
 

  

 

  

01  Női 2 funkcionális trikó 
 

Lehetsz egyszerre csinos és sportos! A légáteresztő és 
nedvességelvezető pólók külön-külön vagy együtt is hordhatók. 
Nemcsak formatartók, de tökéletesen illenek is viselőjükre, 
ráadásul rendkívül kényelmesek. Fekete-fehér és málna-fehér 
kombinációban kapható. 
 
Méretek: 36, 38, 40, 42, 44                                Ára: 3990 Ft-tól 

02  Női kerékpáros mez 
 
Légáteresztő és nedvességelvezető női mez, amely az 
elasztánnak köszönhetően formatartó. Tökéletesen követi a 
test vonalát, és kellően szabad mozgást biztosít viselőjének. 
Hátrésze hosszabb szabású, így melegen tartja az érzékeny 
vesetájékot.  
 
Méretek: 36, 38, 40, 42, 44                           Ara: 4490 Ft-tól 

 

Bringások, nyeregbe! 
 
Kellékek két kerékhez 
 
NAPTÁRI HÉT: 16.  ÉRVÉNYES: 2011. április 20-tól május 31-ig 
 
Városi kerekezők, hétvégi túrázók, sportkerékpározók, figyelem! A kerékpározás jóval több, mint a 
közlekedés egyik formája: egyszerre jelent élményt, kikapcsolódást és egészséges életformát. Egy szabályt 
azonban minden bringás tud, hogy a kerékpározás akkor lehet csak élmény, ha a megfelelő felszerelés 
rendelkezésünkre áll. Ezért a Tchibo aktuális kollekciójának összeállításakor különös figyelmet fordítottunk a 
kerékpárosok speciális igényeire. Akár túrázni indulsz, akár a városi közlekedéshez használod a biciklit, most 
a legjobb felszerelések közül válogathatsz. Női és férfi öltözékeink nemcsak divatosak, hanem kifejezetten a 
kerékpárosoknak kifejlesztett extrákkal is rendelkeznek. Pattanj hát nyeregbe, és élvezd a kerékpározás 
nyújtotta örömöket! 



 
Bringások, nyeregbe! 

 
Kellékek két kerékhez 

NAPTÁRI HÉT: 16. ÉRVÉNYES: 2011. április 20-tól május 31-ig 

 

 

 

 

03 Férfi funkcionális felső 
 
A kifejezetten bringásoknak kifejlesztett felsővel túrázás közben 
is kényelmesen hallgathatod kedvenc zenéidet! Ujjának felső 
részén MP3-lejtászó tárolására alkalmas, a vezeték kivezetésére 
szolgáló nyílással ellátott zseb található. Cipzárját állvédővel és 
fényvisszaverőkkel látták el. 
 
Méretek: M, L, XL                                          Ára: 4990 Ft-tól 

04  Női softshell dzseki  
 
Bringázz minden időben! Egyszerre nyújt védelmet a szél és a 
hideg ellen, emellett egyenletes testhőmérsékletet biztosít. 
Ráadásul puha, könnyű és rugalmas. A Teflon® 
szálvédelemnek köszönhetően víz- és kosztaszító.  
 
 
Méretek: 36, 38, 40, 42, 44                        Ára: 14990 Ft-tól 

 

   

05  Férfi kerékpáros nadrág 
 
Légáteresztő és nedvességelvezető kerékpáros nadrág. Párnázott 
és anatómiailag formázott kialakításának köszönhetően hosszú 
túrákhoz is ideális. A hosszantartó frissesség érdekében 
antibakteriális anyagból készült.  
 
Méretek: M, L, XL                                              Ára: 5690 Ft-tól 

06  Női kerékpáros nadrág 
 
Sportos, légáteresztő és nedvességelvezető női kerékpáros 
nadrág. Az anatómiailag formázott biciklisnadrág hosszabb 
frissességet biztosító antibakteriális kidolgozással készült. 
Fényvisszaverő csíkjai és mintája jól láthatóvá teszi viselőjét. 
 
Méretek: S, M, L                                        Ára: 5990 Ft-tól 

 



 
Bringások, nyeregbe! 

 
Kellékek két kerékhez 

NAPTÁRI HÉT: 16. ÉRVÉNYES: 2011. április 20-tól május 31-ig 

 

 

    

07   Férfi 2 az 1-ben softshell dzseki 
 
Víz- és kosztaszító felső, amely ideális kerékpáros viselet minden 
időben. Szélálló és légáteresztő kialakításának köszönhetően védi 
viselőjét, hátul pedig hosszabb szabás tartja melegen az 
érzékeny vesetájékot. Fényvisszaverő, így jobb láthatóságot 
biztosít. 
 
Méretek: M, L, XL                                             Ára: 14990 Ft-tól 

08  Női túradzseki 
 
Két keréken is lehetsz elegáns ebben a vízhatlan, szélálló és 
légáteresztő túradzsekiben! A Teflon® szálvédelemnek 
köszönhetően víz- és kosztaszító anyagból készült. Könnyű, 
légáteresztő, hálós bélése révén pedig rendkívül kényelmes.  
 
 
Méretek: 36, 38, 40, 42, 44, 46                     Ára: 11990 Ft-tól 

 

  

09  Női kerékpáros kaprinadrág 
 
Tökéletes kényelem kerékpározás közben! Divatos sztreccs 
nadrág légáteresztő és nedvességelvezető rendszerrel. A 
kerékpáros nadrág önmagában, vagy a kollekciónkban szereplő 
kerékpáros nadrággal kombinálva is hordható.  
 
 
Méretek: 36, 38, 40, 42, 44                              Ára: 5990 Ft-tól 

10  Férfi kerékpáros rövidnadrág 
 
Sztreccs anyagból készült sort, mely különleges kialakításának 
köszönhetően átereszti a levegőt és elvezeti a nedvességet. 
Derékrésze hátul meghosszabbított szabással készült, így 
melegen tartja az érzékeny testrészeket.  
 
 
Méretek: M, L, XL                                      Ára: 5490 Ft-tól 

 



 
Bringások, nyeregbe! 

 
Kellékek két kerékhez 

NAPTÁRI HÉT: 16. ÉRVÉNYES: 2011. április 20-tól május 31-ig 

 

 

 

 

11  Funkcionális aláöltözet 
 
Az ideális felszerelés tartozéka a megfelelő fehérnemű, amely 
optimális testhőmérsékletet biztosít viselőjének. Az 
antibakteriális kidolgozás hosszan tartó friss érzésről 
gondoskodik. Unisex viselet, fehér és fekete színben kapható. 
 
 
Méretek: XS, S, M, L, XL                                      Ára: 3490 Ft-tól 

12  Kerékpáros- és válltáska 
 
Bringázz a munkába! Városi közlekedéshez és munkába 
járáshoz ideális 2 oldalsó, tépőzáras zsebbel felszerelt bringás 
táska, amely a kerékpár csomagtartójára rögzíthető. 
Vállszíjának hossza állítható, vízhatlan esővédő huzattal és 
tároló tasakkal is ellátták. 
 
Mérete: kb. 37 x 27 x 4 cm                          Ára: 3990 Ft-tól 

 

 

 

13  Férfi kerékpáros mez 
  
Bringás öltözék profiknak! A mez légáteresztő és 
nedvességelvezető. Hátrésze hosszított szabású, hogy óvja az 
érzékeny vesetájékot. Alsó szegélyét és vállrészét 
fényvisszaverő, nyomott minta díszíti, így könnyebben 
észreveszik viselőjét az utakon.  
 
Méretek: M, L, XL                                          Ára: 4990 Ft-tól  

14  Többfunkciós kendő 
 
Sportoláshoz ideális, hétféleképpen hordható fejkendő. 
Védelmet nyújt a fejnek és a nyaknak a hideg szél ellen, 
emellett hajpántként és fejkendőként is viselhető. Elasztánnal 
dúsított anyagból készült.  
 
 
                                                              Ára: 1895 Ft-tól 

 



 
Bringások, nyeregbe! 

 
Kellékek két kerékhez 

NAPTÁRI HÉT: 16. ÉRVÉNYES: 2011. április 20-tól május 31-ig 

 

 

  

15  Férfi funkcionális ing 
 
Sportos és lezser férfiing, amit kifejezetten kerékpározáshoz 
terveztek. Rövidebb utakra ideális - hátrészét hálóval alábélelt 
szellőzőnyílásokkal látták el. 1 oldalsó, cipzáras zseb és 2 
mellzseb található az ingen. Hátrésze hosszabb szabású.  
 
Méretek: M, L, XL                      Ára: 5990 Ft-tól 

16  Női funkcionális blúz 
 
Lazíts két keréken! Sportos és kényelmes blúz, amit 
hangulatodnak megfelelően viselhetsz. Feltűrhető ujja gombos 
pánttal rögzíthető. Derékbősége a hátán található 
kötőszalaggal szabályozható.  
 
 Méretek: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48              Ára: 5490 Ft-tól 

 

 

 

 

17  Férfi funkcionális póló kerékpárosok számára 
 
Sportos és elegáns férfi póló, amelyet kifejezetten kerékpárosok 
számára tervezetek. Apró oldalhasítékok is találhatók a pólón, 
amelyek kiegyensúlyozott testhőmérsékletet biztosítanak még a 
legnagyobb melegben is. 
 
Méretek: M, L, XL                                         Ára: 3790 Ft-tól 

18  Női funkcionális kapucnis dzseki  
 
Kényelem és frissesség: kívül sűrű kötésű anyagból, belül puha 
és meleg bolyhos anyagból készült kapucnis dzseki. 
Sportoláshoz ideális, a felsőn két bevágott zseb is található. 
 
 
Méretek: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48                 Ára: 5990 Ft-tól 

 

 


