GS Pure Helm - donker grijs mat

„

Het gaat niet alleen om technisch
formidabele motorkleding te maken,
maar die moet er ook goed uitzien op en naast je bike.” Andy Dukes
XRide Jas, zwart
Mannen - vanaf € 804,- (BTWi)

GS Pure Helm - licht wit

GS Pure Helm - peak

GS Pure Helm - desert

GS Pure Helm - neon oranje,
Unisex - vanaf € 468,- (BTWi)

De XRide collectie zet je in beweging.
Sportief door bochten of op avontuur in een lange rit, met de XRide
ben je op alles ingesteld. Voor je bescherming is het gemaakt van
valbestendig leer. Het ergonomisch concept van de XRide collectie
geeft je daarbij de bewegingsvrijheid die je nodig hebt om elke
bocht aan te snijden en kilometer na kilometer af te leggen. Alles
sluit nauw aan, maar door de ruime mate aan stretchmateriaal is
het draagcomfort toch uitstekend.

V.U.: BMW Motorrad Belux, Lodderstraat 16, B-2880 Bornem.

5 jaar garantie op alle nieuwe helmen.
De helmen van BMW Motorrad zijn state-ofthe-art.
Goed nieuws: wij verlengen onze garantie
(op materiaal en fabricagefouten) van 2 tot
5 jaar op alle helmen. Voor de ingebouwde
BMW Motorrad communicatiesystemen blijft
de 2 jaar garantie gelden.

GS Pure Helm - nacht zwart

#XRIDE

De wereld is jouw speelplaats.
Geen brede geasfalteerde straten?
Geen probleem, want jouw wil heeft geen
gebaande wegen nodig. Ontdek onbekend
terrein en weet dat je daarbij altijd perfect
ondersteund wordt.
Geniet van maximale bewegingsvrijheid
met optimale bescherming bij elk weer.
Laat het avontuur maar beginnen.

RIDE
& STYLE
2021
Ontdek onze RIDE & STYLE collecties 2021
via onze RIDE & STYLE FINDER op bmw-motorrad.be

GS Pure Helm - glacier

#SPIRITOFGS
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Cover:
PaceGuard Tour Pak, antraciet, Mannen - vanaf € 1.384,- (BTWi)
Street X Helm, mat grijs, Unisex - vanaf € 402,- (BTWi)
PaceDry Tour Pak, antraciet, Dames - vanaf € 1.008,- (BTWi)
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Ontvlucht de dagelijkse sleur, maar niet je eigen comfort.
Met onze gemakkelijke touring kleding ben je altijd voorbereid op avontuur.
Onze hightech-materialen en 40 jaar ervaring zorgen ervoor dat jullie optimaal
beschermd en toch absoluut flexibel zijn.
De volgende tour mag gerust komen.

Zin om eropuit te trekken met de motorfiets?
Of klaar voor je dagelijkse pendelrit? Veiligheid en comfort zijn essentieel voor
je rijplezier. Met de BMW Motorrad Ride collectie ben je klaar om te vertrekken.
Op elk moment, onder alle weersomstandigheden. Een perfect combinatie van
comfort en bescherming zorgen voor een ultieme rijervaring.

#
RIDE
AND
SHARE

SummerXcursion Jas, rood,
Dames - vanaf € 356,- (BTWi)
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#PLUGGEDTOLIFE

BMW Motorrad laat je kiezen uit een compleet gamma motorkleding.
Dankzij onze Ride & Style collecties 2021 vind je weer te gekke outfits, volgepakt
met slimme functies voor jouw veiligheid.
Trek in een voorproefje? Starten maar!

TwinStripes Lederen Jas, zwart,
Unisex - vanaf € 712,- (BTWi)

Een eerbetoon aan die goeie ouwe tijd, met een moderne interpretatie en op hoogglans gepoetst. Met onze uitrusting voor coureurs
zet jij alle seinen op individualisme, natuurlijk zonder afbreuk te
doen aan de veiligheid.
Verover de straat met jouw eigen style!

De stad is jouw domein. En om te zorgen dat dit ook zo blijft,
voorzien wij jou van stijlvolle kleding die absoluut is opgewassen tegen de uitdagingen van de grote stad.
Hier combineren we modern design met slimme functionaliteit
en onzichtbare veiligheidstechnologie. Alles met maar één doel
voor ogen: jouw grenzeloze rijplezier in de grote stad.

#SOULFUEL

DE PERFECTE UITRUSTING
VOOR ELKE RIT EN ELK AVONTUUR

PaceDry GTX Handschoenen, blauw,
Dames - vanaf € 123,- (BTWi)

Paceguard Tour Pak, antraciet,
Unisex - vanaf € 1.384,- (BTWi)

KnitLite Sneaker, zwart/magenta,
Unisex - vanaf € 234,- (BTWi)
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