
Ani ne-
spočítám, 
kolikrát 
jsem si už 
zanadával 
na zku… zimu, 
kdy se mi mlží 
plexi na hel-
mě, a tak ho 
radši kousek 
pootevírám, 
abych viděl. 
Jenže pak mi ta 
zku… zima fouká do-
vnitř a jízda se stává 
otravou a ne zábavou.
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Přitom se nabízí 
řešení tak elegantní, 
že ani Jára Cimrman by to 

nevymyslel líp. Vodní pára kondenzuje 
na chladnějších plochách, a  proto 
se vám v  zimě zamlží třeba i  okna 
v  bytě, v  koupelně zrcadlo atd. Už 
tu byly spousty různých sprejů proti 
mlžení, většinou se spornou účinností 
a  otravnou aplikací. Přitom je to tak 
prosté a  třeba v  autě vám to přijde 
jako ta nejpřirozenější samozřejmost 
– vyhřívání… Na motorce nebo 
čtyřkolce už máte na elektriku kde co 
a  12voltovou zásuvku má už dneska 
taky prakticky každá mašina, takže co 
může být pro zpříjemnění podzimních 
a zimních jízd jednoduššího. Prostě se 
do plexi zavede elektrické vyhřívání. 
Není to ale až tak moc triviální – plexi 
je dvojité, uvnitř je asi 3milimetrová 
vzduchová mezera, kterou právě dvě 
smyčky vyhřívají. Nemusíte se bát, že přes 
plexi uvidíte nějak hůř než přes to klasické, 
vyhřívání výhledu nebrání. Ostatně 
kdyby tomu tak bylo, nedostala by tahle 
úprava helmy LS2 vůbec homologaci… 

sněžných skútrů už tuhle vychytávku 
nějaký ten pátek používají. Když k  tomu 
do helmy přidáte teplý „náhubek“ budete 
i v zimě na mašině jak v bavlnce a vydržíte 
si jízdu užívat mnohem déle…
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Pokud se ptáte na rozdíl ve váze proti 
běžnému plexi, tak ten je zanedbatelný – 
177 gramů proti standardním 123 g. Navíc 
montáž je záležitostí deseti sekund. A cena 
za nezamlžený výhled? Přesně 2990 Kč (pro 
helmy LS2 Ride a  LS2 easy). třeba jezdci 
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Ofi ciální dovozce značkových 
radlic Cycle Country do ČR a SR.

www.aspgroup.cz
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ceny jsou uvedené 

včetně montážní sady

včetně DPH

včetně DPH

60“ POLY XT

včetně DPH

52“ POLY   -  132cm  -   8 990,-

včetně DPH

60“ POLY XT   -  152cm  -  11 990,-

Značkové radlice Cycle Country

� Velice pevná nereznoucí konstrukce

� Univerzální patentovaný adaptér, který 

   lze namontovat na vìt�inu ètyøkolek na trhu

� Speciální materiál (Poly a RibCore Techn.)

� Rozmìry 132cm x 39,5 cm a 152 cm x 53 cm

� Malé balení, dobré na pøepravu a uskladnìní

� Natoèení na obì strany o 7,6 cm u 52� POLY 

   a o 15,2 cm u 60� POLY XT

   a o 15,2 cm u 60� POLY XT

   a o 15,2 cm u 60� POLY XT

52“ POLY
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