indigo

BROEK SUMMER
UNISEX
Bij hoge temperaturen is deze cargobroek in zijn 
element. En hierdoor iedereen die hem draagt. Want  
het is niet alleen een zomerse, lichte motorbroek die 
beschermt en er goed uitziet. Door eenvoudig de 
broekspijpen er af te ritsen, is het in een handomdraai  
een korte broek. De knieprotectoren worden er dan  
ook meteen afgeritst.

 ‒ Functionele motorbroek voor de zomer
 ‒ Slijtvaste mix van polyester en katoen
 ‒ Dubbele materiaallaag op kwetsbare plekken
 ‒ Uitneembare protectoren (NP2 op de heupen  
en NPL op de knieën, 3-voudig in hoogte verstelbaar)

 ‒ Klassieke cargobroek-snit
 ‒ Broekspijp middels ritssluiting  
op kniehoogte afritsbaar

 ‒ 2 steekzakken, 1 zak achter (allemaal met ritssluiting)
 ‒ 2 cargozakken op zijkant met drukknopen
 ‒ Textielriem met BMW Motorrad branding op gesp
 ‒ Zoom in wijdte verstelbaar middels klittenband
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUREN
Beige, zwart
MATEN UNISEX
XS – 4XL

Kleur: beige

Kleur: zwart

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 224,00 €

PRIJS
 224,00 €

PRIJS
 224,00 €
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BMW Motorrad Broeken / Textiel

BROEK CITY
HEREN- EN DAMESPASVORM
Luchtig, licht en perfect beschermd rij je met de casual 
katoenen broek rechtstreeks naar de stad. Want dankzij 
de uitneembare NPL-protectoren maakt je van de 
robuuste motorbroek een coole vrijetijdsbroek met  
een super aangenaam draagcomfort.

 ‒ Zomerse motorbroek
 ‒ Voor gebruik op de motorfiets en daarnaast
 ‒ Slijtvaste materiaalmix van katoen en CORDURA
 ‒ Casual pasvorm met voorgevormde knieën
 ‒ Aparte heren- en damesversie
 ‒ NPL-protectoren op knieën, in hoogte verstelbaar,  
van buitenaf uitneembaar om snel te wisselen  
tussen gebruik op motorfiets of daarnaast

 ‒ NP2-protectoren, op heupen uitneembaar
 ‒ Veel grote en kleine zakken, waarvan 1 (heren) of 2 
(dames) met ritssluiting

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Antraciet
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60

Kleur: antraciet

BROEK CITY DENIM
HEREN- EN DAMESPASVORM
Casual pasvorm, van buitenaf uitneembare NPL-protec-
toren en een robuuste materiaalmix van katoen en 
CORDURA – in een handomdraai maak je van de 
gemakkelijk zittende motorbroek een casual vrijetijds-
broek waarmee je je dankzij de coole jeanslook overal 
kunt laten zien.

 ‒ Nonchalante motorspijkerbroek, ongevoerd
 ‒ Voor gebruik op de motorfiets en daarnaast
 ‒ Slijtvaste materiaalmix van katoen en CORDURA
 ‒ Casual pasvorm met voorgevormde knieën
 ‒ Aparte heren- en damesversie
 ‒ NPL-protectoren op knieën, in hoogte verstelbaar, van 
buitenaf uitneembaar om snel te wisselen tussen 
gebruik op motorfiets of daarnaast

 ‒ NP2-protectoren, op heupen uitneembaar
 ‒ Veel grote en kleine zakken, waarvan 1 (heren)  
of 2 (dames) met ritssluiting

 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUR
Kleur: Indigo (in used-look)
MATEN DAMES
34 – 48
MATEN HEREN
46 – 60

Kleur: Indigo

BROEK SUMMER
UNISEX
Bij hoge temperaturen is deze cargobroek in zijn 
element. En hierdoor iedereen die hem draagt. Want  
het is niet alleen een zomerse, lichte motorbroek die 
beschermt en er goed uitziet. Door eenvoudig de 
broekspijpen er af te ritsen, is het in een handomdraai  
een korte broek. De knieprotectoren worden er dan  
ook meteen afgeritst.

 ‒ Functionele motorbroek voor de zomer
 ‒ Slijtvaste mix van polyester en katoen
 ‒ Dubbele materiaallaag op kwetsbare plekken
 ‒ Uitneembare protectoren (NP2 op de heupen  
en NPL op de knieën, 3-voudig in hoogte verstelbaar)

 ‒ Klassieke cargobroek-snit
 ‒ Broekspijp middels ritssluiting  
op kniehoogte afritsbaar

 ‒ 2 steekzakken, 1 zak achter (allemaal met ritssluiting)
 ‒ 2 cargozakken op zijkant met drukknopen
 ‒ Textielriem met BMW Motorrad branding op gesp
 ‒ Zoom in wijdte verstelbaar middels klittenband
 ‒ Verbindingsritssluiting: 40 cm
 ‒ Regular Fit
 ‒ CE-gecertificeerd

KLEUREN
Beige, zwart
MATEN UNISEX
XS – 4XL

Kleur: beige

Kleur: zwart

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 224,00 €

PRIJS
 224,00 €

PRIJS
 224,00 €
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LAARZEN / 
SNEAKERS 

Zelfs aan de langste afslag komt een eind. Geen 
reden om dan niet nog een rondje door de stad te 
wandelen. Juist voor dit doel heeft BMW Motorrad 
modieuze laarzen in urban look en dagelijks 
draagbare sneakers in het programma, die in 
termen van comfort en veiligheid allesbehalve  
een compromis zijn. Wil je het daarnaast ook nog 
sportief, dan maak je met de leren laars SportDry 
de juiste keuze.

Laars SportDry   60
Laars DoubleR   60
Laars Gravel   61
Laars GS Pro   61
Laars VentureGrip    62
Laars Rockster   62
Laars Urban   63
Laars Allround    64
Laars AirFlow    64
Laars Cover AirFlow   65
Laars ProTouring   65
Sneaker Ride   66
Sneaker Dry   67

AN_RIDE-BD_NLA   Alle Seiten 07.11.17   12:42

RIDE-BD.indd 07.11.17 12:42Images: MAS
Im

ag
es

:
M

AS
Images: MAS

Im
ag

es
:

M
AS

58Page:Text: NLA 
58

Pa
ge

:
Te

xt:
NL

A 
59Page:Text: NLA 

59
Pa

ge
:

Te
xt:

NL
A 

58 59

LAARZEN / 
SNEAKERS 

Zelfs aan de langste afslag komt een eind. Geen 
reden om dan niet nog een rondje door de stad te 
wandelen. Juist voor dit doel heeft BMW Motorrad 
modieuze laarzen in urban look en dagelijks 
draagbare sneakers in het programma, die in 
termen van comfort en veiligheid allesbehalve  
een compromis zijn. Wil je het daarnaast ook nog 
sportief, dan maak je met de leren laars SportDry 
de juiste keuze.

Laars SportDry   60
Laars DoubleR   60
Laars Gravel   61
Laars GS Pro   61
Laars VentureGrip    62
Laars Rockster   62
Laars Urban   63
Laars Allround    64
Laars AirFlow    64
Laars Cover AirFlow   65
Laars ProTouring   65
Sneaker Ride   66
Sneaker Dry   67
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BMW Motorrad Laarzen

LAARS GS PRO
UNISEX
Offroad bestaan er geen compromissen. Zeker niet met 
deze waterbestendige offroad laars van 100 % volnerfs 
rundleer. Uitgerust met een uitneembare, wasbare 
binnenschoen van elastisch neopreen, gelkussen rond 
de enkels, schacht met scharniermechanisme en een 
thermisch gevormde 3D-afdekking aan de voorzijde 
voor optimaal draagcomfort. 

 ‒ Hoogwaardige endurolaars met binnenschoen en 
klassieke kunststof protectoren

 ‒ 100 % volnerfs rundleer (ca. 2,8 – 3,0 mm),  
onder de protectoren

 ‒ Hoge en stabiele schacht met scharniermechanisme
 ‒ Schachthoogte ca. 38 cm bij maat 42
 ‒ Uitneembare, wasbare binnenschoen van elastisch 
neopreen, gelkussen rond de enkels

 ‒ Anatomisch gevormde protectoren  
op kuit en scheenbeen

 ‒ Neus- en hakversteviging van kunststof
 ‒ Beschermd tegen opspattend water door thermisch 
gevormde 3D-afdekking aan voorzijde

 ‒ Thermisch gevormd, 3-dimensionaal schuim op 
afdekking aan voorzijde

 ‒ Afsluiting schacht door zachte en gladde kraag 
(voorkomt snel binnendringen van vuil)

 ‒ Snelsluitsysteem met 4 kunststof sluitingen

 ‒ Metalen neus, 1-delig, vastgeschroefd
 ‒ CE-certificering DIN EN 13634

KLEUR
Zwart/wit/rood
MATEN
41 – 48

LAARS SPORT DRY
UNISEX
Gemaakt voor hoge snelheden, afgestemd op hoog 
comfort: de laars SportDry. Met bovenmateriaal van  
2,2 mm dik rundleer en verwisselbare zij- en hielsliders.  
Het actief ventilerende, water- en winddichte  
GORE-TEX®-membraan zorgt ook bij verhitte 
inhaalmanoeuvres voor het juiste klimaat, terwijl de 
torsiestijve gewrichtsbescherming (TCS),  
de schokdemper en de versterkte neus voor  
bescherming op het hoogste niveau zorgen. 

 ‒ Sportieve leren laarzen met vervangbare  
zij- en hielsliders van kunststof

 ‒ Bovenmateriaal: volledig rundleer (2,2 mm), 
synthetisch leder achter op de schacht

 ‒ GORE-TEX® membraan: wind- en waterdicht,  
actief ventilerend

 ‒ Torsiestijve gewrichtsbescherming door Torsion 
Control System (TCS)

 ‒ Anatomisch gevormde scheenbeenbeschermer
 ‒ Teengedeelte aan binnenkant versterkt
 ‒ Schokdemper in de hak
 ‒ Schakelpedaalbescherming van zacht polyurethaan
 ‒ Ritssluiting aan de binnenzijde van de schacht, grote 
klittenbandsluiting bij de kuit voor een  
optimale pasvorm

 ‒ Rekbare zones op de wreef en de hiel
 ‒ Reflecterend vlak rechts en links op de hiel

 ‒ Olie- en benzinebestendige rubberen loopzool
 ‒ Uitneembare, wasbare binnenzool
 ‒ Voetbed met vochtregulerende en antibacteriële 
Cambrelle-voering

 ‒ Geperforeerde, actief ventilerende mesh-voering  
in de schacht

 ‒ Grote BMW Motorrad applicatie  
op de scheenbeenbescherming

 ‒ CE-certificering DIN EN 13634

KLEUR
Zwart
MATEN
39 – 49

LAARS DOUBLE R
UNISEX
Maximale bescherming en toch comfortabel.  
Zeer torsiestijf, zonder beperking aan de beweeglijkheid. 
Zowel op als naast het circuit maakt de laars  
DoubleR indruk met zijn doordachte concept  
van de veiligheidsschalentechniek.

 ‒ Hoogwaardige racelaars met veiligheidsschalen-
techniek van carbon en aramide

 ‒ Binnenschoen met gepatenteerd D-Axial  
gewrichtsscharniersysteem

 ‒ Buitenlaars van scheur- en slijtvast rundleder  
met textiel schacht

 ‒ Vervangbare zijsliders van roestvrij staal
 ‒ Speciale anti-slip racezool
 ‒ Luchtdoorlatende, zweetabsorberende leren voering
 ‒ Ritssluiting voor makkelijke instap
 ‒ Snelbindsysteem en met klittenband instelbare 
breedte voor perfecte pasvorm

 ‒ Klittenbandverbinding met motorpak DoubleR  
en DoubleR Race AIR mogelijk

 ‒ CE-certificering DIN EN 13634

KLEUR
Zwart/blauw
MATEN
40 – 47

LAARS GRAVEL
UNISEX
De beste verbinding tussen rijder en motorfiets? Een 
paar comfortabele rundleren endurolaarzen, voorzien 
van absoluut weerbestendig materiaal met actief 
ventilerend GORE-TEX®-membraan. Waarmee je het 
hele jaar over de beste bescherming beschikt. Meer 
perfectie komt van vele andere veiligheidszaken en  
de extreem robuuste zoolconstructie.

 ‒ Waterdichte leren endurolaars voor dagelijks gebruik
 ‒ Bovenmateriaal: rundleer  
(ca. 2,4 – 2,6 mm), gehydrofobeerd

 ‒ Met schuim gevoerde slagbescherming voor 
scheenbeen en enkelbescherming

 ‒ Neus- en hakverstevigingen
 ‒ Functioneel gevormde bescherming bij schakelpook-
zone, op beide zijden

 ‒ GORE-TEX® membraan: wind- en waterdicht,  
actief ventilerend

 ‒ Robuuste rubberen zool met veel grip
 ‒ Anatomisch gevormde binnenzool, antibacterieel
 ‒ Ruw leer op schacht voor meer grip op motorfiets
 ‒ Klittenband voor traploze breedteverstelling
 ‒ CE-certificering DIN EN 13634

KLEUR
Zwart
MATEN
38 – 48

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA
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BMW Motorrad Laarzen

LAARS GS PRO
UNISEX
Offroad bestaan er geen compromissen. Zeker niet met 
deze waterbestendige offroad laars van 100 % volnerfs 
rundleer. Uitgerust met een uitneembare, wasbare 
binnenschoen van elastisch neopreen, gelkussen rond 
de enkels, schacht met scharniermechanisme en een 
thermisch gevormde 3D-afdekking aan de voorzijde 
voor optimaal draagcomfort. 

 ‒ Hoogwaardige endurolaars met binnenschoen en 
klassieke kunststof protectoren

 ‒ 100 % volnerfs rundleer (ca. 2,8 – 3,0 mm),  
onder de protectoren

 ‒ Hoge en stabiele schacht met scharniermechanisme
 ‒ Schachthoogte ca. 38 cm bij maat 42
 ‒ Uitneembare, wasbare binnenschoen van elastisch 
neopreen, gelkussen rond de enkels

 ‒ Anatomisch gevormde protectoren  
op kuit en scheenbeen

 ‒ Neus- en hakversteviging van kunststof
 ‒ Beschermd tegen opspattend water door thermisch 
gevormde 3D-afdekking aan voorzijde

 ‒ Thermisch gevormd, 3-dimensionaal schuim op 
afdekking aan voorzijde

 ‒ Afsluiting schacht door zachte en gladde kraag 
(voorkomt snel binnendringen van vuil)

 ‒ Snelsluitsysteem met 4 kunststof sluitingen

 ‒ Metalen neus, 1-delig, vastgeschroefd
 ‒ CE-certificering DIN EN 13634

KLEUR
Zwart/wit/rood
MATEN
41 – 48

LAARS SPORT DRY
UNISEX
Gemaakt voor hoge snelheden, afgestemd op hoog 
comfort: de laars SportDry. Met bovenmateriaal van  
2,2 mm dik rundleer en verwisselbare zij- en hielsliders.  
Het actief ventilerende, water- en winddichte  
GORE-TEX®-membraan zorgt ook bij verhitte 
inhaalmanoeuvres voor het juiste klimaat, terwijl de 
torsiestijve gewrichtsbescherming (TCS),  
de schokdemper en de versterkte neus voor  
bescherming op het hoogste niveau zorgen. 

 ‒ Sportieve leren laarzen met vervangbare  
zij- en hielsliders van kunststof

 ‒ Bovenmateriaal: volledig rundleer (2,2 mm), 
synthetisch leder achter op de schacht

 ‒ GORE-TEX® membraan: wind- en waterdicht,  
actief ventilerend

 ‒ Torsiestijve gewrichtsbescherming door Torsion 
Control System (TCS)

 ‒ Anatomisch gevormde scheenbeenbeschermer
 ‒ Teengedeelte aan binnenkant versterkt
 ‒ Schokdemper in de hak
 ‒ Schakelpedaalbescherming van zacht polyurethaan
 ‒ Ritssluiting aan de binnenzijde van de schacht, grote 
klittenbandsluiting bij de kuit voor een  
optimale pasvorm

 ‒ Rekbare zones op de wreef en de hiel
 ‒ Reflecterend vlak rechts en links op de hiel

 ‒ Olie- en benzinebestendige rubberen loopzool
 ‒ Uitneembare, wasbare binnenzool
 ‒ Voetbed met vochtregulerende en antibacteriële 
Cambrelle-voering

 ‒ Geperforeerde, actief ventilerende mesh-voering  
in de schacht

 ‒ Grote BMW Motorrad applicatie  
op de scheenbeenbescherming

 ‒ CE-certificering DIN EN 13634

KLEUR
Zwart
MATEN
39 – 49

LAARS DOUBLE R
UNISEX
Maximale bescherming en toch comfortabel.  
Zeer torsiestijf, zonder beperking aan de beweeglijkheid. 
Zowel op als naast het circuit maakt de laars  
DoubleR indruk met zijn doordachte concept  
van de veiligheidsschalentechniek.

 ‒ Hoogwaardige racelaars met veiligheidsschalen-
techniek van carbon en aramide

 ‒ Binnenschoen met gepatenteerd D-Axial  
gewrichtsscharniersysteem

 ‒ Buitenlaars van scheur- en slijtvast rundleder  
met textiel schacht

 ‒ Vervangbare zijsliders van roestvrij staal
 ‒ Speciale anti-slip racezool
 ‒ Luchtdoorlatende, zweetabsorberende leren voering
 ‒ Ritssluiting voor makkelijke instap
 ‒ Snelbindsysteem en met klittenband instelbare 
breedte voor perfecte pasvorm

 ‒ Klittenbandverbinding met motorpak DoubleR  
en DoubleR Race AIR mogelijk

 ‒ CE-certificering DIN EN 13634

KLEUR
Zwart/blauw
MATEN
40 – 47

LAARS GRAVEL
UNISEX
De beste verbinding tussen rijder en motorfiets? Een 
paar comfortabele rundleren endurolaarzen, voorzien 
van absoluut weerbestendig materiaal met actief 
ventilerend GORE-TEX®-membraan. Waarmee je het 
hele jaar over de beste bescherming beschikt. Meer 
perfectie komt van vele andere veiligheidszaken en  
de extreem robuuste zoolconstructie.

 ‒ Waterdichte leren endurolaars voor dagelijks gebruik
 ‒ Bovenmateriaal: rundleer  
(ca. 2,4 – 2,6 mm), gehydrofobeerd

 ‒ Met schuim gevoerde slagbescherming voor 
scheenbeen en enkelbescherming

 ‒ Neus- en hakverstevigingen
 ‒ Functioneel gevormde bescherming bij schakelpook-
zone, op beide zijden

 ‒ GORE-TEX® membraan: wind- en waterdicht,  
actief ventilerend

 ‒ Robuuste rubberen zool met veel grip
 ‒ Anatomisch gevormde binnenzool, antibacterieel
 ‒ Ruw leer op schacht voor meer grip op motorfiets
 ‒ Klittenband voor traploze breedteverstelling
 ‒ CE-certificering DIN EN 13634

KLEUR
Zwart
MATEN
38 – 48
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BMW Motorrad Laarzen

LAARS ROCKSTER
UNISEX
De laars Rockster biedt de bescherming van een 
motorlaars, zonder dat ze eruit ziet als een motorlaars. 
Dankzij het gehydrofobeerde rundleer waterafstotend en 
actief ventilerend tegelijk. Door het modieuze design 
leent de Rockster zich ook perfect om los van de 
motorfiets te dragen.

 ‒ Modieuze laars, comfortabel, chique en veilig
 ‒ Geschikt voor de hele dag, ook los van de motorfiets
 ‒ 100 % rundleer (ca. 1,6 - 1,8 mm), gehydrofobeerd
 ‒ Ledermix van ingevet glad leer en ruw leer  
op de schacht

 ‒ Versterkte hiel en tenen
 ‒ Leren schakelpedaalbescherming links
 ‒ Lange ritssluiting voor een goede instap
 ‒ Functionele voering, sneldrogend en actief 
ventilerend, ziet eruit als leer

 ‒ Kapafsluiting met glad leer afgezet
 ‒ Krachtige rubberen profielzool
 ‒ Vochttransporterende, dempende binnenzool, 
anatomisch gevormd, uitneembaar en wasbaar

 ‒ Korte, decoratieve strook met metalen sluiting
 ‒ Schachthoogte achter ca. 23 cm bij maat 43
 ‒ CE-certificering DIN EN 13634

KLEUR
Zwart
MATEN
36 – 48

LAARS VENTURE GRIP
UNISEX
Als een laars de beste eigenschappen voor toer- en 
enduroritten het hele jaar door kan combineren, dan 
heeft deze een absoluut waterdicht alibi. Zo overtuigt 
deze voor elke dag geschikte laars van volnerfs rundleer 
niet alleen door zijn zool met veel grip, maar ook door 
talloze doordachte veiligheidsfeatures.

 ‒ Waterdichte leren endurolaars met sportieve look, 
geschikt voor dagelijks gebruik

 ‒ Comfortabel, geschikt voor lange ritten en robuust
 ‒ Zeer slijtvast
 ‒ Typische enduro-look door de sluitingen, de  
gekleurde accenten op de zool, de hogere schacht  
en het geoliede leer

 ‒ 100 % volnerfs rundleer, geolied
 ‒ BMW klimaatmembraan, duurzaam wind-  
en waterdicht en zeer actief ventilerend

 ‒ Scheenbeenbescherming, thermisch gevormd  
en versterkt

 ‒ Kunststof enkelbescherming, gevoerd met schuim
 ‒ Functioneel gevormde bescherming bij schakelpook-
zone van leer, op beide zijden

 ‒ Ruw leer aan binnenkant schacht voor beter contact 
met de motorfiets bij staand rijden

 ‒ Drie instelbare snelsluitingen met  
hoogwaardige sluitingen

 ‒ Klittenbandvlak op kuit voor traploze breedteverstelling

 ‒ Elastisch gedeelte van leer bij wreef voor meer 
beweeglijkheid bij het schakelen en lopen

 ‒ Robuuste zool met hoge torsiestijfheid
 ‒ Profiel met extreem veel grip in het terrein
 ‒ Antibacteriële binnenzool, uitneembaar
 ‒ Schachtsluiting met elastische zoom, vermindert 
binnendringen van water en vuil

 ‒ Sluitkant aan de voorzijde, bij scheenbeen zacht 
bekleed

 ‒ Schachthoogte achter circa 36 cm bij maat 42
 ‒ CE-certificering DIN EN 13634

KLEUR
Bruin
MATEN
36 – 48

LAARS URBAN
HEREN- EN DAMESMATEN
Laars met korte schacht, biedt alles wat een motorlaars 
zoal nodig heeft. Dankzij de speciale hydrofobering van het 
rundleer is de laars waterafstotend en blijft deze toch actief 
ventileren. Hiel en neus zijn versterkt en een elastisch deel 
op de buitenschacht zorgt voor een comfortabele breedte.

 ‒ Robuuste laars met lage schacht
 ‒ 100 % nubuck-rundslederen (ca. 1,6 - 1,8 mm), 
gehydro fobeerd, naden met natuurlijk latex afgedicht

 ‒ Scheenbeen- en enkelbescherming van polyurethaan 
en met royale schuimpadding

 ‒ Hiel- en teenversterking
 ‒ Ritssluiting met lip tegen het binnendringen van water
 ‒ Korte klittenbandstrip voor het sluiten
 ‒ Elastische zone aan de buitenzijde van de schacht 
voor meer comfort in de breedte

 ‒ Functionele voering, snel drogend  
en actief ventilerend

 ‒ Voering op de schachtkraag van kalfsleder
 ‒ Krachtige rubberen profielzool
 ‒ Vochttransporterende, dempende anatomisch 
gevormde binnenzool (uitneembaar en wasbaar)

 ‒ Smallere snit voor dames
 ‒ Subtiele reflecterende streep over de hiel
 ‒ Schachthoogte voor circa 26 cm, achter circa 21 cm  
bij maat 42

 ‒ Gecertificeerd volgens DIN EN 13634:2010

KLEUR
Bruin
MATEN DAMES
37 – 40
MATEN HEREN
41 – 48

NIEUW
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BMW Motorrad Laarzen

LAARS ROCKSTER
UNISEX
De laars Rockster biedt de bescherming van een 
motorlaars, zonder dat ze eruit ziet als een motorlaars. 
Dankzij het gehydrofobeerde rundleer waterafstotend en 
actief ventilerend tegelijk. Door het modieuze design 
leent de Rockster zich ook perfect om los van de 
motorfiets te dragen.

 ‒ Modieuze laars, comfortabel, chique en veilig
 ‒ Geschikt voor de hele dag, ook los van de motorfiets
 ‒ 100 % rundleer (ca. 1,6 - 1,8 mm), gehydrofobeerd
 ‒ Ledermix van ingevet glad leer en ruw leer  
op de schacht

 ‒ Versterkte hiel en tenen
 ‒ Leren schakelpedaalbescherming links
 ‒ Lange ritssluiting voor een goede instap
 ‒ Functionele voering, sneldrogend en actief 
ventilerend, ziet eruit als leer

 ‒ Kapafsluiting met glad leer afgezet
 ‒ Krachtige rubberen profielzool
 ‒ Vochttransporterende, dempende binnenzool, 
anatomisch gevormd, uitneembaar en wasbaar

 ‒ Korte, decoratieve strook met metalen sluiting
 ‒ Schachthoogte achter ca. 23 cm bij maat 43
 ‒ CE-certificering DIN EN 13634

KLEUR
Zwart
MATEN
36 – 48

LAARS VENTURE GRIP
UNISEX
Als een laars de beste eigenschappen voor toer- en 
enduroritten het hele jaar door kan combineren, dan 
heeft deze een absoluut waterdicht alibi. Zo overtuigt 
deze voor elke dag geschikte laars van volnerfs rundleer 
niet alleen door zijn zool met veel grip, maar ook door 
talloze doordachte veiligheidsfeatures.

 ‒ Waterdichte leren endurolaars met sportieve look, 
geschikt voor dagelijks gebruik

 ‒ Comfortabel, geschikt voor lange ritten en robuust
 ‒ Zeer slijtvast
 ‒ Typische enduro-look door de sluitingen, de  
gekleurde accenten op de zool, de hogere schacht  
en het geoliede leer

 ‒ 100 % volnerfs rundleer, geolied
 ‒ BMW klimaatmembraan, duurzaam wind-  
en waterdicht en zeer actief ventilerend

 ‒ Scheenbeenbescherming, thermisch gevormd  
en versterkt

 ‒ Kunststof enkelbescherming, gevoerd met schuim
 ‒ Functioneel gevormde bescherming bij schakelpook-
zone van leer, op beide zijden

 ‒ Ruw leer aan binnenkant schacht voor beter contact 
met de motorfiets bij staand rijden

 ‒ Drie instelbare snelsluitingen met  
hoogwaardige sluitingen

 ‒ Klittenbandvlak op kuit voor traploze breedteverstelling

 ‒ Elastisch gedeelte van leer bij wreef voor meer 
beweeglijkheid bij het schakelen en lopen

 ‒ Robuuste zool met hoge torsiestijfheid
 ‒ Profiel met extreem veel grip in het terrein
 ‒ Antibacteriële binnenzool, uitneembaar
 ‒ Schachtsluiting met elastische zoom, vermindert 
binnendringen van water en vuil

 ‒ Sluitkant aan de voorzijde, bij scheenbeen zacht 
bekleed

 ‒ Schachthoogte achter circa 36 cm bij maat 42
 ‒ CE-certificering DIN EN 13634

KLEUR
Bruin
MATEN
36 – 48

LAARS URBAN
HEREN- EN DAMESMATEN
Laars met korte schacht, biedt alles wat een motorlaars 
zoal nodig heeft. Dankzij de speciale hydrofobering van het 
rundleer is de laars waterafstotend en blijft deze toch actief 
ventileren. Hiel en neus zijn versterkt en een elastisch deel 
op de buitenschacht zorgt voor een comfortabele breedte.

 ‒ Robuuste laars met lage schacht
 ‒ 100 % nubuck-rundslederen (ca. 1,6 - 1,8 mm), 
gehydro fobeerd, naden met natuurlijk latex afgedicht

 ‒ Scheenbeen- en enkelbescherming van polyurethaan 
en met royale schuimpadding

 ‒ Hiel- en teenversterking
 ‒ Ritssluiting met lip tegen het binnendringen van water
 ‒ Korte klittenbandstrip voor het sluiten
 ‒ Elastische zone aan de buitenzijde van de schacht 
voor meer comfort in de breedte

 ‒ Functionele voering, snel drogend  
en actief ventilerend

 ‒ Voering op de schachtkraag van kalfsleder
 ‒ Krachtige rubberen profielzool
 ‒ Vochttransporterende, dempende anatomisch 
gevormde binnenzool (uitneembaar en wasbaar)

 ‒ Smallere snit voor dames
 ‒ Subtiele reflecterende streep over de hiel
 ‒ Schachthoogte voor circa 26 cm, achter circa 21 cm  
bij maat 42

 ‒ Gecertificeerd volgens DIN EN 13634:2010

KLEUR
Bruin
MATEN DAMES
37 – 40
MATEN HEREN
41 – 48

NIEUW
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BMW Motorrad Laarzen

LAARS COVER AIRFLOW
UNISEX
Eindelijk komt de zoektocht naar een afdakje bij 
stortregens tot een einde. Gewoon de speciaal op laars 
AirFlow afgestemde, waterafstotende overschoenen 
aantrekken en je kunt weer verder. De beste bescher-
ming dankzij slijtvaste versterkingen, zonder flapperen, 
ook op hoge snelheid.

 ‒ Water- en vuilafstotende overschoen
 ‒ Speciaal afgestemd op de laars AirFlow
 ‒ Elastisch, PU-gecoat materiaal, verzonken naden
 ‒ Slijtvaste verstevigingen aan binnenzijde bij enkels,  
de zoolranden en ter hoogte van contactpunt  
met schakelpedaal

 ‒ Ritssluiting en elastische inzetstukken voor 
eenvoudige instap

 ‒ Korte deelzool in voorste deel voor stabiliteit  
tijdens het rijden

 ‒ Elastische schachtafsluiting
 ‒ Wappert niet, ook niet op hogere snelheden
 ‒ Reflecterende opdruk met BMW Motorrad opschrift

KLEUR
Zwart
DUBBELMATEN
36/37 tot 48/49

LAARS ALLROUND
UNISEX
De naam zegt alles. Want met deze vormstabiele 
toerlaars kunnen opstappers het hele jaar naar veraf 
gelegen reisdoelen koersen. Perfect beschermd  
tegen weer en wind dankzij het actief ventilerende  
GORE-TEX®- membraan en een robuuste  
materiaalmix van rundleer en CORDURA.

 ‒ Basis-toerlaars voor het hele jaar
 ‒ Buitenmateriaal van gehydrofobeerd  
rundleer en CORDURA

 ‒ Gebied bij enkels en scheenbeen versterkt met 
kunststof vormdelen en schuim

 ‒ Neus- en hakverstevigingen
 ‒ GORE-TEX® membraan: wind- en waterdicht,  
actief ventilerend

 ‒ Flexibele delen voor soepel lopen
 ‒ Laag gewicht
 ‒ Reflecterend materiaal op de hak
 ‒ CE-certificering DIN EN 1363

LAARS AIRFLOW
UNISEX
De lichte en zeer goed geventileerde laars AirFlow zorgt 
voor een luchtig gevoel op de motorfiets of maxi-scooter.

 ‒ Buitenmateriaal leer-textielmix
 ‒ AirTex-netmateriaal
 ‒ Versterkingen op scheenbeen en enkels
 ‒ Neus- en hakverstevigingen
 ‒ Reflecterend materiaal op de hak
 ‒ Uitneembare en anatomisch gevormde binnenzool
 ‒ Schachthoogte ca. 20 cm

KLEUR
Zwart
MATEN
36 – 48

LAARS PROTOURING
HERENMATEN
Voorjaar of herfst – met de laars ProTouring zit je altijd 
veilig. Aangenaam soepel, gehydrofobeerd zacht rundleer, 
een actief ventilerend GORE-TEX®-membraan voor de 
beste ventilatie, en flexibele zones op hiel en wreef 
maken dit de ideale toerlaars voor het hele jaar. Zeker op 
lange ritten ervaar je hoe aangenaam deze geraffineerde 
ergonomische performance voelt. Zelfs bij het wandelen 
blijft de laars ondanks alle veiligheidsvoorzieningen 
comfortabel dankzij de vele verstelmogelijkheden.

 ‒ Professionele toerlaars voor het hele jaar
 ‒ Volnerfs zacht rundleer (ca. 2,0 mm), gehydrofobeerd
 ‒ Groot beschermdeel voor scheenbeen,  
extra verstevigd en met schuim gevoerd

 ‒ Hiel beschermd tegen slijtage
 ‒ Bescherming bij schakelpedaalzone
 ‒ GORE-TEX®-membraan: wind- en waterdicht,  
actief ventilerend

 ‒ Schachtsluiting met zachte veloursvoering
 ‒ Wasbare binnenzool, anatomisch gevormd,  
met antibacteriële functie

 ‒ Flexibele zone op hiel en wreef
 ‒ CE-certificering DIN EN 13634

KLEUR
Zwart
MATEN
35 – 48

KLEUR
Zwart
MATEN HEREN
39 – 48
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BMW Motorrad Laarzen

LAARS COVER AIRFLOW
UNISEX
Eindelijk komt de zoektocht naar een afdakje bij 
stortregens tot een einde. Gewoon de speciaal op laars 
AirFlow afgestemde, waterafstotende overschoenen 
aantrekken en je kunt weer verder. De beste bescher-
ming dankzij slijtvaste versterkingen, zonder flapperen, 
ook op hoge snelheid.

 ‒ Water- en vuilafstotende overschoen
 ‒ Speciaal afgestemd op de laars AirFlow
 ‒ Elastisch, PU-gecoat materiaal, verzonken naden
 ‒ Slijtvaste verstevigingen aan binnenzijde bij enkels,  
de zoolranden en ter hoogte van contactpunt  
met schakelpedaal

 ‒ Ritssluiting en elastische inzetstukken voor 
eenvoudige instap

 ‒ Korte deelzool in voorste deel voor stabiliteit  
tijdens het rijden

 ‒ Elastische schachtafsluiting
 ‒ Wappert niet, ook niet op hogere snelheden
 ‒ Reflecterende opdruk met BMW Motorrad opschrift

KLEUR
Zwart
DUBBELMATEN
36/37 tot 48/49

LAARS ALLROUND
UNISEX
De naam zegt alles. Want met deze vormstabiele 
toerlaars kunnen opstappers het hele jaar naar veraf 
gelegen reisdoelen koersen. Perfect beschermd  
tegen weer en wind dankzij het actief ventilerende  
GORE-TEX®- membraan en een robuuste  
materiaalmix van rundleer en CORDURA.

 ‒ Basis-toerlaars voor het hele jaar
 ‒ Buitenmateriaal van gehydrofobeerd  
rundleer en CORDURA

 ‒ Gebied bij enkels en scheenbeen versterkt met 
kunststof vormdelen en schuim

 ‒ Neus- en hakverstevigingen
 ‒ GORE-TEX® membraan: wind- en waterdicht,  
actief ventilerend

 ‒ Flexibele delen voor soepel lopen
 ‒ Laag gewicht
 ‒ Reflecterend materiaal op de hak
 ‒ CE-certificering DIN EN 1363

LAARS AIRFLOW
UNISEX
De lichte en zeer goed geventileerde laars AirFlow zorgt 
voor een luchtig gevoel op de motorfiets of maxi-scooter.

 ‒ Buitenmateriaal leer-textielmix
 ‒ AirTex-netmateriaal
 ‒ Versterkingen op scheenbeen en enkels
 ‒ Neus- en hakverstevigingen
 ‒ Reflecterend materiaal op de hak
 ‒ Uitneembare en anatomisch gevormde binnenzool
 ‒ Schachthoogte ca. 20 cm

KLEUR
Zwart
MATEN
36 – 48

LAARS PROTOURING
HERENMATEN
Voorjaar of herfst – met de laars ProTouring zit je altijd 
veilig. Aangenaam soepel, gehydrofobeerd zacht rundleer, 
een actief ventilerend GORE-TEX®-membraan voor de 
beste ventilatie, en flexibele zones op hiel en wreef 
maken dit de ideale toerlaars voor het hele jaar. Zeker op 
lange ritten ervaar je hoe aangenaam deze geraffineerde 
ergonomische performance voelt. Zelfs bij het wandelen 
blijft de laars ondanks alle veiligheidsvoorzieningen 
comfortabel dankzij de vele verstelmogelijkheden.

 ‒ Professionele toerlaars voor het hele jaar
 ‒ Volnerfs zacht rundleer (ca. 2,0 mm), gehydrofobeerd
 ‒ Groot beschermdeel voor scheenbeen,  
extra verstevigd en met schuim gevoerd

 ‒ Hiel beschermd tegen slijtage
 ‒ Bescherming bij schakelpedaalzone
 ‒ GORE-TEX®-membraan: wind- en waterdicht,  
actief ventilerend

 ‒ Schachtsluiting met zachte veloursvoering
 ‒ Wasbare binnenzool, anatomisch gevormd,  
met antibacteriële functie

 ‒ Flexibele zone op hiel en wreef
 ‒ CE-certificering DIN EN 13634

KLEUR
Zwart
MATEN
35 – 48

KLEUR
Zwart
MATEN HEREN
39 – 48

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 71,00 €

PRIJS
 199,00 €

PRIJS
 184,00 €

PRIJS
 300,00 €
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BMW Motorrad Sneakers

NIEUW

SNEAKER DRY
UNISEX
Voor een bliksembezoek aan de stad hoef je niet altijd je 
hoge motorlaarzen aan. Beduidend lager en makkelijker 
is deze casual sneaker. Natuurlijk met de beste 
bescherming tegen weer en wind dankzij de robuuste 
bescherming van de enkels en de actief ventilerende 
OutDry-technologie. 

 ‒ Halfhoge sneaker, waterdicht,  
winddicht en actief ventilerend

 ‒ Ideaal voor korte afstanden en in de stad
 ‒ BMW klimaatmembraan als 3-laags laminaat met 
OutDry-technologie.

 ‒ Materiaalmix van leer en gewaxt leer
 ‒ Hielversterking op buitenkant door kunststof vormdeel 
met geïntegreerde reflectiezones

 ‒ Versterkingen op hiel en teengedeelte aan binnenzijde
 ‒ Enkelbescherming met afgeronde kunststoffen kap, 
aan binnenzijde met gel-pad

 ‒ Halfhoge schacht met ritssluiting op binnenzijde  
voor snel aan- en uittrekken

 ‒ Extra veters aan voorzijde voor  
individuele wijdteverstelling

 ‒ Schachthoogte achter circa 16 cm bij maat 42
 ‒ Veterafdekking van leer, met gestanst BMW logo
 ‒ Licht geprofileerde rubberen zool met boxermotor-motief

SNEAKER RIDE
UNISEX
Ook motorrijders willen af en toe naar de stad. Het liefst 
met lichte sneakers van hoogwaardig rundleer, waarvan 
de coole looks zowel bij spijkerbroek als pak passen. 
Voor de nodige veiligheid zorgen schakelpedaalbescher-
ming, versterkingen en protectoren.

 ‒ Hoogwaardige leren sneaker voor de stad  
en korte afstanden

 ‒ 100 % fijn en licht rundleer
 ‒ Geschikt voor warme zomers en  
vochtig-warme klimaten

 ‒ Licht en zeer actief ventilerend door geperforeerd 
suède aan de zijkanten

 ‒ Hiel extra beschermd door een voorgevormd deel
 ‒ Schakelpedaalbescherming
 ‒ Versterkingen aan de binnenzijde bij hiel en neus
 ‒ Reflecterend materiaal op zijkanten en hielen voor 
meer veiligheid in het donker

 ‒ Halfhoge schacht met ritssluiting aan binnenzijde,  
voor snel aan- en uittrekken

 ‒ Veters voor individuele breedteverstelling
 ‒ Veters met leren afdekking
 ‒ Schachthoogte achter circa 16 cm bij maat 43
 ‒ Rubber zool met boxermotormotief
 ‒ Functionele voering van 3D-afstandsweefsel voor 
luchtig draagcomfort

 ‒ Neonkleurige functionele voering van 3D Air-Mesh 
voor luchtig draagcomfort

 ‒ Binnenzool met antibacterieel oppervlak, onderkant 
heeft lichte structuur voor betere luchtcirculatie

 ‒ CE-certificering DIN EN 13634

KLEUR
Zwart
MATEN
39 – 48

 ‒ Binnenzool met BMW Motorrad branding,  
uitneembaar voor ventilatie of vervanging

 ‒ Lichte en zomerse kleuren
 ‒ CE-certificering DIN EN 13634

KLEUR
Blauw
MATEN
36 – 48

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 204,00 €

PRIJS
 189,00 €
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BMW Motorrad Sneakers

NIEUW

SNEAKER DRY
UNISEX
Voor een bliksembezoek aan de stad hoef je niet altijd je 
hoge motorlaarzen aan. Beduidend lager en makkelijker 
is deze casual sneaker. Natuurlijk met de beste 
bescherming tegen weer en wind dankzij de robuuste 
bescherming van de enkels en de actief ventilerende 
OutDry-technologie. 

 ‒ Halfhoge sneaker, waterdicht,  
winddicht en actief ventilerend

 ‒ Ideaal voor korte afstanden en in de stad
 ‒ BMW klimaatmembraan als 3-laags laminaat met 
OutDry-technologie.

 ‒ Materiaalmix van leer en gewaxt leer
 ‒ Hielversterking op buitenkant door kunststof vormdeel 
met geïntegreerde reflectiezones

 ‒ Versterkingen op hiel en teengedeelte aan binnenzijde
 ‒ Enkelbescherming met afgeronde kunststoffen kap, 
aan binnenzijde met gel-pad

 ‒ Halfhoge schacht met ritssluiting op binnenzijde  
voor snel aan- en uittrekken

 ‒ Extra veters aan voorzijde voor  
individuele wijdteverstelling

 ‒ Schachthoogte achter circa 16 cm bij maat 42
 ‒ Veterafdekking van leer, met gestanst BMW logo
 ‒ Licht geprofileerde rubberen zool met boxermotor-motief

SNEAKER RIDE
UNISEX
Ook motorrijders willen af en toe naar de stad. Het liefst 
met lichte sneakers van hoogwaardig rundleer, waarvan 
de coole looks zowel bij spijkerbroek als pak passen. 
Voor de nodige veiligheid zorgen schakelpedaalbescher-
ming, versterkingen en protectoren.

 ‒ Hoogwaardige leren sneaker voor de stad  
en korte afstanden

 ‒ 100 % fijn en licht rundleer
 ‒ Geschikt voor warme zomers en  
vochtig-warme klimaten

 ‒ Licht en zeer actief ventilerend door geperforeerd 
suède aan de zijkanten

 ‒ Hiel extra beschermd door een voorgevormd deel
 ‒ Schakelpedaalbescherming
 ‒ Versterkingen aan de binnenzijde bij hiel en neus
 ‒ Reflecterend materiaal op zijkanten en hielen voor 
meer veiligheid in het donker

 ‒ Halfhoge schacht met ritssluiting aan binnenzijde,  
voor snel aan- en uittrekken

 ‒ Veters voor individuele breedteverstelling
 ‒ Veters met leren afdekking
 ‒ Schachthoogte achter circa 16 cm bij maat 43
 ‒ Rubber zool met boxermotormotief
 ‒ Functionele voering van 3D-afstandsweefsel voor 
luchtig draagcomfort

 ‒ Neonkleurige functionele voering van 3D Air-Mesh 
voor luchtig draagcomfort

 ‒ Binnenzool met antibacterieel oppervlak, onderkant 
heeft lichte structuur voor betere luchtcirculatie

 ‒ CE-certificering DIN EN 13634

KLEUR
Zwart
MATEN
39 – 48

 ‒ Binnenzool met BMW Motorrad branding,  
uitneembaar voor ventilatie of vervanging

 ‒ Lichte en zomerse kleuren
 ‒ CE-certificering DIN EN 13634

KLEUR
Blauw
MATEN
36 – 48

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 204,00 €

PRIJS
 189,00 €
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68

HAND- 
SCHOENEN 

Als motorrijder dienen je handen altijd goed 
beschermd te zijn. Om bij elk weertype alles onder 
controle en grip te hebben, levert BMW Motorrad 
wind- en waterdichte handschoenen, die in de 
handpalm en zijkanten extra verstevigd zijn.  
Om het comfort daarbij niets tekort te laten komen, 
zijn modellen zoals de handschoen Two in One 
voorzien van multifunctionele kamertechnologie  
en touchscreen geschikte vingertoppen.

69

Handschoen Two in One   70
Handschoen EnduroGuard   71
Handschoen DoubleR   72
Handschoen AirFlow   73
Handschoen Rallye   74
Handschoen GS Dry   75
Handschoen Atlantis   76
Handschoen ProSummer   77
Handschoen ProWinter   77
Handschoen Rockster   78
Handschoen DownTown   79
Handschoen Allround   80
Onderhandschoen zijde   80
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68

HAND- 
SCHOENEN 

Als motorrijder dienen je handen altijd goed 
beschermd te zijn. Om bij elk weertype alles onder 
controle en grip te hebben, levert BMW Motorrad 
wind- en waterdichte handschoenen, die in de 
handpalm en zijkanten extra verstevigd zijn.  
Om het comfort daarbij niets tekort te laten komen, 
zijn modellen zoals de handschoen Two in One 
voorzien van multifunctionele kamertechnologie  
en touchscreen geschikte vingertoppen.

69

Handschoen Two in One   70
Handschoen EnduroGuard   71
Handschoen DoubleR   72
Handschoen AirFlow   73
Handschoen Rallye   74
Handschoen GS Dry   75
Handschoen Atlantis   76
Handschoen ProSummer   77
Handschoen ProWinter   77
Handschoen Rockster   78
Handschoen DownTown   79
Handschoen Allround   80
Onderhandschoen zijde   80
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HANDSCHOEN ENDUROGUARD
UNISEX
Deze sportieve endurohandschoen met 2-kamer-tech-
nologie is uniek en multifunctioneel: afhankelijk van de 
weersomstandigheden wissel je eenvoudig van kamer. 
De kamer PROOF beschermt tegen vocht, is actief 
ventilerend, wind- en waterdicht en warmte-isolerend 
gevoerd. De gripkamer GRIP zorgt middels extreem dun 
en slijtvast kangoeroeleer voor uitmuntend vingergevoel 
en een plooivrije pasvorm. 

 ‒ Endurohandschoen met 2-kamertechnologie,  
kan afhankelijk van de weersomstandigheden  
tussen de kamers wisselen

 ‒ Bovenste kamer PROOF water-, winddicht en actief 
ventilerend door GORE-TEX®-membraan, met lichte, 
warmte-isolerende piqué-jersey-voering

 ‒ Onderste kamer GRIP uit kangoeroeleder  
voor een optimaal gripgevoel

 ‒ Bovenzijde: materiaalmix van zacht rundleer  
en Schoeller-Dynatec

 ‒ Uiterst slijtvaste ceraspace-opdruk op de knokkel-
schalen en de bal van de hand

 ‒ Dubbel leer bij de randen van de hand
 ‒ Harde knokkelschalen uit kunststof met schokabsor-
berende schuimpadding

 ‒ Licht schuim op bovenzijde vinger en hand
 ‒ Top van wijsvinger en duim geschikt  
voor touchscreenbediening

 ‒ Rubberen vizierwisser op de linker wijsvinger
 ‒ Middellange omslag met klittenbandsluiting voor het 
verstellen van de breedte

 ‒ Reflecterend materiaal aan de buitenzijde
 ‒ Speciale naden bij de vingers en de handpalm, drukvrij
 ‒ CE-certificering DIN EN 13594

KLEUR
Zwart
MATEN
6-6½ – 12-12½

BMW Motorrad Handschoenen

HANDSCHOEN TWO IN ONE
UNISEX
2-in-1-functie voor meer comfort tijdens het toeren: de 
sportieve handschoen met 2-kamer-technologie heeft 
het in zich. De eerste kamer is niet gevoerd en biedt 
dankzij kangoeroeleer uitstekende grip op het stuur, de 
tweede kamer is waterdicht en zorgt door middel van  
het actief ventilerende GORE-TEX®-membraan voor  
de perfecte bescherming tegen weer en wind. 

 ‒ Sportieve GORE-TEX® toerhandschoen  
met 2-kamer-technologie

 ‒ Uniek en multifunctioneel: wissel afhankelijk  
van de weersomstandigheid van kamer

 ‒ SuperFabric op de handbal, voorzien van  
schokabsorberend schuim

 ‒ Dubbele leerlaag op zijkant hand
 ‒ Harde knokkelbescherming van kunststof,  
bekleed met schokabsorberend schuim

 ‒ Licht schuim op vingertoppen
 ‒ Vizierwisser op linker wijsvinger
 ‒ Wijsvinger- en duimtop geschikt om  
touchscreen te bedienen

 ‒ Kleurmarkering voor eenvoudig en  
snel aan- en uittrekken

 ‒ CE-certificering DIN EN 13594

KLEUR
Zwart/grijs
MATEN
6-6½ – 12-12½

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 184,00 €

PRIJS
 184,00 €
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HANDSCHOEN ENDUROGUARD
UNISEX
Deze sportieve endurohandschoen met 2-kamer-tech-
nologie is uniek en multifunctioneel: afhankelijk van de 
weersomstandigheden wissel je eenvoudig van kamer. 
De kamer PROOF beschermt tegen vocht, is actief 
ventilerend, wind- en waterdicht en warmte-isolerend 
gevoerd. De gripkamer GRIP zorgt middels extreem dun 
en slijtvast kangoeroeleer voor uitmuntend vingergevoel 
en een plooivrije pasvorm. 

 ‒ Endurohandschoen met 2-kamertechnologie,  
kan afhankelijk van de weersomstandigheden  
tussen de kamers wisselen

 ‒ Bovenste kamer PROOF water-, winddicht en actief 
ventilerend door GORE-TEX®-membraan, met lichte, 
warmte-isolerende piqué-jersey-voering

 ‒ Onderste kamer GRIP uit kangoeroeleder  
voor een optimaal gripgevoel

 ‒ Bovenzijde: materiaalmix van zacht rundleer  
en Schoeller-Dynatec

 ‒ Uiterst slijtvaste ceraspace-opdruk op de knokkel-
schalen en de bal van de hand

 ‒ Dubbel leer bij de randen van de hand
 ‒ Harde knokkelschalen uit kunststof met schokabsor-
berende schuimpadding

 ‒ Licht schuim op bovenzijde vinger en hand
 ‒ Top van wijsvinger en duim geschikt  
voor touchscreenbediening

 ‒ Rubberen vizierwisser op de linker wijsvinger
 ‒ Middellange omslag met klittenbandsluiting voor het 
verstellen van de breedte

 ‒ Reflecterend materiaal aan de buitenzijde
 ‒ Speciale naden bij de vingers en de handpalm, drukvrij
 ‒ CE-certificering DIN EN 13594

KLEUR
Zwart
MATEN
6-6½ – 12-12½

BMW Motorrad Handschoenen

HANDSCHOEN TWO IN ONE
UNISEX
2-in-1-functie voor meer comfort tijdens het toeren: de 
sportieve handschoen met 2-kamer-technologie heeft 
het in zich. De eerste kamer is niet gevoerd en biedt 
dankzij kangoeroeleer uitstekende grip op het stuur, de 
tweede kamer is waterdicht en zorgt door middel van  
het actief ventilerende GORE-TEX®-membraan voor  
de perfecte bescherming tegen weer en wind. 

 ‒ Sportieve GORE-TEX® toerhandschoen  
met 2-kamer-technologie

 ‒ Uniek en multifunctioneel: wissel afhankelijk  
van de weersomstandigheid van kamer

 ‒ SuperFabric op de handbal, voorzien van  
schokabsorberend schuim

 ‒ Dubbele leerlaag op zijkant hand
 ‒ Harde knokkelbescherming van kunststof,  
bekleed met schokabsorberend schuim

 ‒ Licht schuim op vingertoppen
 ‒ Vizierwisser op linker wijsvinger
 ‒ Wijsvinger- en duimtop geschikt om  
touchscreen te bedienen

 ‒ Kleurmarkering voor eenvoudig en  
snel aan- en uittrekken

 ‒ CE-certificering DIN EN 13594

KLEUR
Zwart/grijs
MATEN
6-6½ – 12-12½

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 184,00 €

PRIJS
 184,00 €
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BMW Motorrad Handschoenen

HANDSCHOEN DOUBLE R
UNISEX
Aan sportieve genen ontbreekt het deze robuuste 
handschoen uit 100% kangoeroeleer niet. Zo bieden de 
harde knokkelprotector van kunststof met titanium-inzet, 
het SuperFabric-materiaal met schokabsorberende gel 
en het schokdempende Suprotec-schuim op de 
handrug optimale bescherming. 

 ‒ Robuuste en flexibele sporthandschoen
 ‒ 100 % kangoeroeleer
 ‒ Handbal en zijkanten hand optimaal beschermd  
met Superfabric-materiaal, voorzien van  
schokabsorberende gel

 ‒ Harde knokkelkappen van met titanium versterkt 
kunststof zorgen voor nog meer bescherming

 ‒ Schokdempend Suprotec-schuim op de handrug, 
dikte afhankelijk van functie/plek

 ‒ Extra draagcomfort dankzij stretch inzetstukken
 ‒ CE-certificering DIN EN 13594

KLEUR
Blauw/wit/rood/zwart
MATEN
6-6½ – 12-12½

HANDSCHOEN AIRFLOW
UNISEX
Deze handschoen is perfect afgestemd op het 
motorpak AirFlow, maar ondertussen geschikt voor elke 
zomerse toerrit. Hij biedt een mix uit dunne en zeer 
slijtvaste materialen, zoals geitenleer en AirTex, die  
grip en bescherming verenigen. Knokkelprotector en 
schokabsorberend schuim beschermen de bovenhand. 
Perforaties tussen de vingers optimaliseren de ventilatie. 
Kortom: met de handschoen AirFlow kan de volgende 
zomerse rit van start. 

 ‒ Lichte, goed geventileerde zomerhandschoen
 ‒ Actief ventilerend geitenleer en luchtdoorlatend 
Schoeller-AirTex materiaal op groot deel bovenkant

 ‒ Perforaties op de bovenhand tussen de vingers  
voor een betere ventilatie

 ‒ Handpalm op valgevoelige plaatsen dubbel 
uitgevoerd, de bal van de hand met een  
Schoeller-Keprotec onderlaag

 ‒ Harde kunststof knokkelschalen met lederen 
bekleding en schokabsorberende schuimpadding

 ‒ Licht schuimrubber aan de bovenzijde van de vingers
 ‒ Korte omslag met klittenbandsluiting ter fixering  
aan de pols

 ‒ Zachte sluiting voorkomt schuren aan de pols
 ‒ Perfecte voorgekromde pasvorm, bewegingsvouwen 
bij de vinger

 ‒ Handpalm niet gevoerd voor een directe grip  
op het stuur

 ‒ Wildleer op duimen voor wissen van vizier
 ‒ CE-certificering DIN EN 1359

KLEUREN
Zwart 
Grijs
MATEN
6-6½ – 12-12½

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 199,00 €

PRIJS
 112,00 €
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BMW Motorrad Handschoenen

HANDSCHOEN DOUBLE R
UNISEX
Aan sportieve genen ontbreekt het deze robuuste 
handschoen uit 100% kangoeroeleer niet. Zo bieden de 
harde knokkelprotector van kunststof met titanium-inzet, 
het SuperFabric-materiaal met schokabsorberende gel 
en het schokdempende Suprotec-schuim op de 
handrug optimale bescherming. 

 ‒ Robuuste en flexibele sporthandschoen
 ‒ 100 % kangoeroeleer
 ‒ Handbal en zijkanten hand optimaal beschermd  
met Superfabric-materiaal, voorzien van  
schokabsorberende gel

 ‒ Harde knokkelkappen van met titanium versterkt 
kunststof zorgen voor nog meer bescherming

 ‒ Schokdempend Suprotec-schuim op de handrug, 
dikte afhankelijk van functie/plek

 ‒ Extra draagcomfort dankzij stretch inzetstukken
 ‒ CE-certificering DIN EN 13594

KLEUR
Blauw/wit/rood/zwart
MATEN
6-6½ – 12-12½

HANDSCHOEN AIRFLOW
UNISEX
Deze handschoen is perfect afgestemd op het 
motorpak AirFlow, maar ondertussen geschikt voor elke 
zomerse toerrit. Hij biedt een mix uit dunne en zeer 
slijtvaste materialen, zoals geitenleer en AirTex, die  
grip en bescherming verenigen. Knokkelprotector en 
schokabsorberend schuim beschermen de bovenhand. 
Perforaties tussen de vingers optimaliseren de ventilatie. 
Kortom: met de handschoen AirFlow kan de volgende 
zomerse rit van start. 

 ‒ Lichte, goed geventileerde zomerhandschoen
 ‒ Actief ventilerend geitenleer en luchtdoorlatend 
Schoeller-AirTex materiaal op groot deel bovenkant

 ‒ Perforaties op de bovenhand tussen de vingers  
voor een betere ventilatie

 ‒ Handpalm op valgevoelige plaatsen dubbel 
uitgevoerd, de bal van de hand met een  
Schoeller-Keprotec onderlaag

 ‒ Harde kunststof knokkelschalen met lederen 
bekleding en schokabsorberende schuimpadding

 ‒ Licht schuimrubber aan de bovenzijde van de vingers
 ‒ Korte omslag met klittenbandsluiting ter fixering  
aan de pols

 ‒ Zachte sluiting voorkomt schuren aan de pols
 ‒ Perfecte voorgekromde pasvorm, bewegingsvouwen 
bij de vinger

 ‒ Handpalm niet gevoerd voor een directe grip  
op het stuur

 ‒ Wildleer op duimen voor wissen van vizier
 ‒ CE-certificering DIN EN 1359

KLEUREN
Zwart 
Grijs
MATEN
6-6½ – 12-12½

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
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:N
LA

PRIJS
 199,00 €

PRIJS
 112,00 €
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BMW Motorrad Handschoenen

HANDSCHOEN RALLYE
UNISEX
Op warme dagen en tijdens offroad rijden zorgt  
de zomerse endurohandschoen Rallye voor ideaal 
klimaatcomfort. De materiaalmix van robuust kangoeroe-
leer, geitenleer en elastisch Spandex staat garant  
voor de beste grip. Terwijl de slagvaste harde schaal 
uitstekende bescherming biedt bij offroad rijden.

 ‒ Zomerse endurohandschoen, tot in detail afgestemd 
op offroad rijden

 ‒ Twee kleurvarianten, passend bij het motorpak Rallye
 ‒ Handpalm van uiterst slijtvast kangoeroeleer, deels 
dubbellaags; sandwichconstructie van Temperfoam  
en een dubbele laag leer op de vingertoppen

 ‒ Handrug van geitenleer met Spandex, daardoor  
zeer elastisch en luchtig

 ‒ Harde schaal van BMW Motorrad  
met daaronder Temperfoam

 ‒ Korte schacht van geitenleer met klittenbandstrip
 ‒ Extreme ventilatie door sleuven in de harde  
schaal en netmateriaal tussen de vingers

 ‒ Handpalm: Speciale naden voorkomen  
drukpunten bij de vingers

 ‒ Ongevoerd voor goede grip
 ‒ Rundleren pads met schuimvulling op de vingers  
ter bescherming tijdens het doorkruisen van 
struikgewassen en tegen slijtage

 ‒ CE-certificering DIN EN 13594 

KLEUREN
Grijs/rood 
Zwart/blauw
MATEN
6 - 6½ – 12 - 12½

NIEUW

HANDSCHOEN GS DRY
HEREN- EN DAMESPASVORM
Waterdicht, actief ventilerend en geschikt voor  
toerijders. Wat wil een motorrijder nog meer van  
een endurohandschoen van leer en stof met  
GORE-TEX® XTRAFIT™-membraan? Natuurlijk met 
robuuste extra leerlagen, uiterst slijtvast SuperFabric  
en een zachte knokkelprotector.

 ‒ Endurotoerhandschoen van leer met textiel
 ‒ Binnenhand en vingertoppen (bovenkant)  
versterkt met geitenleer

 ‒ Bovenhand en handrug van slijtvaste CORDURA  
en CORDURA-stretch

 ‒ Duimen en wijsvingers uitgevoerd met tactiel leer
 ‒ Bovenzijde vingers van elastisch Spandex,  
met schuim eronder

 ‒ GORE-TEX® X-TRAFIT-membraan  
(wind- en waterdicht, zeer actief ventilerend)

 ‒ Perfecte, vouwloze pasvorm en gemakkelijk aan- en 
uittrekken door 3-laags laminaat

 ‒ Dubbele leerlagen op zijkant hand en handpalm
 ‒ Zeer slijtvast met Memory Foam gevoerd  
SuperFabric op de handpalmen

 ‒ Beschermende knokkelprotector
 ‒ Halflange omslag van CORDURA met wijdteverstelling 
met klittenband en afstroopriem bij de pols (binnen)

 ‒ CE-certificering DIN EN 13594

NIEUW

KLEUREN
Zwartblauw of grijs
MATEN DAMES
6 – 8 (eenheidsmaten voor betere pasvorm)
MATEN HEREN
8 - 6½ – 12 - 12½

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 92,00 €

PRIJS
 123,00 €
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BMW Motorrad Handschoenen

HANDSCHOEN RALLYE
UNISEX
Op warme dagen en tijdens offroad rijden zorgt  
de zomerse endurohandschoen Rallye voor ideaal 
klimaatcomfort. De materiaalmix van robuust kangoeroe-
leer, geitenleer en elastisch Spandex staat garant  
voor de beste grip. Terwijl de slagvaste harde schaal 
uitstekende bescherming biedt bij offroad rijden.

 ‒ Zomerse endurohandschoen, tot in detail afgestemd 
op offroad rijden

 ‒ Twee kleurvarianten, passend bij het motorpak Rallye
 ‒ Handpalm van uiterst slijtvast kangoeroeleer, deels 
dubbellaags; sandwichconstructie van Temperfoam  
en een dubbele laag leer op de vingertoppen

 ‒ Handrug van geitenleer met Spandex, daardoor  
zeer elastisch en luchtig

 ‒ Harde schaal van BMW Motorrad  
met daaronder Temperfoam

 ‒ Korte schacht van geitenleer met klittenbandstrip
 ‒ Extreme ventilatie door sleuven in de harde  
schaal en netmateriaal tussen de vingers

 ‒ Handpalm: Speciale naden voorkomen  
drukpunten bij de vingers

 ‒ Ongevoerd voor goede grip
 ‒ Rundleren pads met schuimvulling op de vingers  
ter bescherming tijdens het doorkruisen van 
struikgewassen en tegen slijtage

 ‒ CE-certificering DIN EN 13594 

KLEUREN
Grijs/rood 
Zwart/blauw
MATEN
6 - 6½ – 12 - 12½

NIEUW

HANDSCHOEN GS DRY
HEREN- EN DAMESPASVORM
Waterdicht, actief ventilerend en geschikt voor  
toerijders. Wat wil een motorrijder nog meer van  
een endurohandschoen van leer en stof met  
GORE-TEX® XTRAFIT™-membraan? Natuurlijk met 
robuuste extra leerlagen, uiterst slijtvast SuperFabric  
en een zachte knokkelprotector.

 ‒ Endurotoerhandschoen van leer met textiel
 ‒ Binnenhand en vingertoppen (bovenkant)  
versterkt met geitenleer

 ‒ Bovenhand en handrug van slijtvaste CORDURA  
en CORDURA-stretch

 ‒ Duimen en wijsvingers uitgevoerd met tactiel leer
 ‒ Bovenzijde vingers van elastisch Spandex,  
met schuim eronder

 ‒ GORE-TEX® X-TRAFIT-membraan  
(wind- en waterdicht, zeer actief ventilerend)

 ‒ Perfecte, vouwloze pasvorm en gemakkelijk aan- en 
uittrekken door 3-laags laminaat

 ‒ Dubbele leerlagen op zijkant hand en handpalm
 ‒ Zeer slijtvast met Memory Foam gevoerd  
SuperFabric op de handpalmen

 ‒ Beschermende knokkelprotector
 ‒ Halflange omslag van CORDURA met wijdteverstelling 
met klittenband en afstroopriem bij de pols (binnen)

 ‒ CE-certificering DIN EN 13594

NIEUW

KLEUREN
Zwartblauw of grijs
MATEN DAMES
6 – 8 (eenheidsmaten voor betere pasvorm)
MATEN HEREN
8 - 6½ – 12 - 12½

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 92,00 €

PRIJS
 123,00 €
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HANDSCHOEN ATLANTIS
UNISEX
De waterdichte leren handschoen Atlantis komt met 
name tijdens de overgangstemperaturen goed op koers. 
Het robuuste materiaal uit rund-veloursleer en actief 
ventilerend GORE-TEX® X-TRAFIT-membraan past 
optisch perfect bij het gelijknamige motorpak Atlantis. 
En is ook op lange toerritten je beste compagnon.

 ‒ Leren toerhandschoen voor het voor- en naseizoen
 ‒ Bovenhand van rund-veloursleer, handpalm van zacht 
geitenleer, beide gehydrofobeerd

 ‒ Dubbele leerlaag op kwetsbare delen, zijkant hand 
voorzien van Keprotec 

 ‒ Vingers en knokkels voorzien  
van schokabsorberend memoryschuim

 ‒ Wind- en waterdicht en actief ventilerend dankzij 
GORE-TEX®-X-TRAFIT membraan

 ‒ Lange schacht om te dragen boven of onder  
de mouwen

 ‒ Vingertoppen van duim- en wijsvinger geschikt  
voor touchscreens

 ‒ Vizierwisser op linker wijsvinger
 ‒ Speciale naden voor draagcomfort zonder drukpunten
 ‒ CE-certificering DIN EN 13594

KLEUR
Antraciet
MATEN
6-6½ – 12-12½

BMW Motorrad Handschoenen

HANDSCHOEN PROSUMMER
HEREN- EN DAMESPASVORM
Op warme zomerdagen, zorgt het actief ventilerende 
GORE-TEX® X-TRAFIT-membraan van de lichte 
zomerhandschoen voor het beste klimaatcomfort.  
En mocht er toch een buitje overtrekken, dan biedt  
het water- en winddichte materiaal uit geiten-nappaleer  
en nylon-stretch optimale bescherming.

 ‒ Lichte, waterdichte toerhandschoen voor de zomer
 ‒ Materiaalmix van gehydrophobeerd geiten-nappaleer 
en nylon-stretch

 ‒ Wind- en waterdicht en actief ventilerend dankzij 
GORE-TEX®-X-TRAFIT membraan

 ‒ Extreem lichte functionele voering  
van jersey-piqué, vochtafvoerend

 ‒ Dubbele leerlagen op handpalm en zijkant hand, 
evenals op gripvlak bij duimen

 ‒ Knokkels voorzien van schokabsorberend  
PORON-schuim

 ‒ Smalle klittenband op polsgewricht,  
grote klittenband aan binnenzijde schacht

 ‒ Knokkels voorzien van stretchleer
 ‒ Vingertoppen met touchscreenbedieningsfunctie
 ‒ Vizierwisser op linker wijsvinger, wisvlak van wildleer  
op linkerduim

 ‒ Reflecterende opdruk op bovenkant hand, zijkant hand 
en schacht 
 

HANDSCHOEN PROWINTER
UNISEX
Warm aanbevolen, deze water- en winddichte 
GORE-TEX® winterhandschoen. Met deze handschoen 
ga je dankzij de Thinsulate-voering en pluizige 
binnenvoering zelfs bij nat en koud weer de weg  
op. Ook de lange neopreen schacht en de speciale 
vingerconstructie voorkomen koude handen.

 ‒ Sterk isolerende, waterdichte winterhandschoen
 ‒ Handpalm: gehyrdofobeerd geitenleer, dubbellaags  
op handbal, evenals op gripvlak bij duimen

 ‒ Bovenkant hand van elastisch hightech en functioneel 
materiaal Nyspan voor hoog draagcomfort

 ‒ Wind- en waterdicht en actief ventilerend dankzij 
GORE-TEX®-membraan

 ‒ Isolerende Thinsulate-wattenvoering, bovenkant  
hand extra bedekt met aluminium

 ‒ Donzige voering van opgeruwde kunstvezel 
(handpalm) en fleece (bovenkant hand)

 ‒ Hightech knokkelkappen,  
stootvast en energieabsorberend

 ‒ Vingertoppen met touchscreenbedieningsfunctie
 ‒ Vizierwisser op linker wijsvinger, wisvlak van  
wildleer op linkerduim

 ‒ Reflecterende strepen op zijkant hand en bij  
de kleine vingers

 ‒ CE-certificering DIN EN 13594

 ‒ Aparte snit voor dames en heren
 ‒ CE-certificering DIN EN 13594

KLEUR
Zwart
MATEN DAMES
6 – 8 (eenheidsmaten voor betere pasvorm)
MATEN HEREN
8-6½ – 12-12½

KLEUR
Zwart
MATEN
6-6½ – 12-12½

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 153,00 €

PRIJS
 123,00 €

PRIJS
 143,00 €
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HANDSCHOEN ATLANTIS
UNISEX
De waterdichte leren handschoen Atlantis komt met 
name tijdens de overgangstemperaturen goed op koers. 
Het robuuste materiaal uit rund-veloursleer en actief 
ventilerend GORE-TEX® X-TRAFIT-membraan past 
optisch perfect bij het gelijknamige motorpak Atlantis. 
En is ook op lange toerritten je beste compagnon.

 ‒ Leren toerhandschoen voor het voor- en naseizoen
 ‒ Bovenhand van rund-veloursleer, handpalm van zacht 
geitenleer, beide gehydrofobeerd

 ‒ Dubbele leerlaag op kwetsbare delen, zijkant hand 
voorzien van Keprotec 

 ‒ Vingers en knokkels voorzien  
van schokabsorberend memoryschuim

 ‒ Wind- en waterdicht en actief ventilerend dankzij 
GORE-TEX®-X-TRAFIT membraan

 ‒ Lange schacht om te dragen boven of onder  
de mouwen

 ‒ Vingertoppen van duim- en wijsvinger geschikt  
voor touchscreens

 ‒ Vizierwisser op linker wijsvinger
 ‒ Speciale naden voor draagcomfort zonder drukpunten
 ‒ CE-certificering DIN EN 13594

KLEUR
Antraciet
MATEN
6-6½ – 12-12½

BMW Motorrad Handschoenen

HANDSCHOEN PROSUMMER
HEREN- EN DAMESPASVORM
Op warme zomerdagen, zorgt het actief ventilerende 
GORE-TEX® X-TRAFIT-membraan van de lichte 
zomerhandschoen voor het beste klimaatcomfort.  
En mocht er toch een buitje overtrekken, dan biedt  
het water- en winddichte materiaal uit geiten-nappaleer  
en nylon-stretch optimale bescherming.

 ‒ Lichte, waterdichte toerhandschoen voor de zomer
 ‒ Materiaalmix van gehydrophobeerd geiten-nappaleer 
en nylon-stretch

 ‒ Wind- en waterdicht en actief ventilerend dankzij 
GORE-TEX®-X-TRAFIT membraan

 ‒ Extreem lichte functionele voering  
van jersey-piqué, vochtafvoerend

 ‒ Dubbele leerlagen op handpalm en zijkant hand, 
evenals op gripvlak bij duimen

 ‒ Knokkels voorzien van schokabsorberend  
PORON-schuim

 ‒ Smalle klittenband op polsgewricht,  
grote klittenband aan binnenzijde schacht

 ‒ Knokkels voorzien van stretchleer
 ‒ Vingertoppen met touchscreenbedieningsfunctie
 ‒ Vizierwisser op linker wijsvinger, wisvlak van wildleer  
op linkerduim

 ‒ Reflecterende opdruk op bovenkant hand, zijkant hand 
en schacht 
 

HANDSCHOEN PROWINTER
UNISEX
Warm aanbevolen, deze water- en winddichte 
GORE-TEX® winterhandschoen. Met deze handschoen 
ga je dankzij de Thinsulate-voering en pluizige 
binnenvoering zelfs bij nat en koud weer de weg  
op. Ook de lange neopreen schacht en de speciale 
vingerconstructie voorkomen koude handen.

 ‒ Sterk isolerende, waterdichte winterhandschoen
 ‒ Handpalm: gehyrdofobeerd geitenleer, dubbellaags  
op handbal, evenals op gripvlak bij duimen

 ‒ Bovenkant hand van elastisch hightech en functioneel 
materiaal Nyspan voor hoog draagcomfort

 ‒ Wind- en waterdicht en actief ventilerend dankzij 
GORE-TEX®-membraan

 ‒ Isolerende Thinsulate-wattenvoering, bovenkant  
hand extra bedekt met aluminium

 ‒ Donzige voering van opgeruwde kunstvezel 
(handpalm) en fleece (bovenkant hand)

 ‒ Hightech knokkelkappen,  
stootvast en energieabsorberend

 ‒ Vingertoppen met touchscreenbedieningsfunctie
 ‒ Vizierwisser op linker wijsvinger, wisvlak van  
wildleer op linkerduim

 ‒ Reflecterende strepen op zijkant hand en bij  
de kleine vingers

 ‒ CE-certificering DIN EN 13594

 ‒ Aparte snit voor dames en heren
 ‒ CE-certificering DIN EN 13594

KLEUR
Zwart
MATEN DAMES
6 – 8 (eenheidsmaten voor betere pasvorm)
MATEN HEREN
8-6½ – 12-12½

KLEUR
Zwart
MATEN
6-6½ – 12-12½

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 153,00 €

PRIJS
 123,00 €

PRIJS
 143,00 €
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BMW Motorrad Handschoenen

HANDSCHOEN ROCKSTER
UNISEX
De korte leren handschoen Rockster is ideaal bij zomerse 
temperaturen. Door perforaties tussen de vingers blijven 
de handen goed geventileerd en zorgt de ongevoerde 
handpalm voor een directe grip.

KLEUREN
Zwart 
Bruin
MATEN
6-6½ – 12-12½

 ‒ Korte lederen handschoen voor hoge temperaturen
 ‒ Bovenkant en handpalm van zacht geitenleer met 
stoere nerven

 ‒ Extra lederlagen op de zijkant van de hand en de 
handpalm

 ‒ Knokkels en handpalmen met schokabsorberend 
traagschuim

 ‒ Handpalm niet gevoerd voor een directe grip, handrug 
met lichte tricotvoering

 ‒ Perforaties tussen de vingers
 ‒ Bandje met 2 drukknopen op de pols voor breedtever-
stelling op de handrug

 ‒ Top van wijsvinger en duim geschikt voor touch-
screenbediening

 ‒ Gecertificeerd volgens prEN 13594

HANDSCHOEN DOWNTOWN
UNISEX
Ongehinderd genieten van de rijwind en mobiel blijven 
met een handschoen waarmee je een touchscreen kunt 
bedienen? Geen probleem met deze dunne hand-
schoen uit zacht geitenleer en licht textiel. Want dankzij 
GORE-TEX® WINDSTOPPER is het materiaal 100 % 
winddicht en actief ventilerend.

 ‒ Lichte, dunne handschoen met korte schacht
 ‒ Handpalm van zacht geitenleer  
met duidelijke perforatie

 ‒ Bovenkant hand: materiaalcombinatie van geitenleer 
en licht, elastisch textiel

 ‒ Dubbele leerlagen op zijkant hand en binnenhand
 ‒ GORE-TEX® handschoen met WINDSTOPPER 
technologie: 100 % winddicht, actief ventilerend  
en waterwerend

 ‒ Strook met 2 drukknopen op polsgewricht voor 
wijdteverstelling op bovenkant hand

 ‒ Top van wijsvinger en duim geschikt  
voor touchscreenbediening

 ‒ CE-certificering DIN EN 13594

KLEUR
Zwart
MATEN
6-6½ – 12-12½

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 92,00 €

PRIJS
 82,00 €
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BMW Motorrad Handschoenen

HANDSCHOEN ROCKSTER
UNISEX
De korte leren handschoen Rockster is ideaal bij zomerse 
temperaturen. Door perforaties tussen de vingers blijven 
de handen goed geventileerd en zorgt de ongevoerde 
handpalm voor een directe grip.

KLEUREN
Zwart 
Bruin
MATEN
6-6½ – 12-12½

 ‒ Korte lederen handschoen voor hoge temperaturen
 ‒ Bovenkant en handpalm van zacht geitenleer met 
stoere nerven

 ‒ Extra lederlagen op de zijkant van de hand en de 
handpalm

 ‒ Knokkels en handpalmen met schokabsorberend 
traagschuim

 ‒ Handpalm niet gevoerd voor een directe grip, handrug 
met lichte tricotvoering

 ‒ Perforaties tussen de vingers
 ‒ Bandje met 2 drukknopen op de pols voor breedtever-
stelling op de handrug

 ‒ Top van wijsvinger en duim geschikt voor touch-
screenbediening

 ‒ Gecertificeerd volgens prEN 13594

HANDSCHOEN DOWNTOWN
UNISEX
Ongehinderd genieten van de rijwind en mobiel blijven 
met een handschoen waarmee je een touchscreen kunt 
bedienen? Geen probleem met deze dunne hand-
schoen uit zacht geitenleer en licht textiel. Want dankzij 
GORE-TEX® WINDSTOPPER is het materiaal 100 % 
winddicht en actief ventilerend.

 ‒ Lichte, dunne handschoen met korte schacht
 ‒ Handpalm van zacht geitenleer  
met duidelijke perforatie

 ‒ Bovenkant hand: materiaalcombinatie van geitenleer 
en licht, elastisch textiel

 ‒ Dubbele leerlagen op zijkant hand en binnenhand
 ‒ GORE-TEX® handschoen met WINDSTOPPER 
technologie: 100 % winddicht, actief ventilerend  
en waterwerend

 ‒ Strook met 2 drukknopen op polsgewricht voor 
wijdteverstelling op bovenkant hand

 ‒ Top van wijsvinger en duim geschikt  
voor touchscreenbediening

 ‒ CE-certificering DIN EN 13594

KLEUR
Zwart
MATEN
6-6½ – 12-12½

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
 92,00 €

PRIJS
 82,00 €
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BMW Motorrad Handschoenen

HANDSCHOEN ALLROUND
UNISEX
Een alleskunner. Want met de waterdichte handschoen 
Allround geeft niemand nog het stuur uit handen.  
Door de mix van textiel en leer, de isolatie met lichte 
microvezelvoering en nieuwe details is dit de perfecte 
begeleider bij gemiddelde tot lage temperaturen.

 ‒ Waterdichte, voor toerritten geschikte handschoen 
voor veel gelegenheden

 ‒ Bovenmateriaal van stof en aniline-gekleurd rundleer
 ‒ Dubbel materiaal op kwetsbare plekken: zijkant van de 
hand, handpalm (gedeeltelijk). Handpalm voorzien van 
een Keprotec-onderlaag

 ‒ Grote stretchzone van leer op knokkels
 ‒ Twee klittenbandstrips voor vastzetten op de pols  
en verstelling van schachtbreedte

 ‒ Smalle reflecterende strip op bovenkant hand
 ‒ Zacht wisgedeelte op de duim en rubberen lip
 ‒ Wijsvingertoppen voorzien van speciaal leer
 ‒ Aangenaam strelende voering
 ‒ Lichte wattering van 60 gram Thinsulate  
op bovenkant hand

 ‒ CE-certificering DIN EN 13594

ONDERHANDSCHOEN ZIJDE
UNISEX
Verwarmende/koelende onderhandschoen van pure 
zijde, completeert de motorhandschoen. Beschermt  
de huid bij hoge leergevoeligheid.

 ‒ Bij seizoensovergangen als aanvulling  
op de motorhandschoen

 ‒ Van zuivere zijde

KLEUR
Zwart
MATEN
7 – 11

KLEUR
Zwart
MATEN
6-6½ – 12-12½

NIEUW

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
77,00 €

PRIJS
 18,00 €
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BMW Motorrad Handschoenen

HANDSCHOEN ALLROUND
UNISEX
Een alleskunner. Want met de waterdichte handschoen 
Allround geeft niemand nog het stuur uit handen.  
Door de mix van textiel en leer, de isolatie met lichte 
microvezelvoering en nieuwe details is dit de perfecte 
begeleider bij gemiddelde tot lage temperaturen.

 ‒ Waterdichte, voor toerritten geschikte handschoen 
voor veel gelegenheden

 ‒ Bovenmateriaal van stof en aniline-gekleurd rundleer
 ‒ Dubbel materiaal op kwetsbare plekken: zijkant van de 
hand, handpalm (gedeeltelijk). Handpalm voorzien van 
een Keprotec-onderlaag

 ‒ Grote stretchzone van leer op knokkels
 ‒ Twee klittenbandstrips voor vastzetten op de pols  
en verstelling van schachtbreedte

 ‒ Smalle reflecterende strip op bovenkant hand
 ‒ Zacht wisgedeelte op de duim en rubberen lip
 ‒ Wijsvingertoppen voorzien van speciaal leer
 ‒ Aangenaam strelende voering
 ‒ Lichte wattering van 60 gram Thinsulate  
op bovenkant hand

 ‒ CE-certificering DIN EN 13594

ONDERHANDSCHOEN ZIJDE
UNISEX
Verwarmende/koelende onderhandschoen van pure 
zijde, completeert de motorhandschoen. Beschermt  
de huid bij hoge leergevoeligheid.

 ‒ Bij seizoensovergangen als aanvulling  
op de motorhandschoen

 ‒ Van zuivere zijde

KLEUR
Zwart
MATEN
7 – 11

KLEUR
Zwart
MATEN
6-6½ – 12-12½

NIEUW

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
77,00 €

PRIJS
 18,00 €
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82 83

FUNCTIONELE / 
BESCHERMENDE 
KLEDING

Een echte motorrijder kent geen jaargetijden. Te 
koud, te nat of te warm bestaat gewoonweg niet. 
Omdat rijplezier zelfs bij extreme omstandigheden 
geen einde hoeft te kennen, heeft BMW Motorrad 
van top tot teen een breed assortiment aan 
functionele kleding en veiligheidsaccessoires.

Vesten   84
Jassen   86
Regenpakken   89
Niergordels & functionele sokken   90
Shirts & onderkleding   92
Helmmutsen & tubes   96
Beschermende uitrusting   98
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VEST HIGH VIZ
UNISEX
Een lichtend voorbeeld van een plus aan veiligheid:  
het reflecterende materiaal van het veiligheidsvest wekt 
bij andere weggebruikers gegarandeerd de hoogte 
waakzaamheid op. Dankzij de nauwe snit en de 
flappervrije pasvorm zorgt het vest ook tijdens een  
rit voor de beste zichtbaarheid. 

 ‒ Neongeel veiligheidsvest van  
luchtdoorlatend polyester

 ‒ Grote reflecterende applicatie op borst, rug en zijkant
 ‒ Optimale zichtbaarheid onder  
alle weersomstandigheden

 ‒ Elastische inzetstukken van polyamide en elasthaan 
op beide zijden

 ‒ Nauwsluitende pasvorm, wappert niet
 ‒ Past bij alle jassen van BMW Motorrad
 ‒ Gecertificeerd volgens EN 1150

KLEUR
Neongeel
MATEN
XS – 4XL

VEST COOL DOWN
UNISEX
Dit functionele vest maakt voor zijn verdampingsprincipe 
gebruik van een revolutionaire koeltechniek: wordt het 
vest met water bevochtigd, dan neemt het Hyperke-
wl-systeem deze vochtigheid op en slaat deze tot wel 
acht uur op – voor een koeleffect van -6 °C tot -12 °C ten 
opzichte van de omgevingstemperatuur, terwijl de rest 
van de kleding absoluut droog blijft.

 ‒ Koelvest met HyperKewl-functietextiel op rug en borst
 ‒ Continu koeleffect dankzij verdamping
 ‒ Buitenmateriaal: functioneel garen van  
nylon en polyester

 ‒ Zijkanten van licht Mesh-materiaal met  
hoog stretchgehalte

 ‒ Ritssluiting aan voorzijde

VEST HEAT UP
UNISEX
Het lichte, sportieve en verwarmbare vest HeatUp past 
onder alle jassen van BMW Motorrad en zorgt voor een 
weldadige warmte op koudere dagen. De positionering 
van de verwarmingselementen is speciaal afgestemd op 
de eisen van het motorrijden. Met de optioneel leverbare 
Controller* is de verwarming regelbaar.

 ‒ Verwarmbaar, nauwsluitend vest van polyester
 ‒ Actief ventilerend, vochtafvoerend en windbestendig
 ‒ 5 verwarmingselementen rond borst en nieren  
en op de rug

 ‒ Optioneel 3-traps instelbaar, max 35 W bij 12 V
 ‒ Via 12V aansluiting op motorfiets
 ‒ Lichte fleecevoering voor optimale isolatie
 ‒ Hoge, warme kraag
 ‒ 1 binnenzak

KLEUR
Donkergrijs 
Zwart*
MATEN
XS – 4XL 
(Zwart alleen XS – 2XL)

KLEUR
Zwart
MATEN
XS – 3XL

BMW Motorrad Functionele kleding / Vesten

 NIEUW  Kleur: Donkergrijs

Kleur: Zwart

* Zolang de voorraad strekt. * Niet i.c.m. K7x-modellen zoals C 400 X.

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
51,00 €

PRIJS
97,00 €

PRIJZEN
Vest  204,00 €
Controller  51,00 € 
Spiraalkabel  51,00 € 
Y-kabel 15,00 € 
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VEST HIGH VIZ
UNISEX
Een lichtend voorbeeld van een plus aan veiligheid:  
het reflecterende materiaal van het veiligheidsvest wekt 
bij andere weggebruikers gegarandeerd de hoogte 
waakzaamheid op. Dankzij de nauwe snit en de 
flappervrije pasvorm zorgt het vest ook tijdens een  
rit voor de beste zichtbaarheid. 

 ‒ Neongeel veiligheidsvest van  
luchtdoorlatend polyester

 ‒ Grote reflecterende applicatie op borst, rug en zijkant
 ‒ Optimale zichtbaarheid onder  
alle weersomstandigheden

 ‒ Elastische inzetstukken van polyamide en elasthaan 
op beide zijden

 ‒ Nauwsluitende pasvorm, wappert niet
 ‒ Past bij alle jassen van BMW Motorrad
 ‒ Gecertificeerd volgens EN 1150

KLEUR
Neongeel
MATEN
XS – 4XL

VEST COOL DOWN
UNISEX
Dit functionele vest maakt voor zijn verdampingsprincipe 
gebruik van een revolutionaire koeltechniek: wordt het 
vest met water bevochtigd, dan neemt het Hyperke-
wl-systeem deze vochtigheid op en slaat deze tot wel 
acht uur op – voor een koeleffect van -6 °C tot -12 °C ten 
opzichte van de omgevingstemperatuur, terwijl de rest 
van de kleding absoluut droog blijft.

 ‒ Koelvest met HyperKewl-functietextiel op rug en borst
 ‒ Continu koeleffect dankzij verdamping
 ‒ Buitenmateriaal: functioneel garen van  
nylon en polyester

 ‒ Zijkanten van licht Mesh-materiaal met  
hoog stretchgehalte

 ‒ Ritssluiting aan voorzijde

VEST HEAT UP
UNISEX
Het lichte, sportieve en verwarmbare vest HeatUp past 
onder alle jassen van BMW Motorrad en zorgt voor een 
weldadige warmte op koudere dagen. De positionering 
van de verwarmingselementen is speciaal afgestemd op 
de eisen van het motorrijden. Met de optioneel leverbare 
Controller* is de verwarming regelbaar.

 ‒ Verwarmbaar, nauwsluitend vest van polyester
 ‒ Actief ventilerend, vochtafvoerend en windbestendig
 ‒ 5 verwarmingselementen rond borst en nieren  
en op de rug

 ‒ Optioneel 3-traps instelbaar, max 35 W bij 12 V
 ‒ Via 12V aansluiting op motorfiets
 ‒ Lichte fleecevoering voor optimale isolatie
 ‒ Hoge, warme kraag
 ‒ 1 binnenzak

KLEUR
Donkergrijs 
Zwart*
MATEN
XS – 4XL 
(Zwart alleen XS – 2XL)

KLEUR
Zwart
MATEN
XS – 3XL

BMW Motorrad Functionele kleding / Vesten

 NIEUW  Kleur: Donkergrijs

Kleur: Zwart

* Zolang de voorraad strekt. * Niet i.c.m. K7x-modellen zoals C 400 X.

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
51,00 €

PRIJS
97,00 €

PRIJZEN
Vest  204,00 €
Controller  51,00 € 
Spiraalkabel  51,00 € 
Y-kabel 15,00 € 
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BMW Motorrad Functionele kleding / Jassen

Kleur heren: 
zwart

Kleur dames: 
rood

Kleur dames: 
zwart

Kleur heren: 
blauw

JACK PCM
UNISEX
Als het weer in de overgangsperiode doet wat het wil, 
zorgt het innovatieve Phase Change Material voor een 
optimaal lichaamsklimaat. Het multifunctionele jack kan 
niet alleen onder elk motorjack worden gedragen, maar 
is dankzij de afneembare mouwen eenvoudig en snel 
om te vormen tot vest.

 ‒ Zeer functionele midlayer, zowel op de motorfiets  
als in de vrije tijd draagbaar

 ‒ Materiaalmix van Softshell, stretch en schoeller-PCM
 ‒ schoeller-PCM: actieve temperatuurcompensatie  
en dynamische klimaatregeling

 ‒ Grafische materiaalbeschrijving bij linker  
steekzak (binnen)

 ‒ Afneembare mouwen voor perfecte pasvorm,  
ook als vest onder het motorjack

 ‒ 2 steekzakken met ritssluiting aan buitenzijde
 ‒ Opening op onderrug voor de 40 cm-verbindingsritss-
luiting van motorjack en -broek

 ‒ Verbinden met motorjack via lus in de nek
 ‒ Optimaal voor temperaturen tussen 10 °C en 20 °C
 ‒ Regular Fit

BINNENJAS RIDE
HEREN- EN DAMESPASVORM
Het actief ventilerende binnenjack is bijzonder dun  
en kan hierdoor onder alle jassen van BMW Motorrad 
worden gedragen. Dankzij de modieuze, nauwe snit  
is het binnenjack ook los draagbaar en houdt je daarbij 
lekker warm.

 ‒ Functioneel gevoerd binnenjack, licht en dun, maar 
toch aangenaam warm en actief ventilerend

 ‒ Te combineren met alle motorjacks,  
ook afzonderlijk te dragen

 ‒ Bovenmateriaal van polyamide
 ‒ Dunne vulling met PrimaLoft (80 g), verdubbeld  
bij de ellebogen en schouders

 ‒ Stretch-inserts uit softshell aan de zijkant voor  
een goede pasvorm

 ‒ Lussen aan de kraag buiten voor het verbinden  
met het motorjack

 ‒ Ritssluiting aan de onderrug maakt het gebruik van  
de verbindingsritssluiting van 40 cm van het motorjack 
en de broek mogelijk

 ‒ Waterstop aan de onderste zoom en kraag verhindert 
het zuigeffect bij regen

 ‒ Nauw sluitende kraag voor optimaal comfort
 ‒ 2 buitenzakken met ritssluiting, PackAway-binnenzak 
(kleine pakmaat)

 ‒ Design in bikerlook met doorstikkingen bij de 
ellebogen en schouders

 ‒ Nauwsluitende snit, damesjack ook getailleerd
 ‒ Regular Fit

KLEUREN DAMES
Zwart 
Rood
KLEUREN HEREN
Zwart 
Blauw
MATEN DAMES
XS – 3XL
MATEN HEREN
S – 4XL

KLEUR
Zwart
MATEN
XS – 4XL

NIEUW

MAS Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
184,00 €

PRIJZEN
Jack dames 123,00 €
Jack heren 133,00 €

AN_RIDE-BP_NLA   Alle Seiten 07.11.17   12:23

RIDE-BP.indd 07.11.17 12:23Images: MAS
Im

ag
es

:
M

AS

M
AS

Images:

Im
ag

es
:

86Page:Text: NLA 
86

Pa
ge

:
Te

xt:
NL

A 
87Page:Text: NLA 

87
Pa

ge
:

Te
xt:

NL
A 

86 87

BMW Motorrad Functionele kleding / Jassen

Kleur heren: 
zwart

Kleur dames: 
rood

Kleur dames: 
zwart

Kleur heren: 
blauw

JACK PCM
UNISEX
Als het weer in de overgangsperiode doet wat het wil, 
zorgt het innovatieve Phase Change Material voor een 
optimaal lichaamsklimaat. Het multifunctionele jack kan 
niet alleen onder elk motorjack worden gedragen, maar 
is dankzij de afneembare mouwen eenvoudig en snel 
om te vormen tot vest.

 ‒ Zeer functionele midlayer, zowel op de motorfiets  
als in de vrije tijd draagbaar

 ‒ Materiaalmix van Softshell, stretch en schoeller-PCM
 ‒ schoeller-PCM: actieve temperatuurcompensatie  
en dynamische klimaatregeling

 ‒ Grafische materiaalbeschrijving bij linker  
steekzak (binnen)

 ‒ Afneembare mouwen voor perfecte pasvorm,  
ook als vest onder het motorjack

 ‒ 2 steekzakken met ritssluiting aan buitenzijde
 ‒ Opening op onderrug voor de 40 cm-verbindingsritss-
luiting van motorjack en -broek

 ‒ Verbinden met motorjack via lus in de nek
 ‒ Optimaal voor temperaturen tussen 10 °C en 20 °C
 ‒ Regular Fit

BINNENJAS RIDE
HEREN- EN DAMESPASVORM
Het actief ventilerende binnenjack is bijzonder dun  
en kan hierdoor onder alle jassen van BMW Motorrad 
worden gedragen. Dankzij de modieuze, nauwe snit  
is het binnenjack ook los draagbaar en houdt je daarbij 
lekker warm.

 ‒ Functioneel gevoerd binnenjack, licht en dun, maar 
toch aangenaam warm en actief ventilerend

 ‒ Te combineren met alle motorjacks,  
ook afzonderlijk te dragen

 ‒ Bovenmateriaal van polyamide
 ‒ Dunne vulling met PrimaLoft (80 g), verdubbeld  
bij de ellebogen en schouders

 ‒ Stretch-inserts uit softshell aan de zijkant voor  
een goede pasvorm

 ‒ Lussen aan de kraag buiten voor het verbinden  
met het motorjack

 ‒ Ritssluiting aan de onderrug maakt het gebruik van  
de verbindingsritssluiting van 40 cm van het motorjack 
en de broek mogelijk

 ‒ Waterstop aan de onderste zoom en kraag verhindert 
het zuigeffect bij regen

 ‒ Nauw sluitende kraag voor optimaal comfort
 ‒ 2 buitenzakken met ritssluiting, PackAway-binnenzak 
(kleine pakmaat)

 ‒ Design in bikerlook met doorstikkingen bij de 
ellebogen en schouders

 ‒ Nauwsluitende snit, damesjack ook getailleerd
 ‒ Regular Fit

KLEUREN DAMES
Zwart 
Rood
KLEUREN HEREN
Zwart 
Blauw
MATEN DAMES
XS – 3XL
MATEN HEREN
S – 4XL

KLEUR
Zwart
MATEN
XS – 4XL

NIEUW

MAS Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
184,00 €

PRIJZEN
Jack dames 123,00 €
Jack heren 133,00 €
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WINDBREAKER RIDE
UNISEX
Iets perfects perfectioneren. Hoe dat kan, toont de 
functionele Windbreaker van winddicht en waterafsto-
tend Softshell-materiaal. Gedragen als midlayer is het 
jack met verlengd ruggedeelte de perfecte aanvulling  
op alle motorpakken zonder klimaatmembraan. 

 ‒ Functioneel Windbreaker jack
 ‒ 100% Softshell-materiaal van polyester
 ‒ 3-laags laminaat met zeer functioneel PU-membraan
 ‒ Winddicht, waterafstotend en actief ventilerend
 ‒ Smalle snit voor perfecte pasvorm onder  
de motorkleding

 ‒ Verlengd ruggedeelte
 ‒ Hoge, slanke, opstaande kraag
 ‒ Flexibele inzetstukken van stretchmateriaal bij 
mouwsluiting, voor optimale pasvorm en comfort

 ‒ 3 buitenzakken met ritssluiting en netvoering, 
waaronder een borstzak met opening voor koptelefoon

 ‒ Binnenzakken met netvoering: jack kan klein  
en handzaam worden opgeborgen

 ‒ Doorlopende ritssluiting aan voorzijde
 ‒ Dwarsritssluiting op onderrug voor de 40 cm- 
verbindingsritssluitingen van motorjack en -broek

KLEUR
Grijs
MATEN
XS – 4XL 
(XS en S ietwat getailleerd voor dames)

FLEECEJACK RIDE
HEREN- EN DAMESPASVORM
Ride on, ride smart. Slimme motorrijders stoppen bij 
gemiddelde temperaturen niet met rijden, maar gaan 
dan voor het functionele jack met Windbreaker-materiaal. 
Van buiten glad en van binnen lekker warm kunnen 
BMW Motorrad combi-motorpakken via de geïntegreerde 
opening op de rug probleemloos met elkaar  
worden verbonden. 

 ‒ Functioneel fleecejack van hoogwaardige kwaliteit
 ‒ Gladde Power-Stretch aan buitenzijde voor  
optimale warmte-isolatie

 ‒ Opgeruwd fleecemateriaal aan binnenzijde:  
actief ventilerend, klimaatregulerend,  
vochtregulerend en sneldrogend

 ‒ Windbreaker materiaal met winddicht membraan  
op de borst

 ‒ Opening op onderrrug, met dwarsgeplaatste 
ritssluiting van 40 cm om motorjack en -broek  
te verbinden

 ‒ Smalle snit voor perfecte pasvorm onder  
de motorkleding

 ‒ Verlengd ruggedeelte en nauwsluitende mouwen
 ‒ Hoge, nauwsluitende opstaande kraag
 ‒ 2 ritszakken aan zijkanten met netvoering
 ‒ Doorlopende ritssluiting aan voorzijde
 ‒ Witte afdekking ritssluiting rondom de hals
 ‒ Regular Fit

KLEUR
Zwart
MATEN DAMES
XS – 3XL
MATEN HEREN
S – 4XL

BMW Motorrad Functionele kleding / Jassen & regenpakken

Herenpasvorm 
Kleur: Zwart

Damespasvorm 
Kleur: Zwart

NIEUW NIEUW

REGENPAK RAINLOCK
UNISEX
Slecht weer bestaat niet meer als je in dit 2-delige 
regenpak van A naar B reist. Het wind- en waterdichte 
materiaal zorgt er voor dat je altijd droog blijft, is 
hittebestendig aan binnenzijde van de benen en heeft 
een antislip zitvlak. Een beschermend pak voor alle 
gebeurtenissen dat je snel er bij kunt pakken.

 ‒ 2-delig regenpak, wind- en waterdicht
 ‒ 100 % nylon met waterdichte PU-coating
 ‒ Stroef materiaal op het zitvlak,  
hittebestendig op binnenbenen

 ‒ Verstelbare capuchon in kraag, afneembaar
 ‒ Ritssluiting aan voorzijde met waterdichte  
Labyrinth-sluiting

 ‒ Rubberen vlakken op jaszoom,  
voorkomt omhoogkruipen van jas

 ‒ Jaszoom met trekkoord voor breedteverstelling
 ‒ Grote mouwopeningen voor eenvoudig aan- en 
uittrekken handschoenen

 ‒ Broek met elastische band
 ‒ Lange ritssluitingen in de broekspijpen voor 
eenvoudig aantrekken, met onder de ritssluitingen 
royale materiaalstroken tegen binnendringend water

REGENOVERALL PRORAIN
UNISEX
Eindelijk verliest het weer haar onberekenbaarheid.  
Want zelfs bij lange regenbuien biedt deze 1-delige 
regenoverall met geïntegreerde helmmuts betrouwbare 
bescherming. Het waterdichte materiaal is aan  
de binnenzijde van de benen hittebestendig, heeft 
antislipmateriaal op het zitvlak en is voor optimale 
zichtbaarheid voorzien van reflecterende prints.

 ‒ Eendelige regenoverall, wind- en waterdicht
 ‒ 100 % nylon met waterdichte PU-coating
 ‒ Stroef materiaal op het zitvlak,  
hittebestendig op binnenbenen

 ‒ Optimale afsluiting van kraag met helm door 
geïntegreerde helmmuts

 ‒ Grote binnenzak op borst
 ‒ Gemakkelijk aantrekken dankzij lange ritssluitingen 
aan voorkant en binnenkant benen

 ‒ Ritssluiting aan voorzijde met waterdichte  
Labyrinth-sluiting

 ‒ Grote reflecterende stukken
 ‒ Laag gewicht, makkelijk mee te nemen in kleine  
tas met riem en clipsluiting

NIEUW

KLEUR
Geel/Donkergrijs
MATEN
XS – 4XL

 ‒ Klittenbandstrips voor het afsluiten van  
de mouwen en broekspijpen

 ‒ 2 buitenzakken op de jas met ogen voor waterafvoer, 
een waterdichte borstzak aan binnenzijde

 ‒ Reflecterende opdruk op benen, armen, rug en borst
 ‒ Laag gewicht, klein opvouwbaar

KLEUR
Jack: Rood 
Broek: Antraciet
MATEN
XS – 4XL

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:M
AS

PRIJZEN
Jack dames 87,00 € 
Jack heren 97,00 €

PRIJS
153,00 €

PRIJS
138,00 €

PRIJZEN
Jack 102,00 € 
Broek 77,00 €
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WINDBREAKER RIDE
UNISEX
Iets perfects perfectioneren. Hoe dat kan, toont de 
functionele Windbreaker van winddicht en waterafsto-
tend Softshell-materiaal. Gedragen als midlayer is het 
jack met verlengd ruggedeelte de perfecte aanvulling  
op alle motorpakken zonder klimaatmembraan. 

 ‒ Functioneel Windbreaker jack
 ‒ 100% Softshell-materiaal van polyester
 ‒ 3-laags laminaat met zeer functioneel PU-membraan
 ‒ Winddicht, waterafstotend en actief ventilerend
 ‒ Smalle snit voor perfecte pasvorm onder  
de motorkleding

 ‒ Verlengd ruggedeelte
 ‒ Hoge, slanke, opstaande kraag
 ‒ Flexibele inzetstukken van stretchmateriaal bij 
mouwsluiting, voor optimale pasvorm en comfort

 ‒ 3 buitenzakken met ritssluiting en netvoering, 
waaronder een borstzak met opening voor koptelefoon

 ‒ Binnenzakken met netvoering: jack kan klein  
en handzaam worden opgeborgen

 ‒ Doorlopende ritssluiting aan voorzijde
 ‒ Dwarsritssluiting op onderrug voor de 40 cm- 
verbindingsritssluitingen van motorjack en -broek

KLEUR
Grijs
MATEN
XS – 4XL 
(XS en S ietwat getailleerd voor dames)

FLEECEJACK RIDE
HEREN- EN DAMESPASVORM
Ride on, ride smart. Slimme motorrijders stoppen bij 
gemiddelde temperaturen niet met rijden, maar gaan 
dan voor het functionele jack met Windbreaker-materiaal. 
Van buiten glad en van binnen lekker warm kunnen 
BMW Motorrad combi-motorpakken via de geïntegreerde 
opening op de rug probleemloos met elkaar  
worden verbonden. 

 ‒ Functioneel fleecejack van hoogwaardige kwaliteit
 ‒ Gladde Power-Stretch aan buitenzijde voor  
optimale warmte-isolatie

 ‒ Opgeruwd fleecemateriaal aan binnenzijde:  
actief ventilerend, klimaatregulerend,  
vochtregulerend en sneldrogend

 ‒ Windbreaker materiaal met winddicht membraan  
op de borst

 ‒ Opening op onderrrug, met dwarsgeplaatste 
ritssluiting van 40 cm om motorjack en -broek  
te verbinden

 ‒ Smalle snit voor perfecte pasvorm onder  
de motorkleding

 ‒ Verlengd ruggedeelte en nauwsluitende mouwen
 ‒ Hoge, nauwsluitende opstaande kraag
 ‒ 2 ritszakken aan zijkanten met netvoering
 ‒ Doorlopende ritssluiting aan voorzijde
 ‒ Witte afdekking ritssluiting rondom de hals
 ‒ Regular Fit

KLEUR
Zwart
MATEN DAMES
XS – 3XL
MATEN HEREN
S – 4XL

BMW Motorrad Functionele kleding / Jassen & regenpakken

Herenpasvorm 
Kleur: Zwart

Damespasvorm 
Kleur: Zwart

NIEUW NIEUW

REGENPAK RAINLOCK
UNISEX
Slecht weer bestaat niet meer als je in dit 2-delige 
regenpak van A naar B reist. Het wind- en waterdichte 
materiaal zorgt er voor dat je altijd droog blijft, is 
hittebestendig aan binnenzijde van de benen en heeft 
een antislip zitvlak. Een beschermend pak voor alle 
gebeurtenissen dat je snel er bij kunt pakken.

 ‒ 2-delig regenpak, wind- en waterdicht
 ‒ 100 % nylon met waterdichte PU-coating
 ‒ Stroef materiaal op het zitvlak,  
hittebestendig op binnenbenen

 ‒ Verstelbare capuchon in kraag, afneembaar
 ‒ Ritssluiting aan voorzijde met waterdichte  
Labyrinth-sluiting

 ‒ Rubberen vlakken op jaszoom,  
voorkomt omhoogkruipen van jas

 ‒ Jaszoom met trekkoord voor breedteverstelling
 ‒ Grote mouwopeningen voor eenvoudig aan- en 
uittrekken handschoenen

 ‒ Broek met elastische band
 ‒ Lange ritssluitingen in de broekspijpen voor 
eenvoudig aantrekken, met onder de ritssluitingen 
royale materiaalstroken tegen binnendringend water

REGENOVERALL PRORAIN
UNISEX
Eindelijk verliest het weer haar onberekenbaarheid.  
Want zelfs bij lange regenbuien biedt deze 1-delige 
regenoverall met geïntegreerde helmmuts betrouwbare 
bescherming. Het waterdichte materiaal is aan  
de binnenzijde van de benen hittebestendig, heeft 
antislipmateriaal op het zitvlak en is voor optimale 
zichtbaarheid voorzien van reflecterende prints.

 ‒ Eendelige regenoverall, wind- en waterdicht
 ‒ 100 % nylon met waterdichte PU-coating
 ‒ Stroef materiaal op het zitvlak,  
hittebestendig op binnenbenen

 ‒ Optimale afsluiting van kraag met helm door 
geïntegreerde helmmuts

 ‒ Grote binnenzak op borst
 ‒ Gemakkelijk aantrekken dankzij lange ritssluitingen 
aan voorkant en binnenkant benen

 ‒ Ritssluiting aan voorzijde met waterdichte  
Labyrinth-sluiting

 ‒ Grote reflecterende stukken
 ‒ Laag gewicht, makkelijk mee te nemen in kleine  
tas met riem en clipsluiting

NIEUW

KLEUR
Geel/Donkergrijs
MATEN
XS – 4XL

 ‒ Klittenbandstrips voor het afsluiten van  
de mouwen en broekspijpen

 ‒ 2 buitenzakken op de jas met ogen voor waterafvoer, 
een waterdichte borstzak aan binnenzijde

 ‒ Reflecterende opdruk op benen, armen, rug en borst
 ‒ Laag gewicht, klein opvouwbaar

KLEUR
Jack: Rood 
Broek: Antraciet
MATEN
XS – 4XL

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:M
AS

PRIJZEN
Jack dames 87,00 € 
Jack heren 97,00 €

PRIJS
153,00 €

PRIJS
138,00 €

PRIJZEN
Jack 102,00 € 
Broek 77,00 €
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BMW Motorrad Functionele kleding / Niergordels & functionele sokken

NIERGORDEL PRO
UNISEX
Winddichte premium niergordel met uitneembaar 
fleece-element en stuitbeenprotector. Biedt royalere 
rugafdekking dan de klassieke niergordel. 

 ‒ Inritsbaar fleece-element ter hoogte van de nieren
 ‒ Uitneembare stuitbeenprotector (DIN EN 1621, niveau 1)
 ‒ Dubbellaags buitenmateriaal van CORDURA ter 
hoogte van de nieren

 ‒ Winddicht en actief ventilerend
 ‒ Stevige stretch inzetstukken op zijkanten,  
voor optimale pasvorm 

KLEUR
Zwart
MATEN
S – XL

FUNCTIONELE SOKKEN HYDROSOCK
UNISEX
Dubbel is beter. De waterdichte functionele sokken 
vormen bij het rijden in de regen of in het terrein  
de ideale aanvulling op de laars GS Pro of andere 
niet-waterdichte motorlaarzen. Uitgerust met een 
3-laags-laminaat zorgt het zeer elastische 
4-Way-Stretch-materiaal van de kniekousen  
voor droge voeten bij elk weer. 

 ‒ Waterdichte functionele sokken
 ‒ Ideale completering voor niet waterdichte (enduro)
laarzen bij regen of nat terrein

 ‒ Verwerkt als 3-laags laminaat
 ‒ Bovenmateriaal: zeer elastische mix van  
polyester en Spandex

 ‒ Gelamineerd met waterdicht BMW klimaatmembraan

FUNCTIONELE SOKKEN SUMMER
UNISEX
Ook motorrijders verzorgen hun voeten. Bijvoorbeeld 
met de actief ventilerende functionele sokken met 
geurremmend materiaal. Bovendien voorkomt de 
anatomisch gevormde voering belasting van enkels,  
hiel en het voetdeel bij het schakelpedaal – ook in 
motorlaarzen met klimaatmembraan. 

 ‒ Dunne motorsok voor warmere temperaturen
 ‒ Functioneel, geurneutraliserende materiaalmix  
van actief ventilerend Dry-Tex en poyamide

 ‒ Gewatteerde schakelpedaalzone en anatomisch 
gevormde voering bij enkel en hiel

 ‒ Geïntegreerde gebreide ventilatiekanalen  
aan onderzijde voet

FUNCTIONELE SOKKEN THERMO
UNISEX
Om te voorkomen dat je op de motor koude voeten 
krijgt, zorgt het hoge wolaandeel van de functionele 
Thermo-sokken voor de nodige warmte bij de tenen. 
Het extra draagcomfort komt van versterkingen op de 
schacht en van de voering bij voet, scheenbeen en het 
voetdeel bij het schakelpedaal. 

 ‒ Motorsok voor koude dagen
 ‒ Temperatuurcompenserend met hoge warmteretentie
 ‒ Functioneel, geurneutraliserend materiaal  
met groot wolaandeel

 ‒ Gewatteerde schakelpedaalzone en anatomisch 
gevormde voering bij enkel en hiel

 ‒ Voering van functioneel polystermateriaal,  
geurneutraliserend en vochtregulerend

 ‒ Naadloos verwerkt middels Seamless-Bonding- 
technologie voor het beste draagcomfort en  
pasvorm zonder drukpunten

 ‒ Dubbel gelaste snijkanten, gesealed aan  
binnen- en buitenkant

 ‒ Zolen deels voorzien van versterkte stof
 ‒ 4-Way-Stretch - flexibel in alle richtingen
 ‒ Anatomische pasvorm voor aangenaam draaggevoel 

KLEUR
Donkergrijs
MATEN
39/40 – 47/48

 ‒ Perfecte pasvorm: asymmetrisch ontwerp,  
elastisch materiaal

 ‒ Enkelkous

KLEUR
Antraciet/lichtgrijs
MATEN
(39 – 41, 42 – 44, 45 – 48

 ‒ Geïntegreerde gebreide ventilatiekanalen  
aan onderzijde voet

 ‒ Perfecte pasvorm: asymmetrisch ontwerp,  
elastisch materiaal

 ‒ Kniekous

KLEUR
Antraciet/zwart
MATEN
35 – 38, 39 – 41, 42 – 44, 45 – 48

NIERGORDEL
UNISEX
Praktische, functionele basisniergordel, beschermt 
tegen afkoeling van de spieren in het lendengebied  
en heeft een ondersteunende functie bij  
mechanische belasting.  

 ‒ Praktische, functionele basisniergordel
 ‒ Dubbellaags met GORE-TEX® Windstopper,  
winddicht en actief ventilerend

 ‒ Stevige stretch inzetstukken op zijkanten,  
voor goede pasvorm

 ‒ Klittenbandsluiting voor individuele instelling
 ‒ BMW Motorrad opdruk op achterzijde

KLEUR
Zwart
MATEN
S – XL

90 91

NIEUW

NIEUW

Price: NLA

Pr
ice

:N
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Price: NLA

Pr
ice
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LA

PRIJS
36,00 €

PRIJS
77,00 €

PRIJS
77,00 €

PRIJS
19,00 €

PRIJS
22,00 €
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BMW Motorrad Functionele kleding / Niergordels & functionele sokken

NIERGORDEL PRO
UNISEX
Winddichte premium niergordel met uitneembaar 
fleece-element en stuitbeenprotector. Biedt royalere 
rugafdekking dan de klassieke niergordel. 

 ‒ Inritsbaar fleece-element ter hoogte van de nieren
 ‒ Uitneembare stuitbeenprotector (DIN EN 1621, niveau 1)
 ‒ Dubbellaags buitenmateriaal van CORDURA ter 
hoogte van de nieren

 ‒ Winddicht en actief ventilerend
 ‒ Stevige stretch inzetstukken op zijkanten,  
voor optimale pasvorm 

KLEUR
Zwart
MATEN
S – XL

FUNCTIONELE SOKKEN HYDROSOCK
UNISEX
Dubbel is beter. De waterdichte functionele sokken 
vormen bij het rijden in de regen of in het terrein  
de ideale aanvulling op de laars GS Pro of andere 
niet-waterdichte motorlaarzen. Uitgerust met een 
3-laags-laminaat zorgt het zeer elastische 
4-Way-Stretch-materiaal van de kniekousen  
voor droge voeten bij elk weer. 

 ‒ Waterdichte functionele sokken
 ‒ Ideale completering voor niet waterdichte (enduro)
laarzen bij regen of nat terrein

 ‒ Verwerkt als 3-laags laminaat
 ‒ Bovenmateriaal: zeer elastische mix van  
polyester en Spandex

 ‒ Gelamineerd met waterdicht BMW klimaatmembraan

FUNCTIONELE SOKKEN SUMMER
UNISEX
Ook motorrijders verzorgen hun voeten. Bijvoorbeeld 
met de actief ventilerende functionele sokken met 
geurremmend materiaal. Bovendien voorkomt de 
anatomisch gevormde voering belasting van enkels,  
hiel en het voetdeel bij het schakelpedaal – ook in 
motorlaarzen met klimaatmembraan. 

 ‒ Dunne motorsok voor warmere temperaturen
 ‒ Functioneel, geurneutraliserende materiaalmix  
van actief ventilerend Dry-Tex en poyamide

 ‒ Gewatteerde schakelpedaalzone en anatomisch 
gevormde voering bij enkel en hiel

 ‒ Geïntegreerde gebreide ventilatiekanalen  
aan onderzijde voet

FUNCTIONELE SOKKEN THERMO
UNISEX
Om te voorkomen dat je op de motor koude voeten 
krijgt, zorgt het hoge wolaandeel van de functionele 
Thermo-sokken voor de nodige warmte bij de tenen. 
Het extra draagcomfort komt van versterkingen op de 
schacht en van de voering bij voet, scheenbeen en het 
voetdeel bij het schakelpedaal. 

 ‒ Motorsok voor koude dagen
 ‒ Temperatuurcompenserend met hoge warmteretentie
 ‒ Functioneel, geurneutraliserend materiaal  
met groot wolaandeel

 ‒ Gewatteerde schakelpedaalzone en anatomisch 
gevormde voering bij enkel en hiel

 ‒ Voering van functioneel polystermateriaal,  
geurneutraliserend en vochtregulerend

 ‒ Naadloos verwerkt middels Seamless-Bonding- 
technologie voor het beste draagcomfort en  
pasvorm zonder drukpunten

 ‒ Dubbel gelaste snijkanten, gesealed aan  
binnen- en buitenkant

 ‒ Zolen deels voorzien van versterkte stof
 ‒ 4-Way-Stretch - flexibel in alle richtingen
 ‒ Anatomische pasvorm voor aangenaam draaggevoel 

KLEUR
Donkergrijs
MATEN
39/40 – 47/48

 ‒ Perfecte pasvorm: asymmetrisch ontwerp,  
elastisch materiaal

 ‒ Enkelkous

KLEUR
Antraciet/lichtgrijs
MATEN
(39 – 41, 42 – 44, 45 – 48

 ‒ Geïntegreerde gebreide ventilatiekanalen  
aan onderzijde voet

 ‒ Perfecte pasvorm: asymmetrisch ontwerp,  
elastisch materiaal

 ‒ Kniekous

KLEUR
Antraciet/zwart
MATEN
35 – 38, 39 – 41, 42 – 44, 45 – 48

NIERGORDEL
UNISEX
Praktische, functionele basisniergordel, beschermt 
tegen afkoeling van de spieren in het lendengebied  
en heeft een ondersteunende functie bij  
mechanische belasting.  

 ‒ Praktische, functionele basisniergordel
 ‒ Dubbellaags met GORE-TEX® Windstopper,  
winddicht en actief ventilerend

 ‒ Stevige stretch inzetstukken op zijkanten,  
voor goede pasvorm

 ‒ Klittenbandsluiting voor individuele instelling
 ‒ BMW Motorrad opdruk op achterzijde

KLEUR
Zwart
MATEN
S – XL

90 91

NIEUW

NIEUW

Price: NLA
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PRIJS
36,00 €

PRIJS
77,00 €

PRIJS
77,00 €

PRIJS
19,00 €

PRIJS
22,00 €
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92 93

BMW Motorrad Functionele kleding / Shirts & onderkleding

SHIRT RIDE
UNISEX
Stijl reflecteert de innerlijke houding. Daarom  
dragen echte motorrijders niet zomaar iets onder het 
combi-motorpak, maar een casual shirt met opvallende 
BMW Motorrad branding, gemaakt van een vochtregule-
rende materiaalmix en geschikt voor elke gelegenheid.

 ‒ Sportief functioneel shirt met opvallende all-over print
 ‒ Functionele materiaalmix van polyester en katoen
 ‒ Actief ventilerend, vochttransporterend, sneldrogend 
en geurremmend

 ‒ Mesh-inzetstuk op onderzijde van de mouwen voor 
optimale ventilatie

 ‒ Aangenaam draagcomfort
 ‒ Opvallende BMW Motorrad branding – stoere uitstraling
 ‒ Regular Fit

DOUBLE R SKIN
UNISEX
Als een tweede huis streelt dit nauwsluitende 
functionele onderpak het lichaam en zorgt hierdoor bij 
elke weersomstandigheid voor optimaal temperatuur-
comfort. Zelfs op warmere dagen blijf het aangenaam 
droog en reduceert het de druk op het scheenbeen, 
kniegewricht, ellebogen, borst en rug.

 ‒ Eendelig pak om te dragen onder een leren pak
 ‒ Functionele materiaalmix van polyamide, polyester  
en elastaan

 ‒ Zeer actief ventilerend en temperatuur compenserend
 ‒ Antibacterieel en geurremmend
 ‒ Elastisch, eenvoudig te reinigen en sneldrogend
 ‒ Naadloos en anatomisch gevormd voor het  
beste draagcomfort

 ‒ Lussen voor duimen en voeten, voor perfecte pasvorm

KLEUR
Zwart
MATEN
S – XL

KLEUR
Zwart
MATEN
S – 4XL

NIEUW

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
46,00 €

PRIJS
92,00 €
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BMW Motorrad Functionele kleding / Shirts & onderkleding

SHIRT RIDE
UNISEX
Stijl reflecteert de innerlijke houding. Daarom  
dragen echte motorrijders niet zomaar iets onder het 
combi-motorpak, maar een casual shirt met opvallende 
BMW Motorrad branding, gemaakt van een vochtregule-
rende materiaalmix en geschikt voor elke gelegenheid.

 ‒ Sportief functioneel shirt met opvallende all-over print
 ‒ Functionele materiaalmix van polyester en katoen
 ‒ Actief ventilerend, vochttransporterend, sneldrogend 
en geurremmend

 ‒ Mesh-inzetstuk op onderzijde van de mouwen voor 
optimale ventilatie

 ‒ Aangenaam draagcomfort
 ‒ Opvallende BMW Motorrad branding – stoere uitstraling
 ‒ Regular Fit

DOUBLE R SKIN
UNISEX
Als een tweede huis streelt dit nauwsluitende 
functionele onderpak het lichaam en zorgt hierdoor bij 
elke weersomstandigheid voor optimaal temperatuur-
comfort. Zelfs op warmere dagen blijf het aangenaam 
droog en reduceert het de druk op het scheenbeen, 
kniegewricht, ellebogen, borst en rug.

 ‒ Eendelig pak om te dragen onder een leren pak
 ‒ Functionele materiaalmix van polyamide, polyester  
en elastaan

 ‒ Zeer actief ventilerend en temperatuur compenserend
 ‒ Antibacterieel en geurremmend
 ‒ Elastisch, eenvoudig te reinigen en sneldrogend
 ‒ Naadloos en anatomisch gevormd voor het  
beste draagcomfort

 ‒ Lussen voor duimen en voeten, voor perfecte pasvorm

KLEUR
Zwart
MATEN
S – XL

KLEUR
Zwart
MATEN
S – 4XL

NIEUW

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice
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PRIJS
46,00 €

PRIJS
92,00 €
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BMW Motorrad Functionele kleding / Shirts & onderkleding

95

Herenpasvorm 
Short

Damespasvorm 
T-shirt

Herenpasvorm 
T-shirt

Damespasvorm 
Top

Damespasvorm 
Shirt

Herenpasvorm 
Shirt

Damespasvorm 
3/4 broek

Herenpasvorm 
3/4 broek

FUNCTIONELE ONDERKLEDING 
ZOMER
HEREN- EN DAMESPASVORM
Voor een koel briesje zorgt niet alleen de rijwind,  
maar ook deze zeer actief ventilerende functionele 
onderkleding van polypropyleen. Op motorfietsspecifieke 
plekken versterkt en naadloos gefabriceerd, waardoor de 
geurremmende materiaalmix op zomerse dagen het 
beste temperatuurcomfort biedt.

 ‒ Ondergoed set voor de zomer en overgangsperiode
 ‒ Materiaalmix van gerecycled polyamide en polyester
 ‒ Actief ventilerend, vochttransporterend, sneldrogend, 
onderhoudsvriendelijk

 ‒ Duurzaam antibacterieel, geurremmende zilvercoating
 ‒ Naadloze pasvorm, aangepast aan motorgebruik
 ‒ Aangenaam koel, licht draagcomfort
 ‒ Damescollectie bestaande uit shirt met lange 
mouwen, T-shirt, top en 3/4 broek

 ‒ Herencollectie bestaande uit shirt met lange mouwen, 
T-shirt, short en 3/4 broek

 ‒ Alle delen los verkrijgbaar en vrij te combineren
 ‒ Hoogwaardig Jacquard-motief op shirts
 ‒ BMW Motorrad opschrift

KLEUR DAMES
Grijs/antraciet
KLEUR HEREN
Grijs/antraciet
MATEN DAMES
XS – 3XL
MATEN HEREN
S – 4XL

FUNCTIONELE ONDERKLEDING 
THERMO
HEREN- EN DAMESPASVORM
Als het weer tijdens de overgangsperiode of in de  
winter steeds onaangenamer wordt, zorgt de functionele 
Thermo-onderkleding voor behaaglijke warmte onder 
het motorpak. Afgezien hiervan sluit het zachte, 
vochtigheidsregulerende en geurremmende bamboe-
materiaal ook perfect naadloos rond de huid.

 ‒ Tweedelige onderkleding voor koelere temperaturen
 ‒ Functionele materiaalmix uit bamboe-natuurvezel, 
polyamide, polyester en elastaan

 ‒ Zeer warmte-isolerend door aangenaam zacht  
en heerlijk warm bamboemateriaal

 ‒ Zeer actief ventilerend, vochttransporterend, 
sneldrogend, zeer elastisch, onderhoudsvriendelijk

 ‒ Duurzaam antibacterieel, geurremmende zilvercoating
 ‒ Naadloze afwerking, nauwsluitende,  
motortypische pasvorm

 ‒ Gevoelige plaatsen versterkt voor betere isolatie
 ‒ Hooggesloten halsuitsnede met ritssluiting
 ‒ Shirt met lange mouwen en broek los verkrijgbaar

KLEUR DAMES
Lichtgrijs/rood
KLEUR HEREN
Antraciet/blauw
MATEN DAMES
XS – 3XL
MATEN HEREN
S – 4XL

Herenpasvorm 
Kleur: antraciet/

blauw

Damespasvorm 
Kleur: lichtgrijs/rood

NIEUW

PRIJZEN
Shirt 72,00 €
Broek 72,00 €

NIEUW

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Shirt lange mouwen heren/ dames 51,00 €
T-shirt heren/dames 46,00 €
Top dames 31,00 €
3/4 broek heren/dames 46,00 €
Short heren 36,00 €
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BMW Motorrad Functionele kleding / Shirts & onderkleding

95

Herenpasvorm 
Short

Damespasvorm 
T-shirt

Herenpasvorm 
T-shirt

Damespasvorm 
Top

Damespasvorm 
Shirt

Herenpasvorm 
Shirt

Damespasvorm 
3/4 broek

Herenpasvorm 
3/4 broek

FUNCTIONELE ONDERKLEDING 
ZOMER
HEREN- EN DAMESPASVORM
Voor een koel briesje zorgt niet alleen de rijwind,  
maar ook deze zeer actief ventilerende functionele 
onderkleding van polypropyleen. Op motorfietsspecifieke 
plekken versterkt en naadloos gefabriceerd, waardoor de 
geurremmende materiaalmix op zomerse dagen het 
beste temperatuurcomfort biedt.

 ‒ Ondergoed set voor de zomer en overgangsperiode
 ‒ Materiaalmix van gerecycled polyamide en polyester
 ‒ Actief ventilerend, vochttransporterend, sneldrogend, 
onderhoudsvriendelijk

 ‒ Duurzaam antibacterieel, geurremmende zilvercoating
 ‒ Naadloze pasvorm, aangepast aan motorgebruik
 ‒ Aangenaam koel, licht draagcomfort
 ‒ Damescollectie bestaande uit shirt met lange 
mouwen, T-shirt, top en 3/4 broek

 ‒ Herencollectie bestaande uit shirt met lange mouwen, 
T-shirt, short en 3/4 broek

 ‒ Alle delen los verkrijgbaar en vrij te combineren
 ‒ Hoogwaardig Jacquard-motief op shirts
 ‒ BMW Motorrad opschrift

KLEUR DAMES
Grijs/antraciet
KLEUR HEREN
Grijs/antraciet
MATEN DAMES
XS – 3XL
MATEN HEREN
S – 4XL

FUNCTIONELE ONDERKLEDING 
THERMO
HEREN- EN DAMESPASVORM
Als het weer tijdens de overgangsperiode of in de  
winter steeds onaangenamer wordt, zorgt de functionele 
Thermo-onderkleding voor behaaglijke warmte onder 
het motorpak. Afgezien hiervan sluit het zachte, 
vochtigheidsregulerende en geurremmende bamboe-
materiaal ook perfect naadloos rond de huid.

 ‒ Tweedelige onderkleding voor koelere temperaturen
 ‒ Functionele materiaalmix uit bamboe-natuurvezel, 
polyamide, polyester en elastaan

 ‒ Zeer warmte-isolerend door aangenaam zacht  
en heerlijk warm bamboemateriaal

 ‒ Zeer actief ventilerend, vochttransporterend, 
sneldrogend, zeer elastisch, onderhoudsvriendelijk

 ‒ Duurzaam antibacterieel, geurremmende zilvercoating
 ‒ Naadloze afwerking, nauwsluitende,  
motortypische pasvorm

 ‒ Gevoelige plaatsen versterkt voor betere isolatie
 ‒ Hooggesloten halsuitsnede met ritssluiting
 ‒ Shirt met lange mouwen en broek los verkrijgbaar

KLEUR DAMES
Lichtgrijs/rood
KLEUR HEREN
Antraciet/blauw
MATEN DAMES
XS – 3XL
MATEN HEREN
S – 4XL

Herenpasvorm 
Kleur: antraciet/

blauw

Damespasvorm 
Kleur: lichtgrijs/rood

NIEUW

PRIJZEN
Shirt 72,00 €
Broek 72,00 €

NIEUW

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJZEN
Shirt lange mouwen heren/ dames 51,00 €
T-shirt heren/dames 46,00 €
Top dames 31,00 €
3/4 broek heren/dames 46,00 €
Short heren 36,00 €
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HELMMUTS WINDBREAKER RIDE
UNISEX
Zeer warm en winddicht, geschikt voor de winter en de 
koudere delen van het jaar. 

 ‒ Helmmuts voor lage temperaturen
 ‒ Hoogwaardige polyester-softshell met windbreaker- 
membraan in de hals 

 ‒ en het borstgedeelte voor uitstekende bescherming 
tegen de wind

 ‒ Dunne Powerstretch bovenop het hoofd voor  
een perfecte pasvorm

 ‒ Mondbescherming van PCM (Phase Change Material) 
met grote ademgaten

 ‒ Aangenaam draagcomfort door vlakke naden
 ‒ Actief ventilerend en klimaatregulerend

MUTS RIDE
UNISEX
Met name in de zomer en in de warme delen van het 
jaar bescherm je met deze muts de voering van je helm 
tegen overmatig zweet. 

 ‒ Helmmuts van dun polyester voor de zomer  
en tussenseizoenen

 ‒ Beschermt helmvoering tegen zweet
 ‒ Elastisch, actief ventilerend en vochttransporterend
 ‒ Gemakkelijk te onderhouden, goed wasbaar

KLEUR
Zwart
MATEN
M en L

HELMMUTS SILK RIDE
UNISEX
Lichte helmmuts voor de zomer. De dunne helmmuts  
is amper voelbaar en houdt de temperatuur in balans. 

 ‒ Lichte helmmuts voor de zomer
 ‒ 100 % hoogwaardige zijde, dun, elastisch en zacht
 ‒ Naadloos, aangenaam draagcomfort
 ‒ Actief ventilerend, klimaatregulerend

HALSWARMER RIDE
UNISEX
Zeer warm en winddicht, geschikt voor de winter en de 
koudere delen van het jaar. 

 ‒ Functionele halswarmer tijdens en rond  
het winter seizoen

 ‒ Polyester microfleece met windbreaker-membraan bij 
hals en borst

 ‒ Opgenaaide, aangenaam dunne monddoek
 ‒ Optimale overbrugging tussen helm en  kraag
 ‒ Gemakkelijk te onderhouden, goed wasbaar

KLEUR
Zwart
MATEN
S – L

HELMMUTS SUMMER RIDE
UNISEX
Deze helmmuts is dun en licht en is speciaal ontwikkeld 
voor de zomer en de warmere dagen van het jaar. 

 ‒ Helmmuts met lichte windbescherming voor  
hoge en gemiddelde temperaturen

 ‒ Elastisch materiaal van 70 % polyester, 
 ‒ 20 % polyamide, 10 % elastaan
 ‒ Antibacteriële ultra-fresh-uitrusting
 ‒ Naadloos, aangenaam draagcomfort
 ‒ Actief ventilerend, klimaatregulerend

EASY TUBE
UNISEX
De Easy Tube is er voor het motorrijden, maar is net zo 
goed bruikbaar als sjaal, hoofddoek, haarband en nog 
veel meer. 

 ‒ Functionele, tweekleurige gesloten halsdoek
 ‒ Multifunctioneel: sjaal, gezichtsdoek, hoofdband, enz.
 ‒ Elastisch materiaal van 100 % polyester
 ‒ Naadloos, aangenaamd draagcomfort
 ‒ 2 decoratievarianten: Logo en Make Life A Ride

KLEUR
Zwart
MATEN
S – L

KLEUR
Zwart
MATEN
M en L

KLEUR
Zwart
MATEN
M en L

96 97

BMW Motorrad Functionele kleding / Helmmutsen & tubes

Decoratie: Logo Decoratie: Make Life a Ride

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
13,00 €

PRIJS
33,00 €

PRIJS
21,00 €

PRIJS
21,00 €

PRIJS
31,00 €

PRIJZEN
Logo 16,00 €
Make Life A Ride   25,50 €
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HELMMUTS WINDBREAKER RIDE
UNISEX
Zeer warm en winddicht, geschikt voor de winter en de 
koudere delen van het jaar. 

 ‒ Helmmuts voor lage temperaturen
 ‒ Hoogwaardige polyester-softshell met windbreaker- 
membraan in de hals 

 ‒ en het borstgedeelte voor uitstekende bescherming 
tegen de wind

 ‒ Dunne Powerstretch bovenop het hoofd voor  
een perfecte pasvorm

 ‒ Mondbescherming van PCM (Phase Change Material) 
met grote ademgaten

 ‒ Aangenaam draagcomfort door vlakke naden
 ‒ Actief ventilerend en klimaatregulerend

MUTS RIDE
UNISEX
Met name in de zomer en in de warme delen van het 
jaar bescherm je met deze muts de voering van je helm 
tegen overmatig zweet. 

 ‒ Helmmuts van dun polyester voor de zomer  
en tussenseizoenen

 ‒ Beschermt helmvoering tegen zweet
 ‒ Elastisch, actief ventilerend en vochttransporterend
 ‒ Gemakkelijk te onderhouden, goed wasbaar

KLEUR
Zwart
MATEN
M en L

HELMMUTS SILK RIDE
UNISEX
Lichte helmmuts voor de zomer. De dunne helmmuts  
is amper voelbaar en houdt de temperatuur in balans. 

 ‒ Lichte helmmuts voor de zomer
 ‒ 100 % hoogwaardige zijde, dun, elastisch en zacht
 ‒ Naadloos, aangenaam draagcomfort
 ‒ Actief ventilerend, klimaatregulerend

HALSWARMER RIDE
UNISEX
Zeer warm en winddicht, geschikt voor de winter en de 
koudere delen van het jaar. 

 ‒ Functionele halswarmer tijdens en rond  
het winter seizoen

 ‒ Polyester microfleece met windbreaker-membraan bij 
hals en borst

 ‒ Opgenaaide, aangenaam dunne monddoek
 ‒ Optimale overbrugging tussen helm en  kraag
 ‒ Gemakkelijk te onderhouden, goed wasbaar

KLEUR
Zwart
MATEN
S – L

HELMMUTS SUMMER RIDE
UNISEX
Deze helmmuts is dun en licht en is speciaal ontwikkeld 
voor de zomer en de warmere dagen van het jaar. 

 ‒ Helmmuts met lichte windbescherming voor  
hoge en gemiddelde temperaturen

 ‒ Elastisch materiaal van 70 % polyester, 
 ‒ 20 % polyamide, 10 % elastaan
 ‒ Antibacteriële ultra-fresh-uitrusting
 ‒ Naadloos, aangenaam draagcomfort
 ‒ Actief ventilerend, klimaatregulerend

EASY TUBE
UNISEX
De Easy Tube is er voor het motorrijden, maar is net zo 
goed bruikbaar als sjaal, hoofddoek, haarband en nog 
veel meer. 

 ‒ Functionele, tweekleurige gesloten halsdoek
 ‒ Multifunctioneel: sjaal, gezichtsdoek, hoofdband, enz.
 ‒ Elastisch materiaal van 100 % polyester
 ‒ Naadloos, aangenaamd draagcomfort
 ‒ 2 decoratievarianten: Logo en Make Life A Ride

KLEUR
Zwart
MATEN
S – L

KLEUR
Zwart
MATEN
M en L

KLEUR
Zwart
MATEN
M en L

96 97

BMW Motorrad Functionele kleding / Helmmutsen & tubes

Decoratie: Logo Decoratie: Make Life a Ride

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
13,00 €

PRIJS
33,00 €

PRIJS
21,00 €

PRIJS
21,00 €

PRIJS
31,00 €

PRIJZEN
Logo 16,00 €
Make Life A Ride   25,50 €
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RUGPROTECTOR SHIELD
UNISEX
Om letselrisico bij het aansnijden van bochten zo laag 
mogelijk te houden, biedt de stootvaste protector 
maximale bescherming (Level 2). Het draagcomfort 
rondom wordt verzorgd door de afneembare en traploos 
in lengte verstelbare schouderriemen, evenals de 
heupgordel. 

 ‒ Eersteklas beschermer met extreem  
goede slagdempingswaarden

 ‒ Aluminium kern met honingraatstructuur, rugschild  
van polypropyleen

 ‒ Afdekking van wervelkolom,  
schouderbladen, nierengedeelte

 ‒ CE-certificering DIN 1621 (niveau 2)

RUGPROTECTOR
UNISEX
De rugprotector verkleint het risico op letsel door 
optimale bescherming van wervelkolom en het gebied 
rond schouders en nieren. Hij voldoet aan de normeisen 
van het hoogste niveau (Level 2). 

 ‒ NP2-rugprotector met extreem goede slag-
dempingswaarden (niveau 2)

 ‒ Afdekking van wervelkolom, schouderbladen, 
nierengedeelte

 ‒ CE-certificering DIN 1621 (niveau 2)
 ‒ Zeer goede luchtdoorlatendheid en -circulatie
 ‒ Traploos in lengte verstelbare schouderriemen  
en niergordel 

KLEUR
Zwart met blauw-witte opdruk
MATEN
S – XL

KLEUR
Zwart
MATEN
46 – 48, 50 – 52, 54 – 60

98 99

BMW Motorrad Beschermende uitrusting

PROTECTORJACK
UNISEX
Dit jack biedt de hoogste mate van bescherming voor 
het volledige bovenste lichaamsdeel. Het risico op letsel 
wordt gereduceerd door de optimale bescherming van 
wervelkolom, het gebied rond  schouders en nieren en 
bij de borst. 

 ‒ Vest met uitneembare borst- en rugprotector
 ‒ NP2-rugprotectoren, gecertificeerd volgens  
DIN 1621 (niveau 2)

 ‒ Elastisch vest van polyester en lycra
 ‒ Afdekking van wervelkolom, schouder-,  
borst- en nierengedeelte

 ‒ Zeer goede luchtdoorlatendheid en -circulatie

KLEUR
Zwart met blauw-witte opdruk
MATEN
S – XL

 ‒ Zeer goede luchtdoorlatendheid en -circulatie
 ‒ Afneembare, in lengte verstelbare schouderbanden  
en niergordel

 ‒ Licht van gewicht: ca. 550 gram

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
163,00 €

PRIJS
123,00 €

PRIJS
214,00 €
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RUGPROTECTOR SHIELD
UNISEX
Om letselrisico bij het aansnijden van bochten zo laag 
mogelijk te houden, biedt de stootvaste protector 
maximale bescherming (Level 2). Het draagcomfort 
rondom wordt verzorgd door de afneembare en traploos 
in lengte verstelbare schouderriemen, evenals de 
heupgordel. 

 ‒ Eersteklas beschermer met extreem  
goede slagdempingswaarden

 ‒ Aluminium kern met honingraatstructuur, rugschild  
van polypropyleen

 ‒ Afdekking van wervelkolom,  
schouderbladen, nierengedeelte

 ‒ CE-certificering DIN 1621 (niveau 2)

RUGPROTECTOR
UNISEX
De rugprotector verkleint het risico op letsel door 
optimale bescherming van wervelkolom en het gebied 
rond schouders en nieren. Hij voldoet aan de normeisen 
van het hoogste niveau (Level 2). 

 ‒ NP2-rugprotector met extreem goede slag-
dempingswaarden (niveau 2)

 ‒ Afdekking van wervelkolom, schouderbladen, 
nierengedeelte

 ‒ CE-certificering DIN 1621 (niveau 2)
 ‒ Zeer goede luchtdoorlatendheid en -circulatie
 ‒ Traploos in lengte verstelbare schouderriemen  
en niergordel 

KLEUR
Zwart met blauw-witte opdruk
MATEN
S – XL

KLEUR
Zwart
MATEN
46 – 48, 50 – 52, 54 – 60

98 99

BMW Motorrad Beschermende uitrusting

PROTECTORJACK
UNISEX
Dit jack biedt de hoogste mate van bescherming voor 
het volledige bovenste lichaamsdeel. Het risico op letsel 
wordt gereduceerd door de optimale bescherming van 
wervelkolom, het gebied rond  schouders en nieren en 
bij de borst. 

 ‒ Vest met uitneembare borst- en rugprotector
 ‒ NP2-rugprotectoren, gecertificeerd volgens  
DIN 1621 (niveau 2)

 ‒ Elastisch vest van polyester en lycra
 ‒ Afdekking van wervelkolom, schouder-,  
borst- en nierengedeelte

 ‒ Zeer goede luchtdoorlatendheid en -circulatie

KLEUR
Zwart met blauw-witte opdruk
MATEN
S – XL

 ‒ Zeer goede luchtdoorlatendheid en -circulatie
 ‒ Afneembare, in lengte verstelbare schouderbanden  
en niergordel

 ‒ Licht van gewicht: ca. 550 gram

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
163,00 €

PRIJS
123,00 €

PRIJS
214,00 €
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100 101

TASSEN/ 
ACCESSOIRES

Als motorrijder wil je onder alle weersomstandig-
heden en ook los van de motor op weg kunnen 
gaan. Om het je daarbij niet aan de juiste uitrusting 
te laten ontbreken, heeft BMW Motorrad voor 
alles een passende bagageoplossing. Zoals de 
waterdichte bagagerol die snel en eenvoudig op 
elke BMW motorfiets kan worden bevestigd – 
ideaal voor een dagje weg of een langere reis.

Rugzak Function   102
Rugzak Function klein   102
Giant Bag   103
Bagagerol   104
Softbag klein   104
Softbag groot   104
Messenger Bag   105
Hip Bag Ride   105
BMW Motorrad Care Producten   106
Drinkzak Hydra   107
Bril Ride   107
Bril Function   107
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TASSEN/ 
ACCESSOIRES

Als motorrijder wil je onder alle weersomstandig-
heden en ook los van de motor op weg kunnen 
gaan. Om het je daarbij niet aan de juiste uitrusting 
te laten ontbreken, heeft BMW Motorrad voor 
alles een passende bagageoplossing. Zoals de 
waterdichte bagagerol die snel en eenvoudig op 
elke BMW motorfiets kan worden bevestigd – 
ideaal voor een dagje weg of een langere reis.

Rugzak Function   102
Rugzak Function klein   102
Giant Bag   103
Bagagerol   104
Softbag klein   104
Softbag groot   104
Messenger Bag   105
Hip Bag Ride   105
BMW Motorrad Care Producten   106
Drinkzak Hydra   107
Bril Ride   107
Bril Function   107
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102 103

RUGZAK FUNCTION
Ruimte genoeg in het innovatieve rugzakconcept met  
in te delen hoofdvak, een inhoud tot 30 l, waterdicht 
binnenvak en veel opbergmogelijkheden. Een andere 
slimmigheid zijn de in de rugvoering op te bergen 
draagriemen om de rugzak op de motorfiets  
te bevestigen. 

 ‒ Hoogwaardige motorrugzak voor toerritten
 ‒ Inhoud: variabel tussen ca. 30 l en 35 l
 ‒ Buitenkant: duurzaam Tarpaulin en nylon 
 ‒ Waterdicht hoofdvak met laptopvak (tot 15 inch)
 ‒ Uitbreidingsmogelijkheid voor opbergen helm
 ‒ 4 buitenzakken, netvoering binnenvak
 ‒ Hoofdvak indeelbaar, onderste deel apart toegankelijk
 ‒ Ergonomisch gevormd ruggedeelte
 ‒ Verstelbare schouderbanden (gewatteerd)  
(afneembaar) en borstband

 ‒ Draaggreep zoals bij reistassen
 ‒ Bevestigingsbeugels om buiten extra bagage  
vast te maken

 ‒ Ook als bagagerol op de motorfiets te bevestigen

GIANT BAG
De stabiele reistas met een inhoud van 90 l biedt meer 
dan voldoende plek voor de complete rijdersuitrusting. 
Zo is het in tweeën gedeelde binnenvak voorzien van 
helmvak, laarzenzak en kruisspangordels. Telescoop-
greep en lichtlopende wieltjes maken van het mobiele 
ruimtewonder een perfecte transportoplossing. 

 ‒ Stevige reistas, speciaal voor motorrijders
 ‒ Inhoud: ca. 90 l, voldoende voor complete rijderuitrusting
 ‒ Duurzaam buitenmateriaal,  
versterkte rug- en onderzijde

 ‒ Hoofdvak afsluitbaar, binnenruimte in twee gedeeld
 ‒ Gevoerd helmcompartiment, wegklapbare afscheiding
 ‒ Tas met ritssluiting, 2 grote vakken in deksel

KLEUR
Zwart/grijs/wit

BMW Motorrad Tassen

 ‒ Eenvoudige bediening: lichtlopende wielen, 
telescopische greep en handgrepen, licht van gewicht

 ‒ Vier gordelriemen rondom
 ‒ Inclusief aparte laarzenzak

KLEUR
Grijs/wit/rood/zwart

RUGZAK FUNCTION KLEIN
De rugzak Function klein heeft de juiste afmeting voor 
dagelijkse ritten, zoals die naar het werk. Door het 
waterdichte hoofdvak met geïntegreerd laptopvak  
(tot 15 inch) vormen regenbuien geen probleem. Op  
de rugzijde heeft de rugzak Function klein bovendien 
een vak voor drinkzak Hydra.

 ‒ Hoogwaardige, functionele rugzak
 ‒ Waterdicht hoofdvak met rolsluiting, inclusief laptopvak 
(tot 15 inch) en een klein vak aan de binnenkant

 ‒ 4 vakken aan de buitenkant, waarvan 1 op de  
klep, beschermd tegen opspattend water  
(rubber ritssluitingen)

 ‒ Inschuifvak voor drinkzak Hydra aan de achterzijde  
(ca. 2 l), met drukknop af te sluiten

 ‒ Gaasvak aan de binnenkant van de klep
 ‒ Ergonomisch gevormd ruggedeelte
 ‒ Instelbare schouder-, borst- en heupband
 ‒ Handgreep aan de voor- en bovenkant
 ‒ Reflecterend materiaal op de schouderband,  
klep en aan de voorzijde

 ‒ BMW Motorrad opschrift aan de voorzijde
 ‒ Buitenkant: polyestermix, waterafstotend,  
gemakkelijk te onderhouden

 ‒ Binnenvoering: polyamidemix
 ‒ Gewicht ca. 550 gram
 ‒ Afmetingen (L x B x H): ca. 40 x 30 x 16 cm
 ‒ Inhoud: ca. 20 l

KLEUR
Grijs/wit/rood/zwart

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
265,00 €

PRIJS
138,00 €

PRIJS
102,00 €
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RUGZAK FUNCTION
Ruimte genoeg in het innovatieve rugzakconcept met  
in te delen hoofdvak, een inhoud tot 30 l, waterdicht 
binnenvak en veel opbergmogelijkheden. Een andere 
slimmigheid zijn de in de rugvoering op te bergen 
draagriemen om de rugzak op de motorfiets  
te bevestigen. 

 ‒ Hoogwaardige motorrugzak voor toerritten
 ‒ Inhoud: variabel tussen ca. 30 l en 35 l
 ‒ Buitenkant: duurzaam Tarpaulin en nylon 
 ‒ Waterdicht hoofdvak met laptopvak (tot 15 inch)
 ‒ Uitbreidingsmogelijkheid voor opbergen helm
 ‒ 4 buitenzakken, netvoering binnenvak
 ‒ Hoofdvak indeelbaar, onderste deel apart toegankelijk
 ‒ Ergonomisch gevormd ruggedeelte
 ‒ Verstelbare schouderbanden (gewatteerd)  
(afneembaar) en borstband

 ‒ Draaggreep zoals bij reistassen
 ‒ Bevestigingsbeugels om buiten extra bagage  
vast te maken

 ‒ Ook als bagagerol op de motorfiets te bevestigen

GIANT BAG
De stabiele reistas met een inhoud van 90 l biedt meer 
dan voldoende plek voor de complete rijdersuitrusting. 
Zo is het in tweeën gedeelde binnenvak voorzien van 
helmvak, laarzenzak en kruisspangordels. Telescoop-
greep en lichtlopende wieltjes maken van het mobiele 
ruimtewonder een perfecte transportoplossing. 

 ‒ Stevige reistas, speciaal voor motorrijders
 ‒ Inhoud: ca. 90 l, voldoende voor complete rijderuitrusting
 ‒ Duurzaam buitenmateriaal,  
versterkte rug- en onderzijde

 ‒ Hoofdvak afsluitbaar, binnenruimte in twee gedeeld
 ‒ Gevoerd helmcompartiment, wegklapbare afscheiding
 ‒ Tas met ritssluiting, 2 grote vakken in deksel

KLEUR
Zwart/grijs/wit

BMW Motorrad Tassen

 ‒ Eenvoudige bediening: lichtlopende wielen, 
telescopische greep en handgrepen, licht van gewicht

 ‒ Vier gordelriemen rondom
 ‒ Inclusief aparte laarzenzak

KLEUR
Grijs/wit/rood/zwart

RUGZAK FUNCTION KLEIN
De rugzak Function klein heeft de juiste afmeting voor 
dagelijkse ritten, zoals die naar het werk. Door het 
waterdichte hoofdvak met geïntegreerd laptopvak  
(tot 15 inch) vormen regenbuien geen probleem. Op  
de rugzijde heeft de rugzak Function klein bovendien 
een vak voor drinkzak Hydra.

 ‒ Hoogwaardige, functionele rugzak
 ‒ Waterdicht hoofdvak met rolsluiting, inclusief laptopvak 
(tot 15 inch) en een klein vak aan de binnenkant

 ‒ 4 vakken aan de buitenkant, waarvan 1 op de  
klep, beschermd tegen opspattend water  
(rubber ritssluitingen)

 ‒ Inschuifvak voor drinkzak Hydra aan de achterzijde  
(ca. 2 l), met drukknop af te sluiten

 ‒ Gaasvak aan de binnenkant van de klep
 ‒ Ergonomisch gevormd ruggedeelte
 ‒ Instelbare schouder-, borst- en heupband
 ‒ Handgreep aan de voor- en bovenkant
 ‒ Reflecterend materiaal op de schouderband,  
klep en aan de voorzijde

 ‒ BMW Motorrad opschrift aan de voorzijde
 ‒ Buitenkant: polyestermix, waterafstotend,  
gemakkelijk te onderhouden

 ‒ Binnenvoering: polyamidemix
 ‒ Gewicht ca. 550 gram
 ‒ Afmetingen (L x B x H): ca. 40 x 30 x 16 cm
 ‒ Inhoud: ca. 20 l

KLEUR
Grijs/wit/rood/zwart
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BAGAGEROL
De universeel inzetbare, waterdichte bagagerol heeft 
een grote opening voor eenvoudig bepakken.   
Het kleine netvak aan de buitenkant en het kleine, 
waterdichte en van een ritssluiting voorziene binnenvak 
bieden nog meer opbergmogelijkheden. In lengte 
verstelbare compressieriemen dienen om het  
volume aan te passen. De bagagerol beschikt over  
een afneembare, instelbare schouderriem en een  
gevoerde draaggreep. 

 ‒ Waterdichte bagagerol
 ‒ Inhoud: ca. 50 l
 ‒ Buitenkant van duurzaam Tarpaulin, bodem in textiel-look
 ‒ Uitneembare, 3D-gevormde bodemplaat van 
EVA-materiaal

 ‒ Grote toegangsopening voor eenvoudig inpakken
 ‒ Afneembare schouderriem, handgrepen
 ‒ Incl. verstelbare handgrepen met steeksluiting  
voor eenvoudige bevestiging

 ‒ Reflectiemateriaal op zij- en voorkant,  
BMW Motorrad reflectieopdruk

KLEUR
Donkerblauw

MESSENGER BAG
Op de motor naar het werk of de stad: geen probleem 
voor de praktische schoudertas uit robuust canvas. De 
flinke inhoud van 18 l biedt ruim plaats aan bijvoorbeeld 
een 17 inch laptop. En de beste bescherming tegen weer 
en wind dankzij het waterdichte hoofdvak met rolsluiting. 

 ‒ Hoogwaardige schoudertas van canvas
 ‒ Modieuze uitstraling met schuin lopende bovenkant
 ‒ Groot waterdicht hoofdvak met rolsluiting
 ‒ Binnenzijde: vak voor 17 inch laptop en fleshouder
 ‒ 2 buitenvakken met ritssluiting, achter DIN A4, voor 
met organizer (niet waterdicht)

 ‒ Decoratieve sluitband, metalen sluiting met  
BMW opdruk, naar keuze 4 haakogen

 ‒ In lengte verstelbare, 2-kleurige schouderband  
met geweven BMW Motorrad opschrift

 ‒ Extra draaggreep
 ‒ In lengte verstelbare, afneembare heupriem voor 
fixatie tijdens motorrijden

 ‒ BMW Motorrad opschrift achter
 ‒ (B x H x D): ca. 47 x 35 x 11 cm
 ‒ Inhoud: ca. 18 l

KLEUR
Zwart

SOFTBAG KLEIN
Deze softbag biedt extra veel opbergruimte dankzij zijn 
inhoud van 30 l, eventueel te vergroten met 5 l. De softbag 
heeft een waterdicht hoofdvak van robuust, eenvoudig 
te onderhouden materiaal en is met een snelsluiting  
op zowel bagagerek als duozitplaats te bevestigen. 

 ‒ Achtertas van flexibel materiaal
 ‒ Inhoud: variabel tussen ca. 30 l en 35 l
 ‒ Hoofdvak waterdicht, 4 waterwerende buitenzakken
 ‒ Scheurbestendig polyester weefsel in textiel-look
 ‒ Bodem en achterzijde versterkt met vormbehoudend 
EVA materiaal

 ‒ Afneembare schouderriem, handgrepen
 ‒ Eenvoudige bevestiging door  
veelzijdig bevestigingsconcept 

 ‒ Bevestigingsriemen en verstelbare handgrepen  
met steeksluitingen

 ‒ Grote reflectieprints op voor- en zijkant

KLEUR
Donkergrijs HIP BAG RIDE

Ideaal voor de dagelijkse tripjes. Deze heuptas biedt 
voldoende plek aan portemonnee, sleutels en meer. 
Gaat het een keer regenen, dan is dat geen probleem 
want het waterdichte hoofdvak houdt alles lekker droog. 

 ‒ Hoogwaardige heuptas voor ritten op de motor  
en vrijetijdsactiviteiten

 ‒ Waterdicht hoofdvak met rondom aangebrachte 
2-weg ritssluiting

 ‒ Binnenvak met rolsluiting waarborgt de waterdichtheid 
van het hoofdvak 

 ‒ Klein gaasvak links, 3 andere kleine vakken aan de 
buitenkant met ritssluiting

 ‒ 3D-Mesh op de achterzijde voor een  
optimale luchtcirculatie

 ‒ Traploos instelbare heupband, greeplus
 ‒ Reflecterende boxermotor opdruk op de voorzijde

SOFTBAG GROOT
De hoogwaardig afgewerkte, grote softbag heeft  
een waterdicht hoofdvak van 50 l en kan middels  
extra vakken met 5 l worden uitgebreid. De stabiele 
EVA-bodem past zich aan de verschillende  
BMW Motorrad modellen aan en is voorzien van 
antislip-coating. Voorzien van een snelsluiting. 

 ‒ Achtertas van flexibel materiaal
 ‒ Inhoud: variabel tussen ca. 50 l en 55 l
 ‒ Hoofdvak waterdicht, 4 waterwerende buitenzakken
 ‒ Scheurbestendig polyester weefsel in textiel-look
 ‒ Bodem en achterzijde versterkt met vormbehoudend 
EVA materiaal

 ‒ Afneembare schouderriem, handgrepen
 ‒ Eenvoudige bevestiging door  
veelzijdig bevestigingsconcept

 ‒ Bevestigingsriemen en verstelbare handgrepen  
met steeksluitingen

 ‒ Grote reflectieprints op voor- en zijkant

KLEUR
Donkergrijs

BMW Motorrad Tassen

 ‒ BMW Motorrad opschrift op deksel
 ‒ Buitenkant van polyester met textiel-look,  
waterafstotend, gemakkelijk te onderhouden

 ‒ Afmetingen (L x B x H): ca. 18 x 20 x 11 cm
 ‒ Inhoud: ca. 3 l

KLEUR
Zwart

104 105

NIEUW

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

Price: NLA

Pr
ice

:N
LA

PRIJS
51,00 €

PRIJS
156,00 € PRIJS

112,00 €

PRIJS
143,00 € PRIJS

186,00 €

AN_RIDE-BY_NLA   Alle Seiten 07.11.17   12:33

RIDE-BY.indd 07.11.17 12:33Images: MAS
Im

ag
es

:
M

AS
Images: MAS

Im
ag

es
:

M
AS

104Page:Text: NLA 
10
4

Pa
ge

:
Te

xt:
NL

A 
105Page:Text: NLA 

10
5

Pa
ge

:
Te

xt:
NL

A 

BAGAGEROL
De universeel inzetbare, waterdichte bagagerol heeft 
een grote opening voor eenvoudig bepakken.   
Het kleine netvak aan de buitenkant en het kleine, 
waterdichte en van een ritssluiting voorziene binnenvak 
bieden nog meer opbergmogelijkheden. In lengte 
verstelbare compressieriemen dienen om het  
volume aan te passen. De bagagerol beschikt over  
een afneembare, instelbare schouderriem en een  
gevoerde draaggreep. 

 ‒ Waterdichte bagagerol
 ‒ Inhoud: ca. 50 l
 ‒ Buitenkant van duurzaam Tarpaulin, bodem in textiel-look
 ‒ Uitneembare, 3D-gevormde bodemplaat van 
EVA-materiaal

 ‒ Grote toegangsopening voor eenvoudig inpakken
 ‒ Afneembare schouderriem, handgrepen
 ‒ Incl. verstelbare handgrepen met steeksluiting  
voor eenvoudige bevestiging

 ‒ Reflectiemateriaal op zij- en voorkant,  
BMW Motorrad reflectieopdruk

KLEUR
Donkerblauw

MESSENGER BAG
Op de motor naar het werk of de stad: geen probleem 
voor de praktische schoudertas uit robuust canvas. De 
flinke inhoud van 18 l biedt ruim plaats aan bijvoorbeeld 
een 17 inch laptop. En de beste bescherming tegen weer 
en wind dankzij het waterdichte hoofdvak met rolsluiting. 

 ‒ Hoogwaardige schoudertas van canvas
 ‒ Modieuze uitstraling met schuin lopende bovenkant
 ‒ Groot waterdicht hoofdvak met rolsluiting
 ‒ Binnenzijde: vak voor 17 inch laptop en fleshouder
 ‒ 2 buitenvakken met ritssluiting, achter DIN A4, voor 
met organizer (niet waterdicht)

 ‒ Decoratieve sluitband, metalen sluiting met  
BMW opdruk, naar keuze 4 haakogen

 ‒ In lengte verstelbare, 2-kleurige schouderband  
met geweven BMW Motorrad opschrift

 ‒ Extra draaggreep
 ‒ In lengte verstelbare, afneembare heupriem voor 
fixatie tijdens motorrijden

 ‒ BMW Motorrad opschrift achter
 ‒ (B x H x D): ca. 47 x 35 x 11 cm
 ‒ Inhoud: ca. 18 l

KLEUR
Zwart

SOFTBAG KLEIN
Deze softbag biedt extra veel opbergruimte dankzij zijn 
inhoud van 30 l, eventueel te vergroten met 5 l. De softbag 
heeft een waterdicht hoofdvak van robuust, eenvoudig 
te onderhouden materiaal en is met een snelsluiting  
op zowel bagagerek als duozitplaats te bevestigen. 

 ‒ Achtertas van flexibel materiaal
 ‒ Inhoud: variabel tussen ca. 30 l en 35 l
 ‒ Hoofdvak waterdicht, 4 waterwerende buitenzakken
 ‒ Scheurbestendig polyester weefsel in textiel-look
 ‒ Bodem en achterzijde versterkt met vormbehoudend 
EVA materiaal

 ‒ Afneembare schouderriem, handgrepen
 ‒ Eenvoudige bevestiging door  
veelzijdig bevestigingsconcept 

 ‒ Bevestigingsriemen en verstelbare handgrepen  
met steeksluitingen

 ‒ Grote reflectieprints op voor- en zijkant

KLEUR
Donkergrijs HIP BAG RIDE

Ideaal voor de dagelijkse tripjes. Deze heuptas biedt 
voldoende plek aan portemonnee, sleutels en meer. 
Gaat het een keer regenen, dan is dat geen probleem 
want het waterdichte hoofdvak houdt alles lekker droog. 

 ‒ Hoogwaardige heuptas voor ritten op de motor  
en vrijetijdsactiviteiten

 ‒ Waterdicht hoofdvak met rondom aangebrachte 
2-weg ritssluiting

 ‒ Binnenvak met rolsluiting waarborgt de waterdichtheid 
van het hoofdvak 

 ‒ Klein gaasvak links, 3 andere kleine vakken aan de 
buitenkant met ritssluiting

 ‒ 3D-Mesh op de achterzijde voor een  
optimale luchtcirculatie

 ‒ Traploos instelbare heupband, greeplus
 ‒ Reflecterende boxermotor opdruk op de voorzijde

SOFTBAG GROOT
De hoogwaardig afgewerkte, grote softbag heeft  
een waterdicht hoofdvak van 50 l en kan middels  
extra vakken met 5 l worden uitgebreid. De stabiele 
EVA-bodem past zich aan de verschillende  
BMW Motorrad modellen aan en is voorzien van 
antislip-coating. Voorzien van een snelsluiting. 

 ‒ Achtertas van flexibel materiaal
 ‒ Inhoud: variabel tussen ca. 50 l en 55 l
 ‒ Hoofdvak waterdicht, 4 waterwerende buitenzakken
 ‒ Scheurbestendig polyester weefsel in textiel-look
 ‒ Bodem en achterzijde versterkt met vormbehoudend 
EVA materiaal

 ‒ Afneembare schouderriem, handgrepen
 ‒ Eenvoudige bevestiging door  
veelzijdig bevestigingsconcept

 ‒ Bevestigingsriemen en verstelbare handgrepen  
met steeksluitingen

 ‒ Grote reflectieprints op voor- en zijkant

KLEUR
Donkergrijs

BMW Motorrad Tassen

 ‒ BMW Motorrad opschrift op deksel
 ‒ Buitenkant van polyester met textiel-look,  
waterafstotend, gemakkelijk te onderhouden

 ‒ Afmetingen (L x B x H): ca. 18 x 20 x 11 cm
 ‒ Inhoud: ca. 3 l

KLEUR
Zwart
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BMW Motorrad Accessoires

BMW MOTORRAD CARE PRODUCTEN
De BMW Motorrad Care Producten zijn speciaal 
ontwikkeld voor motorrijders en voldoen aan de hoge 
kwaliteitsnormen van BMW Motorrad. Ze reinigen en 
verzorgen, gaan slijtage tegen en beschermen daarmee 
ook de waarde en veiligheid van je motorfiets.

DRINKZAK HYDRA
Dorst lessen op volle snelheid? Wat met een drinkfles 
een uitzondering is, is met dit flexibele drinksysteem iets 
heel normaals. Eenvoudigweg de inhoud van 2 l vullen, 
dop aandraaien, slang per Plug&Play-verbinding 
insteken en de boel opbergen in motorpak Rallye,  
of in een rugzak. Drinken maar!

 ‒ 2-liter-drinksysteem met drinkslang
 ‒ Eenvoudig en snel te reinigen
 ‒ Shape-Shift™ technologie zorgt voor een stabiele vorm
 ‒ Stabiel en flexibel dankzij TPU van 0,25 mm dik
 ‒ Praktische schuifsluiting, licht in gebruik en wijde opening 
 ‒ Vrij van BPA- en PVC
 ‒ Kan in de afwasmachine
 ‒ Inhoud: 2 l

ZONNEBRIL RIDE
Een echte blikvanger – de stijlvolle zonnebril met 
metalen frame past onder elke BMW Motorrad helm en 
biedt niet alleen tijdens het rijden 100 % UV-bescherming. 
Elke dag opnieuw zorgen de krasvaste kunststof glazen 
en de nauw aangesloten pasvorm voor een helder uitzicht.

 ‒ Functionele en stijlvolle zonnebril met metalen frame
 ‒ Donkergrijs getinte, krasvaste kunststof glazen
 ‒ 100 % UV-bescherming, ook bij sterke zon  
(UV-A, UV-B en UV-C)

 ‒ Goede pasvorm voor dragen onder een helm
 ‒ Nauw aansluitend en hierdoor tochtvrij voor optimale 
bescherming tegen rijwind

 ‒ Neusvleugels van zacht kunststof (geen drukpunten)
 ‒ BMW Motorrad opschrift op beide pootjes
 ‒ Inclusief brillenkoker en zachte brilzak  
met BMW Motorrad branding 

KLEUR
Gun

BRIL FUNCTION
Deze speciaal voor motorrijders ontwikkelde functionele 
bril zorgt voor een perfecte doorkijk op de hele afstand. 
Dankzij de 3 verwisselbare en sterk gewelfde kunststof 
glazen pas je de UV-bescherming probleemloos aan de 
heersende licht- en weersomstandigheden aan.

 ‒ Sportieve, lichte en coole functionele bril
 ‒ Verwisselbare kunststof glazen voor  
elke weersomstandigheid:  
bruin = contrastversterkend en voorzien van 
anticondens coating 
Grijs = licht gespiegeld met krasvaste coating 
Helder = voorzien van antireflectie- en krasvaste coating

 ‒ Beide donker getinte glazen bieden 100 % 
UV-bescherming, ook bij sterke zon  
(UV-A, UV-B en UV-C)

 ‒ Goede pasvorm voor dragen onder een helm
 ‒ Nauwsluitend dankzij sterk gebolde vorm en hierdoor 
tochtvrij voor optimale bescherming tegen rijwind

 ‒ Zwart kunststoffen montuur met gelijmde kunststof 
inzetstukken in antraciet

 ‒ Neusvleugels van zacht kunststof (geen drukpunten)
 ‒ Inclusief brillenkoker en zachte brilzak  
met BMW Motorrad branding

KLEUR
Zwart/antraciet

VOOR DE RIJDERSUITRUSTING
 ‒ Functioneel wasmiddel: beschermt functionele 
kleding, houdt materiaal actief ventilerend,  
wind - en waterdicht

 ‒ Impregneermiddel: voor textiel en leer (geen nubuck), 
werkt beschermend, water- en oliewerend

 ‒ Vizier- en helmreiniger: verwijdert vuil  
en insectenresten grondig en behoedzaam

 ‒ Vizier- en helmreinigingsdoek: 1 nat en 1 droge doek, 
perfect voor onderweg, verwijdert vuil  
en insectenresten

 ‒ Helmvoeringreiniger: verwijdert vuil en geurtjes  
en frist de voering weer op

 ‒ Anticondensspray: voorkomt beslaan en repareert 
kleine krasjes. Niet geschikt voor dubbele vizieren  
en vizieren met anticondens-coating

 ‒ Douchegel Body+Bike: reinigt en verzorgt het  
lichaam, dermatologisch getest, ook bruikbaar  
als motorreiniger

VOOR DE MOTORFIETS
 ‒ Motorfietsreiniger: zuivert moeiteloos, behoedzaam  
en milieuvriendelijk de verschillende motorfietsdelen

 ‒ Kettingreiniger: verwijdert snel en eenvoudig 
slijtagebevorderende zaken van motorketting  
en kettingtandwiel, zoals oud kettingsmeer,  
zand en straatvuil

 ‒ Kettingspray: hecht en verspreid zich goed,  
regen- en temperatuurbestendig

 ‒ Velgenreiniger: maakt korte metten met typisch 
velgenvuil door remblokken en straatvuil

 ‒ Insectenreiniger: verwijdert moeiteloos hardnekkige 
insectenresten en vogelpoep

 ‒ Buddyseatreiniger: voor buddyseats van glad 
kunstleer, verwijdert snel en effectief stof en vuil, 
beschermt tegen het broos worden van het materiaal 
en zorgt voor een antislip-zitpositie

 ‒ Glanspoetsmiddel: beschermt tegen weersinvloeden, 
conserveert alle lak-, chroom- en kunststofdelen, 
verwijderd matte plekken en verzacht kleine krasjes

 ‒ Metaalpoetsmiddel: verwijdert roest, teer, metaaloxide 
en andere vervuiling snel en grondig van aluminium, 
chroom, messing, nikkel, RVS en andere  
ongelakte metalen
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BMW Motorrad Accessoires

BMW MOTORRAD CARE PRODUCTEN
De BMW Motorrad Care Producten zijn speciaal 
ontwikkeld voor motorrijders en voldoen aan de hoge 
kwaliteitsnormen van BMW Motorrad. Ze reinigen en 
verzorgen, gaan slijtage tegen en beschermen daarmee 
ook de waarde en veiligheid van je motorfiets.

DRINKZAK HYDRA
Dorst lessen op volle snelheid? Wat met een drinkfles 
een uitzondering is, is met dit flexibele drinksysteem iets 
heel normaals. Eenvoudigweg de inhoud van 2 l vullen, 
dop aandraaien, slang per Plug&Play-verbinding 
insteken en de boel opbergen in motorpak Rallye,  
of in een rugzak. Drinken maar!

 ‒ 2-liter-drinksysteem met drinkslang
 ‒ Eenvoudig en snel te reinigen
 ‒ Shape-Shift™ technologie zorgt voor een stabiele vorm
 ‒ Stabiel en flexibel dankzij TPU van 0,25 mm dik
 ‒ Praktische schuifsluiting, licht in gebruik en wijde opening 
 ‒ Vrij van BPA- en PVC
 ‒ Kan in de afwasmachine
 ‒ Inhoud: 2 l

ZONNEBRIL RIDE
Een echte blikvanger – de stijlvolle zonnebril met 
metalen frame past onder elke BMW Motorrad helm en 
biedt niet alleen tijdens het rijden 100 % UV-bescherming. 
Elke dag opnieuw zorgen de krasvaste kunststof glazen 
en de nauw aangesloten pasvorm voor een helder uitzicht.

 ‒ Functionele en stijlvolle zonnebril met metalen frame
 ‒ Donkergrijs getinte, krasvaste kunststof glazen
 ‒ 100 % UV-bescherming, ook bij sterke zon  
(UV-A, UV-B en UV-C)

 ‒ Goede pasvorm voor dragen onder een helm
 ‒ Nauw aansluitend en hierdoor tochtvrij voor optimale 
bescherming tegen rijwind

 ‒ Neusvleugels van zacht kunststof (geen drukpunten)
 ‒ BMW Motorrad opschrift op beide pootjes
 ‒ Inclusief brillenkoker en zachte brilzak  
met BMW Motorrad branding 

KLEUR
Gun

BRIL FUNCTION
Deze speciaal voor motorrijders ontwikkelde functionele 
bril zorgt voor een perfecte doorkijk op de hele afstand. 
Dankzij de 3 verwisselbare en sterk gewelfde kunststof 
glazen pas je de UV-bescherming probleemloos aan de 
heersende licht- en weersomstandigheden aan.

 ‒ Sportieve, lichte en coole functionele bril
 ‒ Verwisselbare kunststof glazen voor  
elke weersomstandigheid:  
bruin = contrastversterkend en voorzien van 
anticondens coating 
Grijs = licht gespiegeld met krasvaste coating 
Helder = voorzien van antireflectie- en krasvaste coating

 ‒ Beide donker getinte glazen bieden 100 % 
UV-bescherming, ook bij sterke zon  
(UV-A, UV-B en UV-C)

 ‒ Goede pasvorm voor dragen onder een helm
 ‒ Nauwsluitend dankzij sterk gebolde vorm en hierdoor 
tochtvrij voor optimale bescherming tegen rijwind

 ‒ Zwart kunststoffen montuur met gelijmde kunststof 
inzetstukken in antraciet

 ‒ Neusvleugels van zacht kunststof (geen drukpunten)
 ‒ Inclusief brillenkoker en zachte brilzak  
met BMW Motorrad branding

KLEUR
Zwart/antraciet

VOOR DE RIJDERSUITRUSTING
 ‒ Functioneel wasmiddel: beschermt functionele 
kleding, houdt materiaal actief ventilerend,  
wind - en waterdicht

 ‒ Impregneermiddel: voor textiel en leer (geen nubuck), 
werkt beschermend, water- en oliewerend

 ‒ Vizier- en helmreiniger: verwijdert vuil  
en insectenresten grondig en behoedzaam

 ‒ Vizier- en helmreinigingsdoek: 1 nat en 1 droge doek, 
perfect voor onderweg, verwijdert vuil  
en insectenresten

 ‒ Helmvoeringreiniger: verwijdert vuil en geurtjes  
en frist de voering weer op

 ‒ Anticondensspray: voorkomt beslaan en repareert 
kleine krasjes. Niet geschikt voor dubbele vizieren  
en vizieren met anticondens-coating

 ‒ Douchegel Body+Bike: reinigt en verzorgt het  
lichaam, dermatologisch getest, ook bruikbaar  
als motorreiniger

VOOR DE MOTORFIETS
 ‒ Motorfietsreiniger: zuivert moeiteloos, behoedzaam  
en milieuvriendelijk de verschillende motorfietsdelen

 ‒ Kettingreiniger: verwijdert snel en eenvoudig 
slijtagebevorderende zaken van motorketting  
en kettingtandwiel, zoals oud kettingsmeer,  
zand en straatvuil

 ‒ Kettingspray: hecht en verspreid zich goed,  
regen- en temperatuurbestendig

 ‒ Velgenreiniger: maakt korte metten met typisch 
velgenvuil door remblokken en straatvuil

 ‒ Insectenreiniger: verwijdert moeiteloos hardnekkige 
insectenresten en vogelpoep

 ‒ Buddyseatreiniger: voor buddyseats van glad 
kunstleer, verwijdert snel en effectief stof en vuil, 
beschermt tegen het broos worden van het materiaal 
en zorgt voor een antislip-zitpositie

 ‒ Glanspoetsmiddel: beschermt tegen weersinvloeden, 
conserveert alle lak-, chroom- en kunststofdelen, 
verwijderd matte plekken en verzacht kleine krasjes

 ‒ Metaalpoetsmiddel: verwijdert roest, teer, metaaloxide 
en andere vervuiling snel en grondig van aluminium, 
chroom, messing, nikkel, RVS en andere  
ongelakte metalen

Price: NLA
Pr

ice
:N

LA
Price: NLA
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:N
LA

PRIJS
29,00 €

PRIJS
92,00 €

PRIJS
92,00 €
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BMW Motorrad Service / Maattabellen

A  Lichaamslengte
Blootsvoets tegen een deurkozijn gaan  staan. Boek op het hoofd 
plaatsen en vastklemmen. Lichaamslengte aftekenen en meten.

B  Borstomvang
Deze maat wordt over het hemd of  een dunne trui gemeten. 
Hierbij wordt het meetlint onder de  armen geleid. Deze wordt 
nauwsluitend over de grootste omtrek van de borst en de  
schouderbladen gelegd.  

C  Tailleomvang 
Je neemt de maat over het hemd, dus niet over de broeksband. 
Let daarbij ook op de natuurlijke houding. De buik niet intrekken 
en net zo losjes meten als de broek later ook moet zitten.

D  Heupomvang
Neem de maat over de broek en om de grootste omtrek van  
de heup, rondom het lichaam. 

E  Zijlengte
Neem de maat aan de buitenkant van het been. En wel vanaf  
de tailleband tot en met de voetzool. 

F  Binnenbeenlengte
Neem de maat aan de binnenkant van het been. En wel vanaf  
het kruis tot en met de  voetzool.

BELANGRIJK:
De maattabel hiernaast helpt bij het vaststellen van  
de kledingmaat. Ze vormt de pasvormbasis voor de 
actuele BMW Motorrad rijdersuitrusting en is gebaseerd 
op lichaamslengtes. 
 
BMW Motorrad maakt onderscheid in 2 pasvormen:

Comfort Fit: 
comfortabele pasvorm met meer bewegingsvrijheid 

Regular Fit: 
normale pasvorm

Zo meet je op de juiste wijze
De optimale pasvorm van een motorpak is in veel opzichten bepalend: wanneer het motorpak knelt of spant, wordt de concentratie tijdens 
het motorrijden beïnvloed. Datzelfde geldt ook voor een ‚klapperend‘ motorpak. Hoe dan ook, zenuwen en krachten  zijn eerder uitgeput.  
En er treedt een verlies aan veiligheid op.  
 
Een ander punt is de perfecte pasvorm van jas en broek: mouwen en broekspijpen mogen niet omhoog kruipen. Dat is zowel relevant voor 
de veiligheid als ook voor de bescherming tegen het weer.  
 
Daarom zijn alle pakken op maat gemaakt voor het motorrijden, beschikken ze over een groot aantal individuele breedteverstellingen, 
rekbare plooien en zinvolle detailoplossingen. Maar de basisvoorwaarde voor het feit dat je motorpak ‚als gegoten zit‘, is je correcte 
individuele confectiemaat.  
 
Meer dan 40 verschillende maten maken het mogelijk om rekening te houden met bijna elke persoonsgestalte. Neem daarom de exacte 
maat bij jezelf!  
 
Een handleiding daarvoor vind je hier:

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN / ZO MEET JE OP DE JUISTE WIJZE MAATTABELLEN

DAMES Internationale  
maat Maat Lichaamslengte Borstomvang Tailleomvang Heupomvang Zijlengte Binnenbeenlengte

Standaardmaten XS 34 168 80 – 83 64 – 67 89 – 92 106 78
S 36 168 84 – 87 68 – 71 93 – 96 106 78

38 168 88 – 91 72 – 75  97 – 100 106 78
M 40 168 92 – 95 76 – 79 101– 104 106 78

42 168 96 – 99 80 – 84 105 – 108 106 77,5
L 44 168 100 – 103 85 – 89 109 – 112 106 77,5

46 168 104 – 109 90 – 95 113 – 116 106 77,5
XL 48 168 110 – 115  96 – 101 117 – 120 106 77,5

50 168 116 – 121 102 – 107 121 – 124 106 77,5

Lang 72 176 86 – 89 70 – 73 94 – 97 111 82
76 176 90 – 93 74 – 77  98 – 101 111 82
80 176 94 – 97 78 – 81 102 – 105 111 82
84 176  98 – 101 82 – 86 106 – 109 111 81,5
88 176 102 – 105 87 – 91 110 – 113 111 81,5

Kort 17 160 82 – 85 66 – 69 90 – 93 101 74
18 160 86 – 89 70 –73 94 – 97 101 74
19 160 90 – 93 74 –77  98 – 101 101 74
20 160 94 – 97 78 – 81 102 – 105 101 73,5
21 160  98 – 101 82 – 86 106 – 109 101 73,5
22 160 102 – 105 87– 91 110 – 113 101 73,5

HEREN Internationale 
 maat Maat Lichaamslengte Borstomvang Tailleomvang Heupomvang Zijlengte Binnenbeenlengte

Standaardmaten S 46 178 92 – 95 80 – 83 96 – 99 98 78
M 48 179 96 – 99 84 – 88 100 – 103 100,5 79

50 180 100 – 103 89 – 92 104 – 107 103 80
L 52 181 104 – 107 93 – 97 108 – 111 104,5 81

54 182 108 – 111  98 – 102 112 – 114 106 82
XL 56 183 112 – 115 103 – 107 115 – 118 107,5 83

58 184 116 – 119 108 – 111 119 – 122 109 84
2XL 60 185 120 – 123 112 – 117 123 – 126 110,5 85

62 186 124 – 127 118 – 122 127 – 130 112 86
3XL 64 187 128 – 131 123 – 126 131 – 134 113,5 87
4XL 66 188 132 – 135 127 – 130 135 – 138 115 88

Lang 98 188  97– 101 86 – 90 100 – 103 110 86
102 189 102 – 105 91 – 95 104 – 107 111,5 87
106 190 106 – 109 96 – 99 108 – 110 113 88
110 191 110 – 113 100 – 104 111 – 114 114,5 89
114 192 114 – 117 105 – 108 115 – 117 116 90
118 193 118 – 121 109 – 113 119 – 121 117,5 91

Kort 24 171 96 – 99 88 – 92 102 – 105 96,5 75
25 172 100 – 103 93 – 96 106 – 109 98 76
26 173 104 – 107  97 – 101 110 – 113 99,5 77
27 174 108 – 111 102 – 106 114 – 116 101 78
28 175 112 – 115 107 – 111 117 – 120 102,5 79
29 176 116 – 119 112 – 115 121 – 124 104 80
30 177 120 – 123 116 – 120 125 – 128 105,5 81
31 178 124 – 127 121 – 124 129 – 132 107 82
32 179 128 – 131 125 – 128 133 – 134 108,5 83

UNISEX Internationale maat Borstomvang Standaardmaat dames Standaardmaat heren

XS 80 – 86 34/36
S 87 – 90 38 44
M 91 – 98 40 46/48
L  99 – 104 42/44 50/52

XL 105 – 111 46/48 52/54
2XL 112 – 119 50 56/58
3XL 120 – 126 52/54 60/62

De maten van de modellen met ritssluiting rondom zijn als volgt te combineren: 
Dames 
Motorpakken  
(m.u.v. EnduroGuard) Motorpak EnduroGuard

Heren 
Motorpakken  
(m.u.v. EnduroGuard) Motorpak EnduroGuard

34 34/36/17/18/72 46 46

36/18/72 38/40/19/20/76/80 48/50/98/102 48/50/24/25/98

38/40/19/20/76/80 42/44/21/22/84/88 52/54/25/26/106/110 52/54/26/27/102/106

42/44/21/22/84/88 46/48 56/58/27/28/114/118 6/58/28/29/110/114

46/48 60/62/29/30 60/62/30/31/118

64/66/31/32 64/66/32

Neem voor mogelijke combinaties tussen je huidige en nieuwe BMW Ride uitrusting contact op met je BMW Motorrad dealer.
(Bij andere maatcombinaties kan uitsluitend de 40 cm verbindingsritssluiting gebruikt worden, niet de rondom-ritssluiting).
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BMW Motorrad Service / Maattabellen

A  Lichaamslengte
Blootsvoets tegen een deurkozijn gaan  staan. Boek op het hoofd 
plaatsen en vastklemmen. Lichaamslengte aftekenen en meten.

B  Borstomvang
Deze maat wordt over het hemd of  een dunne trui gemeten. 
Hierbij wordt het meetlint onder de  armen geleid. Deze wordt 
nauwsluitend over de grootste omtrek van de borst en de  
schouderbladen gelegd.  

C  Tailleomvang 
Je neemt de maat over het hemd, dus niet over de broeksband. 
Let daarbij ook op de natuurlijke houding. De buik niet intrekken 
en net zo losjes meten als de broek later ook moet zitten.

D  Heupomvang
Neem de maat over de broek en om de grootste omtrek van  
de heup, rondom het lichaam. 

E  Zijlengte
Neem de maat aan de buitenkant van het been. En wel vanaf  
de tailleband tot en met de voetzool. 

F  Binnenbeenlengte
Neem de maat aan de binnenkant van het been. En wel vanaf  
het kruis tot en met de  voetzool.

BELANGRIJK:
De maattabel hiernaast helpt bij het vaststellen van  
de kledingmaat. Ze vormt de pasvormbasis voor de 
actuele BMW Motorrad rijdersuitrusting en is gebaseerd 
op lichaamslengtes. 
 
BMW Motorrad maakt onderscheid in 2 pasvormen:

Comfort Fit: 
comfortabele pasvorm met meer bewegingsvrijheid 

Regular Fit: 
normale pasvorm

Zo meet je op de juiste wijze
De optimale pasvorm van een motorpak is in veel opzichten bepalend: wanneer het motorpak knelt of spant, wordt de concentratie tijdens 
het motorrijden beïnvloed. Datzelfde geldt ook voor een ‚klapperend‘ motorpak. Hoe dan ook, zenuwen en krachten  zijn eerder uitgeput.  
En er treedt een verlies aan veiligheid op.  
 
Een ander punt is de perfecte pasvorm van jas en broek: mouwen en broekspijpen mogen niet omhoog kruipen. Dat is zowel relevant voor 
de veiligheid als ook voor de bescherming tegen het weer.  
 
Daarom zijn alle pakken op maat gemaakt voor het motorrijden, beschikken ze over een groot aantal individuele breedteverstellingen, 
rekbare plooien en zinvolle detailoplossingen. Maar de basisvoorwaarde voor het feit dat je motorpak ‚als gegoten zit‘, is je correcte 
individuele confectiemaat.  
 
Meer dan 40 verschillende maten maken het mogelijk om rekening te houden met bijna elke persoonsgestalte. Neem daarom de exacte 
maat bij jezelf!  
 
Een handleiding daarvoor vind je hier:

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN / ZO MEET JE OP DE JUISTE WIJZE MAATTABELLEN

DAMES Internationale  
maat Maat Lichaamslengte Borstomvang Tailleomvang Heupomvang Zijlengte Binnenbeenlengte

Standaardmaten XS 34 168 80 – 83 64 – 67 89 – 92 106 78
S 36 168 84 – 87 68 – 71 93 – 96 106 78

38 168 88 – 91 72 – 75  97 – 100 106 78
M 40 168 92 – 95 76 – 79 101– 104 106 78

42 168 96 – 99 80 – 84 105 – 108 106 77,5
L 44 168 100 – 103 85 – 89 109 – 112 106 77,5

46 168 104 – 109 90 – 95 113 – 116 106 77,5
XL 48 168 110 – 115  96 – 101 117 – 120 106 77,5

50 168 116 – 121 102 – 107 121 – 124 106 77,5

Lang 72 176 86 – 89 70 – 73 94 – 97 111 82
76 176 90 – 93 74 – 77  98 – 101 111 82
80 176 94 – 97 78 – 81 102 – 105 111 82
84 176  98 – 101 82 – 86 106 – 109 111 81,5
88 176 102 – 105 87 – 91 110 – 113 111 81,5

Kort 17 160 82 – 85 66 – 69 90 – 93 101 74
18 160 86 – 89 70 –73 94 – 97 101 74
19 160 90 – 93 74 –77  98 – 101 101 74
20 160 94 – 97 78 – 81 102 – 105 101 73,5
21 160  98 – 101 82 – 86 106 – 109 101 73,5
22 160 102 – 105 87– 91 110 – 113 101 73,5

HEREN Internationale 
 maat Maat Lichaamslengte Borstomvang Tailleomvang Heupomvang Zijlengte Binnenbeenlengte

Standaardmaten S 46 178 92 – 95 80 – 83 96 – 99 98 78
M 48 179 96 – 99 84 – 88 100 – 103 100,5 79

50 180 100 – 103 89 – 92 104 – 107 103 80
L 52 181 104 – 107 93 – 97 108 – 111 104,5 81

54 182 108 – 111  98 – 102 112 – 114 106 82
XL 56 183 112 – 115 103 – 107 115 – 118 107,5 83

58 184 116 – 119 108 – 111 119 – 122 109 84
2XL 60 185 120 – 123 112 – 117 123 – 126 110,5 85

62 186 124 – 127 118 – 122 127 – 130 112 86
3XL 64 187 128 – 131 123 – 126 131 – 134 113,5 87
4XL 66 188 132 – 135 127 – 130 135 – 138 115 88

Lang 98 188  97– 101 86 – 90 100 – 103 110 86
102 189 102 – 105 91 – 95 104 – 107 111,5 87
106 190 106 – 109 96 – 99 108 – 110 113 88
110 191 110 – 113 100 – 104 111 – 114 114,5 89
114 192 114 – 117 105 – 108 115 – 117 116 90
118 193 118 – 121 109 – 113 119 – 121 117,5 91

Kort 24 171 96 – 99 88 – 92 102 – 105 96,5 75
25 172 100 – 103 93 – 96 106 – 109 98 76
26 173 104 – 107  97 – 101 110 – 113 99,5 77
27 174 108 – 111 102 – 106 114 – 116 101 78
28 175 112 – 115 107 – 111 117 – 120 102,5 79
29 176 116 – 119 112 – 115 121 – 124 104 80
30 177 120 – 123 116 – 120 125 – 128 105,5 81
31 178 124 – 127 121 – 124 129 – 132 107 82
32 179 128 – 131 125 – 128 133 – 134 108,5 83

UNISEX Internationale maat Borstomvang Standaardmaat dames Standaardmaat heren

XS 80 – 86 34/36
S 87 – 90 38 44
M 91 – 98 40 46/48
L  99 – 104 42/44 50/52

XL 105 – 111 46/48 52/54
2XL 112 – 119 50 56/58
3XL 120 – 126 52/54 60/62

De maten van de modellen met ritssluiting rondom zijn als volgt te combineren: 
Dames 
Motorpakken  
(m.u.v. EnduroGuard) Motorpak EnduroGuard

Heren 
Motorpakken  
(m.u.v. EnduroGuard) Motorpak EnduroGuard

34 34/36/17/18/72 46 46

36/18/72 38/40/19/20/76/80 48/50/98/102 48/50/24/25/98

38/40/19/20/76/80 42/44/21/22/84/88 52/54/25/26/106/110 52/54/26/27/102/106

42/44/21/22/84/88 46/48 56/58/27/28/114/118 6/58/28/29/110/114

46/48 60/62/29/30 60/62/30/31/118

64/66/31/32 64/66/32

Neem voor mogelijke combinaties tussen je huidige en nieuwe BMW Ride uitrusting contact op met je BMW Motorrad dealer.
(Bij andere maatcombinaties kan uitsluitend de 40 cm verbindingsritssluiting gebruikt worden, niet de rondom-ritssluiting).
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BMW Motorrad Trefwoordenlijst BMW Motorrad Symbolen

110 111

Actief ventilerend
Wordt weergegeven in de RET-waarde (waterdampdoorlaat-
baarheid). Hoe lager de waarde, hoe beter het materiaal ademt.

AirTex
De slijtvaste, gaasvormige en daardoor extreem lucht-doorla-
tende structuur van Dynafil zorgt ook bij hoge temperaturen 
voor een aangename luchtcirculatie. Laag in gewicht, maar 
wel met de veiligheid van Dynatec als bovenlaag. 

Anilineleer
Uitsluitend met oplosbare kleurstoffen geverfd leer, dat geen 
bedekking door dek- of pigmentcoating vertoont. Hierdoor 
blijft de actieve ventilatie van het leer behouden.

BMW klimaatmembraan
Functioneel membraan, volgens BMW standaards, wind-  
en waterdicht, actief ventilerend.

Carbon
Zeer sterke kunstvezel, die in vergelijking met glasvezel 
veel hogere veiligheidsprestaties biedt bij ongeveer 30 % 
minder gewicht.

ceraspace-opdruk
De ceraspace-technologie biedt uitstekende bescherming 
dankzij de unieke samenvoeging van de in een polymeermatrix 
gebonden keramische deeltjes. De speciale keramiek is 
extreem hart en extreem temperatuurbestendig. Door de 
punctuele 3D-opdruk wordt de slijtvastheid significant 
verhoogd, waarbij de flexibiliteit en de actieve ventilatie van 
het materiaal behouden blijven.

CE-markering
De CE-markering (CE = Communauté Européenne) laat 
zien dat het product voldoet aan de veiligheidsrichtlijnen die 
door de Europese Unie zijn vastgelegd.

coldblack
Zonlichtreflectie en UV-bescherming: hiermee uitgerust 
reflecteren donkere kleuren de zonnestralen, het motorpak 
blijft langer koel.

CORDURA 500
Een nylongaren dat tot 100 % uit polyamide bestaat. Voor 
de productie ervan worden polyamidevezels gesponnen  
en verweven. Het smeltpunt bedraagt 210 ºC.

Design
De belangrijkste kenmerken van BMW Motorrad design  
zijn klassieke vormgeving en kleurengebruik.  
Uitgangspunt: vorm volgt functie.

DuPont Coolmax
DuPont Coolmax bestaat uit holle vezels, die dankzij hun 
capillaire werking vocht snel afvoeren. Bovendien droogt dit 
materiaal 50 % sneller dan katoen.

Dynafil
Uiterst slijtvast polyamidegaren, nog sterker dan CORDURA 
500/700. Bestand tegen hoge temperaturen.

Dynatec
Weefsel van Dynafil. Zeer slijtvast en stevig. Het smeltpunt 
ligt bij 290 °C. 

GORE-TEX®

Een Teflon-membraan (polytetrafluorethyleen). Ontelbare 
microporiën voorkomen dat waterdruppels van buiten naar 
binnen gaan, maar laten waterdampmoleculen wel van 
binnen naar buiten ontsnappen. Bovendien is het 
membraan winddicht.

GORE-TEX® X-TRAFIT
Bij deze speciale 3-lagen-constructie is de voering van  
de handschoen verbonden met het membraan en is deze 
op zijn beurt weer verbonden met het bovenmateriaal. 
Hierdoor is een perfecte plooivrije pasvorm met optimale 
grip gegarandeerd. Een extra voordeel hiervan is dat de 
handschoenen eenvoudig en snel zijn aan en uit te trekken, 
zelfs bij zweterige handen, omdat voering en membraan 
door de verlijming niet kunnen verplaatsen.

Glasvezelversterkte kunststof (GVK)
De afzonderlijke vezels (aramide, carbon, glasvezels) 
kunnen in verschillende verhoudingen gemengd worden. 
Met name door de richting en positie van de vezels in het 
materiaal worden bepaalde eigenschappen verwezenlijkt, 
bijvoorbeeld een laag gewicht, stevigheid, gering 
warmteverlies, goede thermische eigenschappen en de 
best mogelijke veiligheidsprestaties.

Hydrofobering
Waterwerende behandeling van leer. Wordt voor  
BMW Motorrad tijdens het verwerkingsproces doorgevoerd. 
Optimale hydrofobering betekent dat alleen de leren draden 
worden omsloten: hierdoor blijven de poriën open en blijft  
de ventilerende werking behouden. Chemische reiniging 
behoudt de waterwerende eigenschap voor enkele siezoen, 
naar mate de gebruiksintensiteit.

HyperKewl Systeem
Het watermanagementsysteem van HyperKewl absorbeert 
water en houdt dit vast. Via verdamping komt het vervolgens 
weer vrij. Dit levert een koeleffect op, met een temperatuurda-
ling tussen 6 °C en 12 °C onder de omgevingstemperatuur.  
Zo ondersteunt dit systeem het lichaam ook bij extreme 
hitte fit te blijven.

Insert
Een uitneembaar membraan dat vele gebruiksmogelijkheden 
oplevert bij uiteenlopende temperaturen. Ter bescherming  
is het aan boven- en onderzijde ingebed in zeer licht textiel.  
Bij regen wordt alleen de eerste laag van het jack nat.

Integraalhelm
Helm die het hoofd geheel omsluit. 

Jethelm
Helm zonder kinstuk en vizier.

Kangoeroeleer
Rundleer is sterker, maar kangoeroeleer heeft een fijnere  
en dichtere huidvezelstructuur en is daardoor duurzamer.

Keprotec
Gemengd weefsel dat bestaat uit Kevlar en PA-vezels, die 
de uitstekende eigenschappen van Kevlar aanvullen met 
elasticiteit en slijtvastheid. Wordt als versterking tussen de 
lagen van het bovenmateriaal gebruikt op plekken die extra 
kwetsbaar zijn tijdens een val (ellebogen, schouders, knieën, 
op de bal van de hand).

Laminaat
Thermisch verlijmen van verschillende materialen. De lijm 
wordt daarbij puntsgewijs over het oppervlak verdeeld. Bij 
uitstek geschikt voor klimaatmembranen. Het kan ook een 
voeringlaminaat of een 3-laags laminaat zijn en hoeft niet 
altijd met het bovenmateriaal te worden verlijmd.

Leer
Omdat leer niet zomaar leer is, werken wij met leer van 
absolute topkwaliteit. De minimum leerdikte: 1,2 mm. Vaak 
dikker. De slijtvastheid staat hiermee op eenzame hoogte.

Materiaalsterkte
De individuele combinatie van de gebruikte materialen  
en protectoren is bepalend voor de scheur-, slijt-,  
slag- en barstproofheid van het product.
Categorisering: 
1 ster: Goede bescherming 
2 sterren: Zeer goede bescherming 
3 sterren: Extreme bescherming op alle gebieden

Motorfietspasvorm
Deze pasvorm is aangepast aan de houding op een 
motorfiets: meer naar voren geplaatste armsgaten, 
voorgevormde mouwen en broekspijpen en ontelbare 
detailoplossingen.

Nappaleer
Hiervoor wordt de buitenste laag van de leerhuid gebruikt. 
Dit wordt glad en eventueel ook glanzend gemaakt. Het is 
een zachte leersoort met een fijne structuur. Dit wordt glad 
en eventueel ook glanzend gemaakt. Het is een zachte 
leersoort met een fijne structuur.

Nikkelvrij
Alle knopen en ritsen zijn nikkelvrij en dus huidvriendelijk.

Nubuckleer
Zeer actief ademend leer met een enigszins geruwd oppervlak 
voor een betere grip. Resultaat: voelt fluweelzacht aan.

Nyspan
Een bi-stretchstof van elastisch garen dat hoog comfort 
biedt dankzij de rekbaarheid. Het laat zich licht vervormen  
en heeft goede terugkeereigenschappen. 

Offroad helm
Helm met kinstuk en klep, maar zonder vizier.

Pentachloorfenol (PCP)
Van deze stof mag volgens de Duitse wetgeving in leer ten 
hoogste 5 mg/kg worden gebruikt.

3-Perform
Zeer slijtvast, elastisch 3-laags laminaat: wind- en waterdicht 
en zeer actief ventilerend dankzij BMW klimaatmembraan.

PHASE CHANGE MATERIAAL (PCM)
Het in microcapsules ingesloten Phase Change Materiaal 
reageert op veranderingen in de omgevings- en lichaams-
temperatuur omdat het zijn aggregatietoestand bij een 
bepaalde temperatuur verandert. Wordt de lichaams- of 
omgevingstemperatuur hoger, dan slaan de capsules het 
warmteoverschot op. Daalt de temperatuur weer, dan wordt  
de opgeslagen warmte weer afgegeven.

PORON
Een schuim dat met verschillende dichtheden en 
eigenschappen wordt aangeboden. Wij gebruiken voor 
handschoenen speciaal ontwikkelde schuimsoorten. Deze 
functioneren het best als stootbescherming op die plekken 
waar langdurige betrouwbaarheid en bestendigheid tot 
vervorming wordt gevraagd.

ProTechWool
Een unieke materiaalmix van wol en polyamide. Het biedt 
zeer goede ventilatie, is snel droog en heeft warmtegelei-
dende eigenschappen.

ProtectionGuard
Een materiaal dat de technische kenmerken van leer 
combineert met de verzorgingseigenschappen van een 
technisch textiel. Het ruwleder verhoogt de kwalitatieve 
uitstraling van het motorpak.

Protectoren
De door BMW Motorrad gebruikte protectoren worden 
continu doorontwikkeld en verbeterd en zijn afgestemd op 
hun specifieke inzet. De protectoren zijn gecertificeerd 
volgens DIN EN 1621. Alle protectoren worden in 
verschillende maten aangeboden. Welke protector bij welke 
confectiemaat hoort, kan de BMW Motorrad dealer je vertellen.

NP2: Extreem hoge slagdempingswaarden, goed draagcom-
fort, speciaal voor hetzij toer-, adventure of sportrijders,  
gecertificeerd volgens DIN EN 1621 Level 2 (hogere 
bescherming).
NP Pro / NP Pro-rugprotector lang: vervangt bij nieuwe 
kleding vanaf 2018 de eerdere NP2-rugprotector. Opgebouwd 
uit 6 lagen, hierdoor zeer flexibel en comfortabel, veelvoudig 
geperforeerd voor hoog draagcomfort, ook bij hoge 
temperaturen. Gecertificeerd volgens DIN EN 1621 Level 2 
(hogere bescherming). De lange versie is ca. 7 cm langer en 
wordt toegepast bij motorkleding voor adventure- en  
toerrijders, om te beginnen in het motorpak Rallye en het 
motorpak GS Dry.
NP Pro-borstprotector: Achteraf leverbaar voor het 
motorpak Rallye. De protector wordt middels drukknopen  
in het voorste deel bevestigd en is 2-voudig in hoogte 
verstelbaar. Opgebouwd uit meerdere lagen en geperfo-
reerd voor betere ventilatie. In het middelste deel is een 
kunststof spalk geïntegreerd voor betere slagresistentie.  
De trapezevormige protector wordt in 2 afmetingen 
aangeboden. Welke protector bij welke confectiemaat  
hoort, kan de BMW Motorrad dealer je vertellen.
NPL: Lichtere protectoren, speciaal voor gebruik in stedelijke 
omgeving, met hoger draagcomfort en goede slagdempings-
waarden. Gecertificeerd volgens DIN EN 1621 Level 1.

Schadelijke verfstoffen
Voor het kleuren van de bovenmaterialen mogen geen 
verfstoffen worden gebruikt die kunnen worden gesplitst  
in het kankerverwekkende amine.

schoeller-PCM
Afkomstig uit het ruimtevaartonderzoek. Dankzij de speciale 
paraffinecapsules is het in staat om tijdens warme periodes 
warmte op te slaan en deze in koude periodes weer af te 
geven. Hierdoor is het mogelijk om temperatuurschomme-
lingen optimaal te compenseren. Het resultaat: een continu 
aangenaam lichaamsgevoel. Werkt ideaal in het tempera-
tuurbereik van 5 °C tot 25 °C.

Seamless-bonding-technologie
Een bijzonder lasproces waarbij de twee helften van een deel 
overlappend aan elkaar worden neergelegd.  Met behulp 
van een band afgedekt, onder druk met elkaar verbonden 
door middel van lijm en hitte.  Het wordt niet aan elkaar 
genaaid, waardoor er een vlakke, elastische naad ontstaat.

Serafil
Uiterst scheurbestendig naaigaren. BMW Motorrad gebruikt 
in motorkleding uitsluitend dit garen.

Shape-Shift™ technologie
Een vormgevende technologie die wordt bereikt dankzij  
een scheidingswand in het drinkreservoir. De omvang van 
de drinkslang wordt hierdoor vlak gehouden, zelfs als  
de volle inhoud van 2 l wordt benut.

Stretchstukken
Het bovenmateriaal wordt golfvormig op stretchmateriaal 
genaaid. Het gevolg: buigen is mogelijk met behoud van de 
beschermende werking van het bovenmateriaal.

Veiligheid, actief en passief
Actieve veiligheid helpt een ongeval voorkomen, 
bijvoorbeeld met behulp van opvallend reflecterend 
materiaal. Passieve veiligheid biedt bescherming bij een 
ongeval, bijvoorbeeld door versterking van extra kwetsbare 
plekken en schokdempende protectoren.

Ventilatie
Geselecteerde materialen en/of systemen zorgen voor een 
betere regulering van het klimaat en de luchtcirculatie.
Categorisering: 
1 Pijl:  Ventilatie door standaard ventilatiesystemen / 
  ritssluitingen 
2 Pijlen:  Geavanceerde ventilatie door de gebruikte  
  materialen 
3 Pijlen:  Maximale ventilatie

Z-voering
Bij de Z-voering wordt het membraan als een voering tussen 
het bovenmateriaal en de eigenlijke voering gehangen.
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