Predné cyklosedačky

Predné cyklosedačky

Príslušenstvo

Špecifikácie

9 mesiacov
až 3 roky
Bincho čierna/Bincho
čierna

Bincho čierna/
Kurumi hnedá

Shinju biela/Kinako
béžová

9 - 15
kg

Shinju biela/Shinju biela

Štýlové sety

NOV

INKA

Aotake mentolovo
modrá/Aotake
mentolovo modrá
NOV
FAR Á
KOM EBNÁ
BINÁ
CIA

Koge hnedá/Bincho
čierna

Aotake mentolovo
modrá/Shinju biela

NOV
FAR Á
KOM EBNÁ
BINÁ
CIA

Sakura ružová/
Sakura ružová

NOV
FAR Á
KOM EBNÁ
BINÁ
CIA

Sakura ružová/Shinju
biela

Predné
ochranné sklo
s UV ﬁltrom
Fuji modrá

Predné
ochranné sklo
s UV ﬁltrom
Asahi zlatá

Predné
ochranné sklo
s UV ﬁltrom
Chigusa zelená

NOV
FAR Á
KOM EBNÁ
BINÁ
CIA

Držiak na prednú
sedačku

Predný
MTB / ATB adaptér

Zámka
na prednú sedačku

Predný
kompaktný adaptér

Obsahuje
montážne časti

Priemer rámu
pod riadidlami
20 - 28 mm

Vrátane
šesťstranného
kľúča č. 6

Ľahká
montáž

Montážne video
dostupné

TUV testované
a schválené

Vhodné aj
pre E-bike

Vrátane číselného
kódového zámku

Shinju biela/Bincho Koge hnedá/ Kurumi Chigusa zelená/Bincho
čierna
hnedá
čierna
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Zadné cyklosedačky

Zadné cyklosedačky

Príslušenstvo

Špecifikácie

9 mesiacov
až 6 rokov

Bincho čierna/Bincho Bincho čierna/Kurumi
čierna
hnedá

Shinju biela/Kinako
béžová

9 - 22
kg

Shinju biela/Shinju
biela*
Štýlové sety
Rozpätie adaptéra
120 - 175 mm

Aotake mentolovo
modrá/Aotake
mentolovo modrá

Aotake mentolovo
modrá/Shinju biela

Sakura ružová/Sakura Sakura ružová/Shinju
ružová
biela
Adaptér
na nosič bicykla

NOV
FAR Á
KOM EBNÁ
BINÁ
CIA

NOV
FAR Á
KOM EBNÁ
BINÁ
CIA

NOV
FAR Á
KOM EBNÁ
BINÁ
CIA

Obsahuje
montážne časti

Vrátane
šesťstranného
kľúča č. 5

Ľahká
montáž

Montážne video
dostupné

TUV testované
a schválené

Vhodné aj
pre E-bike

Vrátane číselného
kódového zámku

Nosič
na sedlovku

NOV
FAR Á
KOM EBNÁ
BINÁ
CIA

Zámka
na zadnú sedačku
Shinju biela/Bincho
čierna

Koge hnedá/Bincho
čierna

Koge hnedá/Kurumi Chigusa zelená/Bincho
hnedá
čierna

Všetky farebné kombinácie sú dostupné v kombinácii
s adaptérom alebo v sete s adaptérom a nosičom na
sedlovku.
*Táto farebná kombinácia je dostupná len s adaptérom a nosičom na sedlovku.

Adaptér

Adaptér s nosičom na sedlovku
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Prilby Urban Iki

KA

NOVIN

Urban Iki Prilba Mini (44-48 cm)
Bincho Black

Shinju White

Špecifikácie
• Vyhovuje európskej norme kvality EN1078
• Štýlový dizajn
• Jednoduchý otočný nastavovací gombík
• Dobré vetranie
• Integrované svetlo pre lepšiu viditeľnosť v premávke
• Bezpečné zapínanie pod bradou
• Spracované technológiou In-Mold

Využitie

< 250
g
Hmotnosť: < 250 g

Veľ kosť
Mini: 44 - 48 cm

Maxi: 48 - 52 cm

od 9 mesiacov

od 2 - 3 rokov

Odrážadlo

Kolobežka

Korčule

Bicykel

Urban Iki Prilba Maxi (48 - 52 cm)
Bincho Black

Shinju White
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Zadné sedadlo Junior

Špecifikácie

Zadné sedadlo Junior s adaptérom

NOV

INKA
5 až 10 rokov

Rozpätie adaptéra
120 - 175 mm

Do 35
kg

Obsahuje
montážne časti

Bincho čierna/Kurumi hnedá

Zadné sedadlo Junior bez adaptéra

Vrátane
šesťstranného
kľúča č. 5

Ľahká
montáž

Montážne video
dostupné

TUV testované
a schválené

NOV

INKA

Vhodné aj
pre E-bike

Bincho čierna/ Kurumi hnedá
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Detská sedačka na rám
a riadidlá

NOV

INKA

Detská sedačka na rám bicykla

S cyklosedačkou Shotgun vypestujete u Vašich ratolestí lásku k outdoor aktivitám a
vášeň pre jazdu na bicykli. Deti ani nebudú chcieť zo sedačky zosadnúť...
• Navrhnuté pre deti vo veku 2 – 5 rokov (do 22 kg)
• Gumový chránič rámu bicykla (pre zliatinový aj uhlíkový rám)
• Nastaviteľná šírka pre všetky veľkosti a tvary rámov
• Nastaviteľný uhol pre rovné aj šikmé rúrky
• Rýchloupínací držiak pre rýchlu montáž a demontáž
Prečo jazdiť s cyklosedačkou upevnenenou vpredu?
• Vyvážená hmotnosť v strede bicykla
• Dieťa môže sledovať, kam ide (a Vy máte svoju ratolesť viac pod kontrolou)
• Počas jazdy sa môžete zhovárať a užívať si jazdu spoločne
Obávate sa, že cyklosedačka Shotgun Kids MTB nebude sedieť na Váš bicykel?
Shotgun sedadlá majú nastaviteľnú šírku, uhol pripevnenia aj sedaciu časť. Hodia sa
na bicykle s vrchnými rúrkami so šírkou 30 – 68 mm a spodnými so šírkou 30 – 100 mm.

Detské riadidlá na rám bicykla
Príslušenstvo k detskej sedačke na rám bicykla Shotgun Kids MTB.
Vaše dieťa si zamiluje jazdu na detskej sedačke vpredu, keď má svoje vlastné
riadidlá, ktoré môže držať ako jeho mama alebo otec.
Tyče riadidiel Shotgun Kids MTB sú „teplejšou“ alternatívou pre detské ručičky.
Riadidlá zabezpečia, že Váš malý spolujazdec sa nebude hrať s prehadzovačkou,
brzdami alebo sedlovkou!

• Príslušenstvo pre detskú sedačku na rám bicykla MTB Shotgun Kids
• Jednoduchá montáž, demontáž a nastavenie pomocou imbusového kľúča
• Gumové riadidlá s dĺžkou 250 mm navrhnuté priamo pre detské ručičky
• Dodávané s objímkami, ktoré sú vhodné pre riadidlá s priemerom 25,4 mm, 31,8 mm
a 35 mm
• Vhodné pre ploché alebo zahnuté riadidlá
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Cyklovozíky

Cyklovozík TaXXi Elite 1 modrý/žltý
Určený pre 1 dieťa

Špecifikácie
• Rozmery: 105 × 103 × 75 cm
• Rozmery zloženého vozíka: 105 × 36 × 75 cm
• Bezpečnostné svetlo
• Nastaviteľné pružiny
• Bezpečnostné pásy: 5 - bodový magnetický
• Vnútorný úložný priestor na maličkosti
• Batožinový priestor: objem 40 litrov
• Odnímateľná rohož pod nohy
• Opierky na hlavu
• Koncovka na ťahanie : 2 kusy - cyklovozík pre dva bicykle
• Set na beh: áno s aktívnou brzdou

15,9
Hmotnosť: 15,9 kg

Cyklovozík TaXXi Elite 2 modrý/žltý
Určený pre 2 deti

Hmotnosť: 16,9 kg

Cyklovozík TaXXi Pro 2 oranžový
Určený pre 2 deti
Už čosk
o
dostup ro
né

Hmotnosť: 18,9 kg

Bicykel

Beh

Chôdza

Nosnosť: 35 kg

Príslušenstvo

45
Nosnosť: 45 kg

• Rozmery : 105 x 100 x 88 cm
• Rozmery zloženého vozíka: 105 x 34 x 88 cm
• Bezpečnostné svetlá
• Bezpečnostné pásy: 3 - bodový
• Nastaviteľná rukoväť
• Parkovacia brzda
• Opierky na hlavu
• Koncovka na ťahanie : 2 kusy - cyklovozík pre dva bicykle
• Možnosť dokúpiť set na behanie

18,9

Korčule

35

• Rozmery: 105 × 103 × 88 cm
• Rozmery zloženého vozíka: 105 × 36 × 88 cm
• Bezpečnostné svetlo
• Nastaviteľné pružiny
• Bezpečnostné pásy: 5 - bodový magnetický
• Vnútorný úložný priestor na maličkosti
• Batožinový priestor: objem 40 litrov
• Odnímateľná rohož pod nohy
• Opierky na hlavu
• Koncovka na ťahanie : 2 kusy - cyklovozík pre dva bicykle
• Set na beh: áno s aktívnou brzdou
• Set na kočík: click systém odnímania
• Nastaviteľná rukoväť

16,9

Využitie

Clona proti slnku
Elite 1/Elite 2/Pro 2

45
Nosnosť: 45 kg
Set na behanie
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Prilby

AWARD 2013

Prilby Toddler pre najmenších XXS
(44 - 50 cm)

Špecifikácie

Použitie

Odrážadlo

Kolobežka

Korčule

Bicykel

Nastaviteľné zapínanie

Prilby XXS - S
(46 - 52 cm)

Magnetická upínacia pracka
Fidlock®

Popruhy do tvaru X s
blikajúcim odrazkom

Certifikácia

Prilby M - L
(52 - 58 cm)

PC InMold

Certifikačná značka
CE (EN – 1078)

Prilby XL - XXL
(58 - 63 cm)

Magnetická upínacia pracka
Fidlock®

Odnímateľné podložky
Coolmax®
TUV testované/schválené

250-295
g
12 prívodov vzduchu a
vzduchové kanály
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Odrážadlá a kolobežky

Od 1 roka

PedeX
pre najmenších
Výška dieťaťa od 80 cm

oceľ
Materiál rámu: oceľ

Výška dieťaťa od 85 cm

1,8
Hmotnosť: 1,8 kg

Od 2 rokov
PedeX
Easy 10

Výška dieťaťa od 85 cm

PedeX
Race light

PedeX 1

3,3
2,6

Hmotnosť: 3, 3 kg

PedeX
Rainbow

4,3

Výška dieťaťa od 85 cm

60 - 73

cm

2,7

Kolobežky
FlaX
Mini

Hmotnosť: 2,7 kg

Výška dieťaťa od 85 cm

3,4
Hmotnosť: 3,4 kg

PedeX
Race

PedeX
3v1

2,8
Hmotnosť: 2,8 kg

PedeX
Magnesium

Hmotnosť: 4,3 kg

Výška dieťaťa od 85 cm

1,9
Hmotnosť: 1,9 kg

Výška dieťaťa od 85 cm

Výška dieťaťa od 85 cm

Materiál rámu: zliatina

Výška dieťaťa od 85 cm

Hmotnosť: 2,6 kg

PedeX
Easy 12

zliatina

Výška: 60 - 73 cm

FlaX
Disco

5,6

50

Nosnosť: 50 kg

cm

71 - 85
Hmotnosť: 5,6 kg

Výška: 71 - 85 cm

www.origos.eu

Origos.sk
Origos.sk

Kolobežky FlaX

Kolobežka FlaX 8.1
Zelená
Modrá/čierna

Kolobežka FlaX 8.4
Čierna/zelená

oceľ

Biela/žltá

Materiál rámu: oceľ

Materiál rámu: oceľ

100

100

Hmotnosť: 100 kg

Hmotnosť: 100 kg

87 - 97

Výška: 73-83 cm

cm

cm

73 - 83

Kolobežka FlaX 8.2
Biela/červená

oceľ

Výška: 87-97 cm

Kolobežka FlaX 8.5
Červená/čierna
Modrá/čierna

Modrá

100

100

Hmotnosť: 100 kg

Hmotnosť: 100 kg

92 - 102

Výška: 82-92 cm

Kolobežka FlaX 8.3
Čierna/žltá
Biela/modrá

cm

cm

82 - 92

Výška: 92-102 cm

Kolobežka FlaX 8.6
Metalická zlatá Metalická modrá

zliatina
Materiál rámu: zliatina

100

100

Hmotnosť: 100 kg

Hmotnosť: 100 kg

Výška: 87-97 cm
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Detské bicykle

Od 3 rokov

XXlite futbal 12
zelený

niXe chalk 12
farebný

oceľ
Materiál rámu: oceľ

9

Od 4 rokov
niXe chalk 16
farebný

oceľ
Materiál rámu: oceľ

9,8

Hmotnosť: 9 kg

Hmotnosť: 9,8 kg

12

16

Priemer kolies: 12“

Priemer kolies: 16“

Výška dieťaťa: od 99 cm

Výška dieťaťa: od 111 cm

9,3

niXe alloy 16
ružový/ bledoružový

zliatina
Materiál rámu: zliatina

Hmotnosť: 9,3 kg

8,3

12

Hmotnosť: 8,3 kg

Priemer kolies: 12“

16
Priemer kolies: 16“
Výška dieťaťa: od 99 cm

niXe alloy 12
ružový/bledoružový

8,2
Hmotnosť: 8,2 kg

Od 5 rokov

niXe alloy 18
ružový/bledoružový

12
Priemer kolies: 12“

Výška dieťaťa: od 107 cm

9,5
Hmotnosť: 9,5 kg

18
Priemer kolies: 18“

Výška dieťaťa: od 102 cm
Výška dieťaťa: od 114 cm
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Detské bicykle

zliatina

XXlite street 18
čierny/oranžový

Materiál rámu: zliatina

8,9

Od 6 rokov

faXe race 20
tmavozelený/tyrkysový

Hmotnosť: 8,9 kg

20

Priemer kolies: 18“

Xroc 20
olivový/camouflage

chiX twin alloy 20
ružový

Výška dieťaťa: od 114 cm

10,2

11,5
Hmotnosť: 11,5 kg

18

Od 6 rokov

zliatina
Materiál rámu: zliatina

Priemer kolies: 20“

Od 7 rokov

Xroc 24
olivový/camouflage

Výška dieťaťa: od 116 cm

12,5

Hmotnosť: 10,2 kg

Hmotnosť: 12,5 kg

20

24

Priemer kolies: 20“

Priemer kolies: 24“

Výška dieťaťa: od 116 cm

Výška dieťaťa: od 125 cm

12,8

Od 11 rokov
chiX 26 retro
metalický zelený

16,4

Hmotnosť: 12,8 kg

Hmotnosť: 16,4 kg

20

26

Priemer kolies: 20“

Priemer kolies: 26“

Výška dieťaťa: od 116 cm

Výška dieťaťa: od 149 cm
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Detské bicykle BMX

Od 5 rokov
XtriX mini 16
biely/zlatý

XtriX mini 16
čierny/zlatý

XtriX 20
šedý/matný modrý

zliatina

zliatina

Materiál rámu: zliatina

Materiál rámu: zliatina

9,8

XtriX 20
hnedý/zlatý

12,3

Hmotnosť: 9,8 kg

Hmotnosť: 12,3 kg

16

20

Priemer kolies: 16“

Priemer kolies: 20“

Výška dieťaťa: od 107 cm

Výška dieťaťa: od 122 cm

9,8

XtriX 40
čierny/zlatý

12,3

Hmotnosť: 9,8 kg

Hmotnosť: 12,3 kg

16

20

Priemer kolies: 16“

Priemer kolies: 20“

Výška dieťaťa: od 107 cm

Výška dieťaťa: od 122 cm

12,3

XtriX 40
tmavozelený/zlatý

Hmotnosť: 12,3 kg

20
Priemer kolies: 20“

Výška dieťaťa: od 122 cm
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Cyklistické rukavice
pre deti

Detské rukavice, ktoré sú snom každého malého cyklistu.
Rastú zároveň s vaším dieťaťom.
• Horná strana vyrobená z elastických, priedušných materiálov pre dokonalé
sadnutie na detskú ruku a správne vetranie
• Dlaň s lemom z protišmykového Griptecu
• Motívy s glitrami, 3D zvieratkami a svietiacimi prvkami v tme

jar/leto/jeseň

Včeľa
jar/leto/jeseň

dievčenské

Motýľ

chlapčenské

Srdce

Lama

Krokodíl

Duchovia

Lebka

Tvár

chlapčenské/dievčenské
Elements Youth
• Chrbtová strana rukavice z elastických priedušných materiálov pre dokonalé prispôsobenie a optimálne
odvetrávanie.
• Dlaňová strana z pevného mikrovlákna so silikónovým vzorom pre bezpečné uchopenie riadidiel.
• Ergonomicky tvarovaná pórovitá gélová výplň absorbuje nárazy a vibrácie.
• Ochrana lakťového nervu a karpálneho tunela – gélová výplň znižuje tlak na lakťový nerv a karpálny tunel.
• Prsty na rukavici s ukončením Touch finger pre ovládanie dotykových zariadení.
• Zosilnená oblasť palca.
• Na palci froté materiál na utretie potu.

jeseň/zima

chlapčenské/dievčenské
Kids Polartec Reflex
Rukavice vyrobené z elastických a priedušných materiálov
pre dokonalé prispôsobenie a dobré vetranie aj do zimných dní.
• Priedušný materiál
• Ohrievače zápästia
• Zosilnená oblasť palca
• Dlaň so silikónovou potlačou pre najlepšie uchopenie
• Reflexná potlač na zadnej strane ruky
• Perfektne sedí na ruke
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Cyklistické rukavice
pre dospelých

jar/leto/jeseň
Rukavice vyrobené z elastických a priedušných materiálov pre dokonalé prispôsobenie a dobré vetranie.
30°C

BioXCell Air
• BioXCell-Padding – 2-stupňové, anatomicky tvarované gélové polstrovanie,
ktoré zabraňuje rukám zo znecitlivenia
• Dlaň zo sieťoviny Airmesh pre optimálne vetranie
• Pomôcka na rýchle stiahnutie „Quick Pull“
• „Easy-Clip“ – konektor v rukavici
• Froté palec na utretie potu

BioXCell PRO
• Chrbtová strana rukavice z elastických priedušných materiálov pre dokonalé
prispôsobenie a optimálnu ventiláciu.
• Masívna dlaňová časť z jemnej syntetickej kože.
• Tlmiaca výplň BioXCell – dvojvrstvová anatomická gélová výplň zabraňuje
znecitliveniu prstov.
• Ochrana lakťového nervu a karpálneho tunela – gélová výplň znižuje tlak na
lakťový nerv a karpálny tunel.
• „Quick Pull“ a „Pull Off“ systém na rýchle natiahnutie a stiahnutie rukavíc.
• „Easy Clip“ konektor drží rukavice spolu, keď ich nemáte oblečené.
• Froté materiál na palci na utretie potu.

BioXCell Classic
• Chrbtová strana rukavice z elastických priedušných materiálov pre dokonalé
prispôsobenie a optimálnu ventiláciu.
• Masívna dlaňová časť z jemnej syntetickej kože.
• Tlmiaca výplň BioXCell – dvojvrstvová anatomická gélová výplň zabraňuje
znecitliveniu prstov.
• Ochrana lakťového nervu a karpálneho tunela – gélová výplň znižuje tlak na
lakťový nerv a karpálny tunel.
• Reflexné logo a pruhy na chrbtovej strane rukavíc.
• „Quick Pull“ a „Pull Off“ systém na rýchle natiahnutie a stiahnutie rukavíc.
• „Easy Clip“ konektor drží rukavice spolu, keď ich nemáte oblečené.
• Froté materiál na palci na utretie potu.

BioXCell Super Fly
• Chrbtová časť rukavice z ľahkého úpletu – inovatívna technológia pletenia s
ventilačnými otvormi.
• Dlaňová strana z pevného mikrovlákna.
• Tlmiaca výplň BioXCell – dvojvrstvová anatomická gélová výplň zabraňuje
znecitliveniu prstov.
• Ochrana lakťového nervu a karpálneho tunela – gélová výplň znižuje tlak na
lakťový nerv a karpálny tunel.
• „Quick Pull“ a „Pull Off“ systém na rýchle natiahnutie a stiahnutie rukavíc.
• Froté materiál na palci na utretie potu.

Lady Gel
• Chrbtová časť rukavice z ľahkého úpletu – inovatívna technológia pletenia s
ventilačnými otvormi.
• Dlaň rukavice z materiálu AirMesh s lemom z pevného mikrovlákna.
• Ergonomicky tvarovaná pórovitá gélová výplň absorbuje nárazy a vibrácie.
• Ochrana lakťového nervu – gélová výplň znižuje tlak na lakťový nerv.
• Strih špeciálne pre dámy.
• Anatomicky tvarovaná manžeta pre väčšiu voľnosť pri pohybe zápästia.
• „Quick Pull“ a „Pull Off“ systém na rýchle natiahnutie a stiahnutie rukavíc.
• Na palci froté materiál na utretie potu.

Lady Tie Dye
• Chrbtová strana rukavice z elastických priedušných materiálov pre dokonalé
prispôsobenie a optimálnu ventiláciu.
• Dlaňová strana z materiálu AirMesh s lemom z pevného mikrovlákna.
• Ergonomicky tvarovaná pórovitá gélová výplň absorbuje nárazy a vibrácie.
• Ochrana lakťového nervu a karpálneho tunela – gélová výplň znižuje tlak na
lakťový nerv a karpálny tunel.
• Reflexné logo na chrbtovej strane.
• Strih špeciálne pre dámy.
• Bez suchého zipsu na zápästí.
• „Quick Pull“ a „Pull Off“ systém na rýchle natiahnutie a stiahnutie rukavíc.
• „Easy Clip“ konektor drží rukavice spolu, keď ich nemáte oblečené.
• Froté materiál na palci na utretie potu.

Air Plus Reflex
•
•
•
•
•
•
•

Dlaň zo sieťoviny Airmesh pre optimálne vetranie
Reflexné pruhy na vrchnej strane
Anatomicky tvarované polstrovanie z materiálu Poron-Gel
Tlmí nárazy a vibrácie
Pomôcka na rýchle stiahnutie „Quick Pull“
„Easy-Clip“ – konektor v rukavici
Froté palec na utretie potu

Gel Comfort
• Robustná dlaň z jemnej umelej kože a nášivka – vyrobené z odolného
materiálu Polysuede
• Froté palec na utretie potu
• Pomôcka na rýchle stiahnutie „Quick Pull“
• Horná strana vyrobená z elastických, priedušných materiálov

BioXCell Lady
• Chrbtová strana rukavice z elastických priedušných materiálov pre dokonalé
prispôsobenie a optimálnu ventiláciu.
• Dlaňová strana z jemnej syntetickej kože s lemom z pevného mikrovlákna.
• Tlmiaca výplň BioXCell – dvojvrstvová anatomická gélová výplň zabraňuje
znecitliveniu prstov.
• Ochrana lakťového nervu a karpálneho tunela – gélová výplň znižuje tlak na
lakťový nerv a karpálny tunel.
• Reflexné prvky na chrbtovej strane.
• Strih špeciálne pre dámy.
• „Quick Pull“ a „Pull Off“ systém na rýchle natiahnutie a stiahnutie rukavíc.
• „Easy Clip“ konektor drží rukavice spolu, keď ich nemáte oblečené.
• Froté materiál na palci na utretie potu.

Gel Premium
• Dokonale sedí na rukách
• Dlaň vyrobená z robustného digitálneho uhlíkového vlákna pre dokonalé
uchopenie
• Porónové vypchávky proti nárazom a vibráciám a optimálna ochrana v
prípade pádu
• Systém vetrania AirVent
• Pomôcka na rýchle stiahnutie „Quick Pull“
• „Easy-Clip“ – drží rukavice pohromade
• Froté palec na utretie potu
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Cyklistické rukavice
pre dospelých

jar/leto/jeseň

jeseň/zima

Rukavice vyrobené z elastických a priedušných materiálov pre dokonalé prispôsobenie a dobré vetranie.
30°C

Mistral

Alaska Plus

• Robustná dlaň vyrobená z jemnej umelej kože
• Pomôcka na rýchle stiahnutie „Quick Pull“

Elements
• Chrbtová strana rukavice z elastických priedušných
materiálov pre dokonalé prispôsobenie a optimálne
odvetrávanie.
• Dlaňová strana z pevného mikrovlákna so
silikónovým vzorom.
• Ergonomicky tvarovaná pórovitá gélová výplň
absorbuje nárazy a vibrácie.
• Ochrana lakťového nervu a karpálneho tunela –
gélová výplň znižuje tlak na lakťový nerv a karpálny
tunel.
• Ochrana prstových kĺbov a hánok.
• Silikónová potlač pre bezpečné uchopenie riadidiel.
• Prsty na rukavici s ukončením Touch finger pre
ovládanie dotykových zariadení.
• Zosilnená oblasť palca.

Express
• Chrbtová strana rukavíc z priedušného termoflísu.
• Dlaňová strana z digitalizovaného karbónového
vlákna – bezpečné uchopenie riadidiel a odolnosť
proti šmýkaniu.
• Ergonomicky tvarovaná pórovitá gélová výplň
absorbuje nárazy a vibrácie.
• Ochrana lakťového nervu a karpálneho tunela
– gélová výplň znižuje tlak na lakťový nerv a
karpálny tunel.
• Prsty na rukavici s ukončením Touch finger pre
ovládanie dotykových zariadení.
• S integrovanou pláštenkou odolnou voči vetru a
vode, ktorú je možné zbaliť do hlbokého vrecka v
leme rukavice.
• Pláštenka s reflexným logom.
• Zosilnená oblasť palca.
• Neoprénová manžeta proti prieniku chladu.
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• Vodotesné rukavice vďaka membráne Eurotex
• Vetruodolný a priedušný materiál
• Plne reflexná horná časť ruky
• Veľmi teplá podšívka s Primaloftom
• Rukavice v štýle homára
• Manžeta so snehovou zábranou
• Systém vykurovania horúcou linkou
• Vystužená oblasť palca
• Dlaň z nekĺzavého uhlíkového vlákna so silikónovou
digitálnou potlačou pre pevné držanie
• Pomôcka pre ľahké navliekanie

City Liner
• Horná strana vyrobená zo strečovej látky
• Dlaň vyrobená z protišmykového materiálu Griptec
• Systém vetrania s nepremokavým zipsom na zadnej
strane ruky
• PU-materiál na čistenie okuliarov
• Vystužená oblasť palca

Classic
• Horná strana vyrobená z teplého a vetruvzdorného
softshellu
• Dlaň vyrobená z robustného mikrovlákna
• Vystužená oblasť palca

Tour Plus
• Ľahký softshell, nepremokavý, priedušný materiál,
vystužená oblasť palca
• Dlaň vyrobená z protišmykovej PU kože
• Dotykové prsty pre mobilné telefóny a smartphony
• Ohrievače zápästia
• Pomôcka na ľahké nasadenie

Origos.sk
Origos.sk

Funkčné oblečenie pre
deti a dospelých

jar/leto/jeseň
30°C

Detská bunda do dažďa neónovo žltá/červená
• Nepremokavá, vetruvzdorná a priedušná bunda
(vodný stĺpec 10 000 mm a priedušnosť 10 000 g/24/m2).
• Funkčný nylonový materiál.
• Krytý zips.
• Predĺžený chrbát s reflexným lemovaním.
• Nastaviteľná kapucňa.
• Ochranná clona proti vetru.
• Zatavené vnútorné švy.
• Kryté zadné vrecko.

Pončo do dažďa pre dospelých neónovo žlté/čierne
• Výškovo nastaviteľná kapucňa s clonou.
• Reflexné prvky na zadnej strane.
• Panoramatický priezor pre lepšiu viditeľnosť.
• Bočné otvory pre ramená.
• Náprsné vrecko.

Multifunkčná šatka
• Z elastického materiálu.
• Multifunkčné využitie – pomocou jednoduchých krokov sa
dá upraviť na rôzne doplnky a pokrývky hlavy.
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Elektrokolobežky

EGRET-TEN V3 X
25 km/h

42 km

Max. rýchlosť

Dojazd

kotúčové/
kotúčové

17

100

10
Priemer kolies

Nosnosť

Hmotnosť

500 W

11 600 mAh

4h

mechanické kotúčové
Výkon
vpredu/hydraulické vzadu motora

Kapacita
batérie

Čas nabíjania
70% 2h, 100% 4h

EGRET-TEN V3 X 36V
25 km/h

30 km

Max. rýchlosť

Dojazd

kotúčové/
kotúčové

Mechanické kotúčové
brzdy vpredu/vzadu

17

100

10
Priemer kolies

Nosnosť

Hmotnosť

350 W

10 400 mAh

4h

Výkon
motora

Kapacita
batérie

Čas nabíjania
70% 2h, 100% 4h

#BRLN V2 čierna a šedá
25 km/h

20 km

Max. rýchlosť

Dojazd

bubnové/
bubnové

Mechanické bubnové
brzdy vpredu aj vzadu

14

100

8
Priemer kolies

Nosnosť

Hmotnosť

350 W

7 300 mAh

6h

Výkon
motora

Kapacita
batérie

Čas nabíjania
70% 2h, 100% 4h až 6h

Ku každému modelu sú dostupné náhradné diely: nabíjačka, stojan, plášte,
svetlo, vzduchové duše, brzdové platničky. Pre viac informácii kliknite na
náš e-shop alebo sa informujte u obchodného zástupcu.
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Elektrokolobežky

xT1 čierna/modrá
25 km/h

25 km

Max. rýchlosť

Dojazd

kotúčové/
kotúčové

Kotúčové brzdy
vpredu aj vzadu

16,5

120

10
Priemer kolies

Nosnosť

Hmotnosť

300 W

7 800 mAh

4h

Výkon
motora

Kapacita
batérie

Čas nabíjania
100% 3h až 4h

xC1 čierna/žltá

25 km/h

25 km

Max. rýchlosť

Dojazd

Elektrické/
kotúčové

Elektrická brzda vpredu/
kotúčová brzda vzadu

14

100

8,5
Priemer kolies

Nosnosť

Hmotnosť

300 W

7 800 mAh

4h

Výkon
motora

Kapacita
batérie

Čas nabíjania
100% 3h až 4h

xR1 čierna/zelená
25 km/h

25 km

Max. rýchlosť

Dojazd

kotúčové/
kotúčové

Kotúčové brzdy
vpredu aj vzadu

16

120

8,5
Priemer kolies

Nosnosť

Hmotnosť

300 W

7 800 mAh

4h

Výkon
motora

Kapacita
batérie

Čas nabíjania
100% 3h až 4h

Ku každému modelu sú dostupné náhradné diely: nabíjačka, stojan, plášte,
svetlo, vzduchové duše, brzdové platničky. Pre viac informácii kliknite na
náš e-shop alebo sa informujte u obchodného zástupcu.
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Elektrobicykle

F50e
Skladací elektrobicykel

F50e
Skladací elektrobicykel
Dojazd v ECO
režime do (km)

Kapacita
batérie (mAh)

Dojazd v ECO
režime do (km)

Čas nabíjania Počet programov
elektrickej pomoci
(h)

Čas nabíjania
(h)

Počet programov
elektrickej pomoci

Kapacita
batérie (mAh)

7800
5

rám
výška užívateľa
predná vidlica

zliatina 6061 T6
150 - 200 cm
Suspension steel ARES

brzdy
diskové mechanické
riadidlá
Alloy Twin Wall
rukoväť
Velo grip
pneumatika
KENDA Tire 20 x 2.125
koleso
zliatina 20‘‘
prehadzovačka SHIMANO RD-FT55
kľuky
Prowheel Alloy
USB nabíjačka - výstup - áno

svetlá
displej
motor
baterka
dojazd
max. rýchlosť
hmotnosť
max. záťaž
zadný nosič
blatníky

vrátane
LCD displej
Bafang
36V/250W
7,8 Am/h
min. 65 km
25 km/h
21 kg
120 kg
voliteľný
áno

T50e
Dámsky trekingový elektrobicykel

usb výstupy
(pre nabíjanie)

1

Maximálna
rýchlosť (km/h)

25

Kapacita
batérie (mAh)

10200

7800

65

5

Výkon motora
(W)

250

Počet
prevodov

7

5

rám
výška užívateľa
predná vidlica

zliatina 6061 T6
150 - 200 cm
Suspension steel ARES

brzdy
diskové mechanické
riadidlá
Alloy Twin Wall
rukoväť
Velo grip
pneumatika
KENDA Tire 20 x 2.125
koleso
zliatina 20‘‘
prehadzovačka SHIMANO RD-FT55
kľuky
Prowheel Alloy
USB nabíjačka - výstup - áno

svetlá
displej
motor
baterka
dojazd
max. rýchlosť
hmotnosť
max. záťaž
zadný nosič
blatníky

vrátane
LCD displej
Bafang
36V/250W
7,8 Am/h
min. 65 km
25 km/h
21 kg
120 kg
voliteľný
áno

T55e
Pánsky trekingový elektrobicykel

Dojazd v ECO
režime do (km)

rám
výška užívateľa
predná vidlica

zliatina 6061 T6
160 - 200 cm
A-head SUSPENSION
4 cm
brzdy
diskové hydraulické
riadidlá
Alu RISE Argonomic
rukoväť
Velo grip
pneumatika
KENDA 700 x 38C Reflex
koleso
zliatina 28''
prehadzovačka SHIMANO ALTUS 9P
kľuky
Prowheel Alu
USB nabíjačka - výstup - nie

svetlá
displej
motor
baterka
dojazd
max. rýchlosť
hmotnosť
max. záťaž
zadný nosič
blatníky

LED - zadné
LCD displej
Bafang
36V/250W
10,2 Am/h
70 km
25 km/h
21 kg
120 kg
áno
áno

usb výstupy
(pre nabíjanie)

0

Maximálna
rýchlosť (km/h)

25

250

Počet
prevodov

9

Výkon motora
(W)

Maximálna
rýchlosť (km/h)

Počet
prevodov

Kapacita
batérie (mAh)

Dojazd v ECO
režime do (km)

1

25

250
7

70

Čas nabíjania Počet programov
elektrickej pomoci
(h)

9

5

9

Výkon motora
(W)

5

usb výstupy
(pre nabíjanie)

10200

70

Čas nabíjania Počet programov
elektrickej pomoci
(h)

5

65

rám
výška užívateľa
predná vidlica

zliatina 6061 T6
160 - 200 cm
A-head SUSPENSION
4 cm
brzdy
diskové hydraulické
riadidlá
Alu RISE Argonomic
rukoväť
Velo grip
pneumatika
KENDA 700 x 38C Reflex
koleso
zliatina 28''
prehadzovačka SHIMANO ALTUS 9P
kľuky
Prowheel Alu
USB nabíjačka - výstup - nie

www.origos.eu

svetlá
displej
motor
baterka
dojazd
max. rýchlosť
hmotnosť
max. záťaž
zadný nosič
blatníky

LED - zadné
LCD displej
Bafang
36V/250W
19,2 Am/h
70 km
25 km/h
21 kg
120 kg
áno
áno

usb výstupy
(pre nabíjanie)

0

Maximálna
rýchlosť (km/h)

25

Výkon motora
(W)

250

Počet
prevodov

9
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Vaša cesta je náš cieľ
www.origos.eu
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