
Móda a
něco navíc





Nebuďte jen řidičem Suzuki. Řiďte se heslem 

Way of Life!

Když řidičské zážitky zaplavují vaši mysl, je 

přirozené je trochu rozšířit. Takže ať už pálíte 

přední gumy, nebo se šplháte terénem v jednom 

z našich posledních modelů 4X4, Suzuki módní 

kolekce tam může být s vámi. Kvalitní oblečení a 

příslušenství Suzuki od stylové kolekce pro dámy, 

přes oblečení pro ochranu před nepřízní počasí 

až po špičkové helmy a oblečení na motocykly 

vám pomohou prožít si vlastní Suzuki Way of life!
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Modní 
kolekce
Vintage

automobily
Kombinace nostalgie, individuality 
a pravého pohodlí s nejnovějšími 
styly. Zkuste Suzuki Vintage kolekci!
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1  Suzulight - dámská 
mikina s kapucí*

bavlna, velikosti: XS–XL

990F0-FLSW2-Velikost

2  Hamamatsu - mikina
s kapucí

bavlna, velikosti: S–3XL

990F0-FMSW1-Velikost

3 Kšiltovka
bavlna

990F0-FCAP1-000

21

4  Nippon - bunda s kapucí*
bavlna, velikosti: S-3XL

990F0-FMJC1-Velikost

5 Heritage - triko
bavlna, velikosti: S–3XL

990F0-FMTS3-Velikost

7

4

3

5

*do vyprodáni zásob



6 Hamamatsu - bunda s kapucí
bavlna, velikosti: S–3XL

990F0-FMJC2-Velikost

7 Hamamatsu - dámský top
95 % bavlna / 5 % elastan,
vypasovaný, velikosti: XS–XL

990F0-FLLS1-Velikost

8

7

6



Modní 
kolekce
Vintage

automobily

10 Geisha - dámská mikina s kapucí
bavlna, velikosti: S–XL

990F0-FLSW1-Velikost

11  Hamamatsu - triko*
bavlna, velikosti: S–3XL

990F0-FMTS1-Velikost

12  Samurai - polokošile
bavlna, velikosti: S–3XL

990F0-FMPL1-Velikost
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8 Čepice - kulich
bavlna / síťovina

990F0-FBEAN-000

9 Racing - bunda
bavlna, velikosti: S–3XL

990F0-FMJC3-Velikost
9

9

8

10

11

*do vyprodáni zásob
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Modní 
kolekce
Vintage 

motocykly

Ať už jste se narodili jako nespou-
taní, nebo jste chuti silnice propadli 
až nyní - V Suzuki Vintage se bude 
každý motorkář cítit ve své kůži 
v jakékoliv společnosti.
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2 Heritage - kšiltovka
bavlna, jedna velikost

990F0-FAS00-CAP

1 Elegantní bunda
bavlna, vypasovaná, 
velikosti: XS–XL

990F0-FAS90-Velikost
1

11

2

3 Bunda
kůže, velikosti: S–3XL 

990F0-FAS95-Velikost



4 Angel – dámská polokošile*
95 % bavlna / 5 % elastan, vypasovaná, 
velikosti: XS–XL

990F0-FAS60-Velikost

5 Heritage garage - košile
bavlna, velikosti: S–3XL

990F0-FAS20-Velikost

6 Classic Racing - triko
bavlna, velikosti: S–3XL

990F0-FAS30-Velikost

Modní 
kolekce
Vintage 

motocykly

12

6

5

4



7 Heritage - polokošile
bavlna, velikosti: S–3XL

990F0-FAS10-Velikost

7

13

*do vyprodáni zásob
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8 MX - mikina s kapucí
bavlna, velikosti: S–3XL 

990F0-FAS85-Velikost

9 MX - kšiltovka
bavlna / síťovina, jedna velikost

990F0-FAS05-CAP

9

8



10 MX – polokošile
bavlna, velikosti: S–3XL

990F0-FAS05-Velikost

Modní 
kolekce
Vintage 

motocykly
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Modní 
kolekce
Pro děti
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1
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3 Dudlík
bílý se značkou S a řetízkem, 
polypropylen / silikon

990F0-MSILE-NCE

2

Dětská módní kolekce je tu 
pro nejmenší. Je to jednodu-
ché získat náskok již odmala, 
obzvlášť když to tak dobře 
vypadá.

1 Dětské autíčko Swift Sport (odrážedlo)
červené, vybaveno tichými koly, 
homologace TÜV a CE. Vyrobeno v Německu.

990F0-SWIFT-KID

2 Team Suzuki – dětské triko
bavlna, dětská velikost: 4-6 let

990F0-BLU65-4U6

bavlna, dětská velikost: 6-8 let

990F0-BLU65-6U8

3
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8 Swift – dětská kšiltovka
bavlna / síťovina, jedna velikost

990F0-SWF00-CAP

7

5

6  Dětská motorka GSX-R 
(odrážedlo)

dřevo z dobře obhospodařovaných 
lesů, homologace CE, bio-nátěr, 
3–5 let

990F0-KIDDI-MOT
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Modní 
kolekce
Pro děti

4 Swift Performance – dětské triko*
bavlna, dětská velikost: 4-6 let

990F0-SWF07-4U6

bavlna, dětská velikost: 6-8 let

990F0-SWF07-6U8

5 Team Suzuki - medvídek
(na obrázku vpředu)
plyš, modrý, bílý

990F0-TEDDY-TEM

5 Rally - medvídek
(na obrázku vzadu) 
plyš, černý, bílý

990F0-TEDDY-RAL

4

7  Swift – dětské triko 
s dlouhými rukávy*

bavlna, dětská velikost: 4-6 let

990F0-SWF05-4U6

bavlna, dětská velikost: 6-8 let

990F0-SWF05-6U8

6

8

*do vyprodáni zásob



Modní 
kolekce
Marine
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Potřebujete něco na sebe, 
abyste si mohli vyrazit se svým 
300 koňovým člunem? 
Voděodolné, prodyšné a stylové 
oblečení, z modní kolekce 
Suzuki Marine, je správná volba 
jak si plavbu užít!

1 Marine - dámská i pánská víceúčelová vesta
100 % polyester, voděodolná / prodyšná 
až do 10000 mm v testu ve vodním sloupci, 
velikosti: XS–3XL

990F0-MAR20-Velikost

2 Marine - dámská i pánská víceúčelová bunda
laminovaný teslan, voděodolná / prodyšná 
až do 10000 mm v testu ve vodním sloupci, 
velikosti: XS–3XL

990F0-MAR10-Velikost

21

1

2
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4 Marine - kšiltovka
100 % bavlna, 
jedna velikost

990F0-MAR00-CAP

3 Marine - taška
100 % bavlna, objem 60l

990F0-MARIN-BAG

5  Marine - dámské 
i pánské triko

100 % bavlna,
velikosti: XS-3XL

990F0-MAR40-Velikost

7 Koupací šortky Marine
100 % bavlna, vnitřní podšívka 
ze síťoviny, 
velikosti S-3XL

990F0-MAR50-Velikost

6 Marine - kšiltovka
100 % bavlna, námořnická modř, 
jedna velikost

990F0-MAR05-CAP

Modní 
kolekce
Marine

3

4

5

6

7
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8 Marine - pánská polokošile
100 % bavlna, námořnická modř, 
velikosti: XS–3XL

990F0-MAR30-Velikost

8

10 Marine - sandály
PVC, velikosti: 36–46 

990F0-MARFF-Velikost

10

9

9 Plovoucí přívěsek
100 % PVC plavčík, který chrání 
Vaše klíče před utopením

990F0-MAR00-KEY



Sportovní 
kolekce

Off-Road
Motocykly
Motocross





Sportovní 
kolekce

Off-Road

26



Jízda divočinou skrývá různá 
dobrodružství. Pro to aby jste 
si je užili je tu kolekce Suzuki 
přizpůsobena v tomto duchu.

1  Off-road - kšiltovka
100 % bavlna, 
jedna velikost

990F0-OF000-CAP

1

3
3 Pásek

bavlna, cca 160 cm dlouhý, 
může být zkrácen

990F0-OFBLT-000

27

2 Adventure - kšiltovka*
bavlna

990F0-OFCAP-000

2

*do vyprodáni zásob



Sportovní 
kolekce

Off-Road

5 Off-road - odolné kalhoty
100 % bavlna, 
velikosti: XS–3XL

990F0-OF010-Velikost

28
4 Off-road - maskovaná bunda

100 % polyester,
velikosti: S–3XL 

990F0-CAMJC-Velikost

5

4
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6 Off-road - odolné kraťasy
100 % bavlna, 
velikosti: XS–3XL

990F0-OF020-Velikost 29

8
8 Off-road - triko

100 % bavlna,
velikosti: S–3XL 

990F0-OF030-Velikost

*do vyprodáni zásob

7  Adventure - bunda pro volný čas*
bavlna, odepínatelná kapuce, 
velikosti: S-3XL

990F0-OFJAC-Velikost

7



Sportovní 
kolekce

Motocykly

To poslední o co chceš mít starost, 
když jsi zaneprázdněn vybíráním 
zatačky, je bezpečí a styl. A s těmito 
sportovními skvosty se o to nebu-
deš muset starat!
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2

2 Racing - rukavice
Odolná přírodní useň kozina, napa, PU lemo-
vání Suzuki na vnější straně, odolné výztuhy 
z polyesteru / kevlaru, protektory chránící 
člunkovou kost, gelové vycpávky. S těmito 
závodními high-tech rukavicemi budou vaše 
ruce výborně chráněné. Se strečovými dlaněmi 
a prsty, s hlubokými manžetami, se semišovými 
aplikacemi na špičkách prstů, ventilací a za-
pínáním na přezku se suchým zipem garantují 
vynikající pohodlí při nošení.

modro/bílo/černé, velikosti: XS–XXL

990F0-GLO60-Velikost
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3 Racing - rukavice
stejné jako u obr. 2,

černo/šedé, velikosti: XS–XXL

990F0-GLO40-Velikost

1 Turistické rukavice
Vrchní materiál rukavic je tvořen spojením 
jemné kůže (Goatnappa) a textilu Airguard® 
500D. Pro maximální bezpečnost jsou rukavice 
vybaveny materiály Keprotec® a 3M. Uvnitř je 
vložená membrána Sympatex® Z-liner,

modré, velikosti: XS–XXL

990F0-STEX5-Velikost

černé, velikosti: XS–XXL

990F0-STEX6-Velikost

1

3

4 Kožené turistické rukavice
Chraňte si malíček – a ostatní 
čtyři prsty také! Díky speciálním 
výztuhám na dlaních, vypra-
covaným prstům, reflexním 
páskům z Nyspanu a podšívce 
z polyesteru nabízejí tyto 
lehké, kožené cestovní rukavice 
z materiálu Airguard® 500D 
vynikající pohodlí při nošení, 
ochranu i styl.

black / grey, velikosti: XS–XXL

990F0-GLO80-Velikost

4



5 Turistická bunda dlouhá   6 Sportovně turistická bunda krátká
Vybavená vrchním materiálem Airguard® 500D a zdvojeným materiálem 
přes ochranné prvky v oblasti od ramen a loktů, získáte speciální 
dvojitý materiál Dynax pro nejvyšší možnou bezpečnost. Vnitřní vložka 
s materiálem 210 T Taffeta se značkou Suzuki Vám nabízí společně 
s prvotřídní Z-Line membránou (100% voděodolná a prodyšná) komfort-
ní jízdu během letní sezóny. Systém dvou otevíracích větráčků vpředu 
a vzadu Vám pomáhá zůstat v chladu během jízdy v létě. Pro chladnější 
dny můžete použít připojitelný nákrčník Lorica® (dodávaný společně 
s 990F0-STEX1-Velikost a 990F0-STEX2-Velikost). Pro lepší viditelnost je 
bunda v zadní části vybavena proužky 3M Scotchline. Dvojité prošívání je 
důležitým aspektem bezpečnosti. CE protektory (EN1621-1 / EN1621-2) 
na ramenou, loktech a neobvyklý CE zádový protektor Vás přesvědčí 
svojí vysokou kvalitou bezpečnosti. Aby bunda seděla jak má, můžete 
nastavit loketní protektory do dvou pozic. Strečové materiály na vnitřní 
straně paží a také na druhé straně bundy Vám dovolují cítit se pohodlně 
za každé situace. Bundu také můžete spojit s turistickými kalhotami 
(990F0-STEX4-Velikost) pomocí speciálního upevňovacího zipu a tak 
vytvořit perfektně padnoucí a pohodlný komplet pro komfortní jízdu. 
Bunda je také vybavena kratším zipem pro spojení s kalhotami jiných 
výrobců, 

Turistická bunda dlouhá 5 

černo/šedá, velikosti: XS–4XL

990F0-STEX1-Velikost

modro/bílo/černá, 
velikosti: XS–4XL

990F0-STEX2-Velikost

Sportovně turistická bunda 
krátká 6 

modro/bílo/černá, 
velikosti: XS–4XL

990F0-STEX3-Velikost

7 Nákrčník
Lorica®,
dodávaný společně s 990F0-STEX1-Velikost 
a 990F0-STEX2-Velikost, 
černý, jedna velikost

990F0-SNECK-000

Sportovní 
kolekce

Motocykly
7

32
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10 Turistické kalhoty
Stejně jako turistická bunda, i turistické 
kalhoty Suzuki slibují maximální komfort 
a bezpečí. Vybavené vrchním materiálem 
Airguard® 500D a zdvojeným materiálem 
(Dynax) přes ochranné prvky. Vnitřní vložka 
s materiálem 210 T Taffeta se značkou Su-
zuki Vám nabízí společně s prvotřídní Z-Line 
membránou (100% voděodolná a prodyšná) 
komfortní jízdu během letní sezóny. Pro dob-
rou oporu a kontrolu nad strojem jsou 
kalhoty vybaveny v zadní části materiálem 
Alcantra©. Strečová látka v oblasti třísel a 
kolen Vám dovolí cítit se komfortně v každé 
situaci. Systém dvou otevíracích větráčků 
vpředu Vám pomáhá zůstat v chladu během 
horkých letních dnů. Pro lepší viditelnost 
jsou kalhoty po stranách vybaveny proužky 
3M Scotchline. Dvojité prošívání je důležitým 
aspektem bezpečnosti. CE protektory 
(EN1621-1) na kolenou Vás přesvědčí o vyso-
ké úrovni bezpečnosti. Kalhoty také můžete 
spojit dohromady s oběma turistickými 
bundami (990F0-STEX1-Velikost / 990F0-
STEX2-Velikost) a se sportovní bundou 
(990F0-STEX3-Velikost) pomocí speciálního 
upevňovacího zipu. Bunda je také vybavena 
kratším zipem pro spojení s bundami jiných 
výrobců,

černé, velikosti: XS–4XL

990F0-STEX4-Velikost
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10

6

9

9 Bunda
Při plném plynu nejvíc platí: bezpečnost 
především. Tato všestranná bunda 
s vnější vrstvou Airguard® 500D a 
síťovanou podšívkou poskytuje vysokou 
bezpečnost, styl a spoustu zajímavých 
řešení. Pásky 3M Scotchlite. Barevný 
dvojitý steh. Homologované CE protek-
tory (EN1621-1/EN1621-2) na ramenou, 
loktech a zádech slibují maximální 
bezpečnost. Speciálně vyvinutý kom-
fortní límcový systém, vysoce kvalitní 
odnímatelná 100 % nepromokavá, 
prodyšná membrána Z-Liner pro doko-
nale pohodlné cestování na motocyklu. 
Dlouhý zip pro připojení kalhot (990F0-
STEX4-Velikost). Druhý kratší zip pro 
připojení kalhot od jiných výrobců.

černo / šedá, velikosti: XS–XXL

990F0-STEX7-Velikost

5
8 Team Suzuki GSX-R - jezdecká budnda

Lehká letní bunda pro jízdu i volný čas. 
S protektory na ramenou a loktech je tato 
bunda nejen bezpečná na motorce, ale 
skvěle vypadá i mimo ní.

modro/bílo/černá, velikosti: XS–4XL

990F0-TEAMJ-Velikost

8



 

11  Suzuki GSX-R - jednodílná racingová 
kombinéza*

Tato exkluzivní Suzuki racingová kombi-
néza je vyrobena z 1.2-1.4 mm silné ho-
vězí usně. Všité strečové vložky na no-
hou, tříslech a ramenou zajistí maximální 
komfort a pohodlí, zatímco bezpečnostní 
švy a vyjímatelné SaS-Tec-CE protektory 
na loktech, kolenou, ramenou a zádech, 
společně s karbonovými výztuhami na ra-
menou, loktech, a kolenou zajišťují doda-
tečnou ochranu. Kombinéza je vybavena 
aerodynamickým zádovým hrbem a sys-
témem větrání vpředu i vzadu zajišťujícím 
dostatečné odvětrávání. 
Kdo tvrdil že zvládat více věcí najednou je 
nemožné?

modro/bílo/černá, pánské velikosti: 48–58

990F0-1PC10-0 a velikost

Sportovní 
kolekce

Motocykly
12 Náhradní kolenní slidery
dodávané v sadě

990F0-SLIDE-SET

13  Kryty suchého zipu pro kolenní 
slider (bez obrázku)

Kožené kryty se suchým zipem 
Velcro pro použití v případě sunda-
ných kolenních sliderů.

990F0-COVER-PAD

12

11

34
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15

14  Suzuki GSX-R - dvoudílná sportovní 
kožená kombinéza*

Technická specifikace je stejná jako 
pro jednodílnou kombinézu. Bunda a 
kalhoty jsou spojeny robustním kovovým 
zipem. Bunda a kalhoty mohou být 
objednány v různých velikostech a 
zkombinovány,

modro/bílo/černá, pánské velikosti: 48–60

Bunda: 990F0-JAC10-M a velikost
Kalhoty: 990F0-PAN10-M a velikost

modro/bílo/černá, dámské velikosti: 36–42

Bunda: 990F0-JAC10-L a velikost
Kalhoty: 990F0-PAN10-L a velikost

15 Suzuki - dvoudílná sportovní kožená 
kombinéza*
Technická specifikace je stejná jako 
pro jednodílnou kombinézu. Bunda a 
kalhoty jsou spojeny robustním kovovým 
zipem. Bunda a kalhoty mohou být 
objednány v různých velikostech a 
zkombinovány. Díky barvě je vhodná 
také pro všechny majitele modelů GSR, 
Banditů, SV atd.,

černo/šedá, pánské velikosti: 48–60,

Bunda: 990F0-JAC20-M a velikost
Kalhoty: 990F0-PAN20-M a velikost

černo/šedá, dámské velikosti: 36–42

Bunda: 990F0-JAC20-L a velikost
Kalhoty: 990F0-PAN20-L a velikost

35

*do vyprodáni zásob



Sportovní 
kolekce

Motocykly

36
16

16 Suzuki Dainese - dvoudílná sportovní kombinéza*
Bunda a kalhoty jsou dostupné pouze jako set. Tato dvoudílná 
Suzuki racingová kombinéza spojuje každodenní použitelnost 
s dnem stráveným na závodním okruhu. Všechny technické 
libůstky jako TECHNO protektory, titanové vložky na ramenou 
a vyjímatelné chrániče loktů a kolen jsou vyrobeny nejnovější 
technologií za použití zkušeností z MotoGP. Bunda a kalhoty 
jsou spojeny robustním kovovým zipem. Kombinéza nabízí 
aerodynamický chránič krční páteře. Spojení elastických ma-
teriálu a perfektního střihu kožených dílů s Hi-tech protektory 
dělá tuto kombinézu mimořádně pohodlnou a bezpečnou,

modro/bílá, pánské velikosti: 48–60

990F0-DCBLU-Velikost

černo/šedá, pánské velikosti: 48–60

990F0-DCBLK-Velikost
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*do vyprodáni zásob



17

17 Integrální přilba*
SHOEI XR 1000 v exkluzivním provedení GSX-R. Přilba splňuje homo-
logaci ECE 22-05, nabízí vyjímatelné a omyvatelné lícní polstrování. 
Plexisklo přilby nabízí rychlou demontáž a možnost vložit fólii proti 
mlžení (pin lock systém). Zapínání je pomocí D - kroužků. Spoiler 
zajišťuje optimální aerodynamické vlastnosti. Vrchní skořepina přilby 
je tvořena směsí skelných a karbonových vláken,
velikosti: XS–XL

s logem GSX-R 
modro/bílá

99000-79N12-E-Velikost

bez loga GSX-R
černo/stříbrná

99000-79N12-F-Velikost

17

38



18 Jet přilba*
Suzuki Jet přilba vyvinuta společností 
HJC má vrchní jednodílnou skořepinu 
z termoplastu, velké hledí, vrchní ventilaci, 
homologaci ECE-22-05, zapínání zobáčkem,

černá matná, velikosti: XS–XL

990D0-HEJTB-Velikost

stříbrná, velikosti: XS–XL

990D0-HEJTS-Velikost

39

Když přijde na ochranu, chceme 
být vždy o krok napřed. Proto 
jsou naše helmy sezónní záleži-
tostí. Z tohoto důvodu se může 
stát že dojdou některé velikos-
ti. Pokud potřebujete pomoct 
požádejte vašeho dealera o více 
podrobností.

18

*do vyprodáni zásob



19 Systémová přilba*
Suzuki systémová přilba byla vyvinuta 
ve spolupráci se společností HJC, má sklolaminá-
tovou vrchní skořepinu a termoplastovou a hliní-
kovou přední část. Nabízí otvírání jedním tlačítkem, 
jednou rukou. Homologace ECE-22-05, omyvatel-
né polstrování a pohodlné zapínání,
černá, velikosti: XS–XXL 

990D0-HEFUB-Velikost

Sportovní 
kolekce

Motocykly

19

21

20 Zádový protektor
Chraňte svou páteř tímto ochranným 
krunýřem.

pro výšku od 165 cm do 175 cm
990F0-PROTC-00L

pro výšku od 175 cm do 183 cm
990F0-PROTC-0XL

21 Ledvinový pás
Chrání proti větru, stabilizující a 
prodyšný, černý

velikosti:
S (70–80 cm), M (80–90 cm), 
L (90–100 cm), XL (100–110 cm)

990F0-SBELT-Velikost

20

40



22

22 Cruiser přilba*
Suzuki Cruiser přilba, vyvinuta ve spolupráci 
se společností HJC, skořepina je tvořena 
směsí skelných, Kevlarových® a multi vlá-
ken. Nabízí Cool-Max® polstrování, homo-
logace ECE-22-05, pohodlné zapínání.
černá, velikosti: XS–XXL

990D0-HEITB-Velikost

41

23 Batoh
Nabízí optimální držení pomocí zpevněného nosného 
systému, který byl speciálně vyvinut pro motorkáře. Staré 
nepohodlné batohy patří minulosti. Vysoký uživatelský 
komfort i při vysokých rychlostech a velkém zatížení ná-
kladem. Batoh nabízí vše co motorkář potřebuje: integro-
vaná nepromokavá pláštěnka, síť na přilbu, držák na lahev, 
komfortní popruhy, pouzdro na mobil, očko pro vedení 
kabelu a vnitřní kapsa pro intercom nebo pro MP3,
černo/šedý.

Velký (turistický) 990D0-04129-000

23

*do vyprodáni zásob

24

24 Batoh
Dobývejte přírodu s tímto pevným, všestranným ba-
tohem. S ergonomicky tvarovaným držákem pro lahve, 
kapsou pro mobilní telefon, interkom nebo MP3 přehrá-
vač s otvorem na sluchátka, s integrovanou pláštěnkou, 
sítí pro přilbu a dostatkem prostoru i pro notebook vám 
tento praktický batoh Suzuki zajistí, že vaše věci zůsta-
nou v suchu a nepoškozené ať se pustíte do jakýchkoliv 
dobrodružství,
černo/šedý.

Malý (sportovní) 990F0-BACK0-001



Sportovní 
kolekce

Motocross

42

Toužíte po stylu, který odpovídá 
jak vaší potřebě adrenalinu, tak 
i bezpečnosti? Pak se odvažte 
vyzkoušet tohle.
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2

2 Motocross - triko s dlouhými rukávy
polyester, velikosti: XS–XXL

990F0-MXSHT-SIZE

1 Motokrosová přilba
Materiály Dyneema®, karbon, aradimidové vlák-
no, epoxidová pryskyřice. Tato ručně laminovaná 
propracovaná přilba je velmi lehká (hmotnost 
1250 – 1290 gramů) a přesto vyhovuje stan-
dardům ECE 22/05, BSI a SNELL-T/V. Pro pohodlí 
nošení je vybavena regulovatelnými předními 
ventilačními otvory, ventilací na bradě, zadní-
mi ventilačními otvory. Vše je aerodynamicky 
navržené pro nejlepší větrání, včetně horního 
odtahu. Výměnný průzor. Vnitřní polstrování 
CoolMax® je odnímatelné a pratelné. Zapínání 
dvojitými D – kroužky, 
velikosti: XS–XXL

990F0-MXHLM-SIZE

1



 

Sportovní 
kolekce

Motorcross

44

3 Motokrosové kalhoty
Chcete vynikající komfort při nošení, maximální pohyblivost, vzduš-
nost a pružnost? Tyto motokrosové kalhoty z odolného materiálu 
mají styl, nastavitelný pás, ochranné panely a vyjímatelné pěnové 
chrániče kyčlí,
velikosti: XS–XXL

990F0-MXPAN-SIZE

3

3



45

4 Motokrosové rukavice
Strečové vložky a vypracované 
prsty zaručují komfort a pružnost. 
PU protektory na kloubech a barevné 
bezpečnostní stehy, to jsou ty nejdů-
ležitější ochranné prvky,
velikosti: S–XXL

990F0-MXGLO-SIZE

4





Kolekce 
pro volný čas

Blue
Yellow
Black

Buďte fanouškem a přiznejte 
barvu – netřeba říkat že barvami 
letošní sezóny jsou modrá, 
žlutá a černá!



 

48
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Kolekce 
pro volný 

čas
Blue 

Collection

3

1  Team - dámská i pánská 
bunda

polyester, kapsička na iPod®1, 
kapsa na mobilní telefon, 
odepínatelná kapuce,
velikosti: XXS–3XL

990F0-BLU80-Velikost

2 Team - kšiltovka
bavlna, jedna velikost

990F0-BLU00-CAP

1

1

2

3 Team – šňůra na klíče
PVC / kov, jedna velikost

990F0-BLU00-LAN

1iPod® je registrovaná ochranná známka 
 společnosti Apple Inc. 
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Kolekce 
pro volný 

čas
Blue 

Collection

6

6 Blue Team - dámská i pánská bunda
polyester, velikosti: XS–3XL

990F0-BLU52-Velikost

4

5 Blue Team - kšiltovka
bavlna, jedna velikost

990F0-BLU02-CAP

5

4  Blue Team - dámská i pánská 
víceúčelová bunda

100 % polyester, laminovaný teslan, 
voděodolná / prodyšná až do 3000 mm v testu 
ve vodním sloupci, může být zkombinována 
s dámskou i pánskou bundou (990F0-BLU52-
Velikost) pomocí zipu jako vložka, 
velikosti: XS–3XL

990F0-BLU62-Velikost

7 Blue Team - pánská polokošile
bavlna, velikosti: XS–3XL

990F0-BLU22-Velikost

7



8 Blue Team - dámské i 
pánské triko
bavlna, velikosti: XS–3XL

990F0-BLU12-Velikost

10 11

51

9 Paddock boty
pohodlné semišové 
paddockové boty,
velikosti: 36–45

990F0-BLU90-Velikost

9

10 Blue Team - dámský top
bavlna, velikosti: XS–XL

990F0-BLU42-Velikost

8

11 Blue Team - pánská košile
bavlna, velikosti: S–3XL

990F0-BLU32-Velikost

12 Blue Team - dámská košile
bavlna, (bez obrázku) 
velikosti: S–L

990F0-BLU32-L-Velikost



 

Kolekce 
pro volný 

čas
Yellow 

Collection

52



2

1

5

3

4

8

53

1  Yellow Team - dámská i pánská 
víceúčelová bunda

100 % polyester, laminovaný teslan, 
voděodolná / prodyšná až do 3000 mm 
v testu ve vodním sloupci, může být 
zkombinována s dámskou i pánskou 
bundou (990F0-YEL52-Velikost) 
pomocí zipu jako vložka,
velikosti: XS–3XL

990F0-YEL62-Velikost

2  Yellow Team - dámská i pánská 
bunda

polyester, velikosti: XS–3XL

990F0-YEL52-Velikost

3 Yellow Team - kšiltovka
bavlna, jedna velikost

990F0-YEL02-CAP

4  Yellow Team - triko
bavlna, velikosti: XS–3XL

990F0-YEL12-Velikost

5  Yellow Team - košile
bavlna, velikosti: S–3XL

990F0-YEL32-Velikost

6 Yellow Team - dámská košile
bavlna, (bez obrázku) 
velikosti: S–L

990F0-YEL32-L-Velikost

7 Yellow Team - polokošile
bavlna, velikosti: XS–3XL

990F0-YEL22-Velikost

8 Yellow Team - dámský top
bavlna / spandex,
velikosti: XS–XL

990F0-YEL42-Velikost

7



54

Kolekce 
pro volný 

čas
Black 

Collection
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1  Pánská nepromokavá bunda 
s kapucí

polyester, kapsička na iPod®1, kapsa 
na mobilní telefon, odepínatelná kapu-
ce, odepínatelná polární kožešinka,
hnědá, velikosti: S-3XL

990F0-BLA80-Velikost

1

2  Skandinávský svetřík
akryl, hnědý, velikosti: S-3XL

990F0-BLA60-Velikost

2

1

1iPod® je registrovaná ochranná známka 
 společnosti Apple Inc. 
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3 Pánská tepláková bunda
bavlna, černá, velikosti: S-3XL

990F0-BLA45-Velikost

Kolekce 
pro volný 

čas
Black 

Collection

3
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4

5

4 Dámská i pánská bunda
polyester, voděodolná / prodyšná až 
do 3000 mm v testu ve vodním sloupci, 
nastavitelné otevírací větráčky, může být 
zkombinovaná s víceúčelovou bundou 
(990F0-BLA90-Velikost) pomocí zipu 
jako vložka,
černá, velikosti: XS-3XL

 990F0-BLA70-Velikost

5 Pánská i dámská víceúčelová bunda
laminovaný teslan, voděodolná / prodyšná až do 3000 mm 
v testu ve vodním sloupci, nastavitelné otevírací větráčky, 
může být zkombinovaná s bundou (990F0-BLA70-Velikost) 
jako vložkou pomocí zipu,
černá, velikosti: XS-3XL

990F0-BLA90-Velikost
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8 Dámská polokošile
95% bavlna / 5% elastan, 
černá, velikosti: XS-XL

990F0-BLA05-Velikost

7

7 Kšiltovka 
s jemnými proužky
bavlna, černá, 
jedna velikost

990F0-BLA00-CAP

9 Pánská košile
bavlna, černá, 
velikosti: S-3XL

990F0-BLA35-Velikost

Kolekce 
pro volný 

čas
Black 

Collection

6

6  Šňůra na klíče
PVC/kov, černá, 
jedna velikost

990F0-BLA00-LAN

8

9
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10 Pánská polokošile
bavlna, černá, 
velikosti: S-3XL

990F0-BLA25-Velikost

10





Praktické, ochrané, lesklé, zábavné 
a spoustu dalšího. Naše cool 
příslušenství ví, jak vás přinutí pro-
padnout lásce k Suzuki Way of Life! 
Znovu a znovu.

A něco navíc
Doplňky
Klenoty

Modely aut



A něco 
navíc

Doplňky
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3

2

6 Deštník
Automatické rozevření, 
velké provedení, černý

990F0-UMBRE-LLA

1 Batoh
Dobývejte přírodu s tímto pevným, 
všestranným batohem. S ergo-
nomicky tvarovaným držákem 
pro lahve, kapsou pro mobilní tele-
fon, interkom nebo MP3 přehrávač 
s otvorem na sluchátka, s integro-
vanou pláštěnkou, sítí pro přilbu a 
dostatkem prostoru i pro notebook 
vám tento praktický batoh Suzuki 
zajistí, že vaše věci zůstanou v su-
chu a nepoškozené ať se pustíte 
do jakýchkoliv dobrodružství,
černo/šedý.

990F0-BACKP-ACK

2 Cestovní/sportovní taška
s odvětraným oddělením na boty, 
objem cca. 48 litrů, 
stříbro/černá

990F0-SPORT-BCK

7
5 Lehká nákupní taška

Připevnitelná na šířku nákupního 
košíku. Složená není větší 
než kapesní deštník, 
černá

990F0-SHOPP-BCK 

63

5

6

4

7 Kapesní deštník
Skládací deštník s gumovou 
rukojetí, který se otvírá a zavírá 
stisknutím tlačítka,
černý

990F0-SMALL-UMB

3 Cestovní kufr
Praktický pevný hliníkový cestovní kufr 
s integrovaným aretovatelným teleskopic-
kým madlem. Přední kapsy na zip. Detaily 
nejvyšší kvality - plastové dvojité madlo 
nebo bezhlučná kolečka. 
Výška 53 cm, šířka 37 cm, délka 27 cm.

990F0-TROLL-010

4 Baterka
25 cm dlouhá, lehká, černá svítilna 
na 2 baterie velikosti D

990F0-FLASH-LIG

1



A něco 
navíc

Doplňky

8

9

11

9 Dámské náramkové hodinky
Vodotěsné, odolné nerezové pouzdro. 
Bílý ciferník a černý kožený pásek, 
stříbrná barva.

990F0-WATCH-LAD

10 Sportovní náramkové hodinky 
Sportovní hodinky: krása nerezové 
oceli ve voděodolném pouzdře. 
Ukazují hodiny (ve 24-hodinovém 
formátu), minuty, sekundy, datum. 
Černý plastový pásek. V kovové 
krabičce.

990F0-WATCH-ME3

8 Nástěnné hodiny
Průměr 31.5 cm, značkový 
hodinový mechanismus, 
těleso z plastu a skla.

990F0-WATCH-WAL

64

12 Toustovač
Vypálí značku S na tvůj ranní toast. 
Vychutnej si tu skvělou chuť, 
bílo/červeno/modrý

990F0-STOAS-TER

10

11 Hrnek
Stylové úhly a vysoce kvalitní 
porcelán. Užijte si každé ráno 
vašich 0,36 ml kávy.

990F0-MUG00-WOL

12

13 USB 2.0 flashdisk 
1 GB paměť, USB prodlužovací kabel,
modrý/hliník

990F0-USBST-1GB

13 14



15 Vypalovací želízko
Zanechte značku „S“ na každém 
vydaném stejku na Vaší zahradní 
slavnosti! 
40 cm dlouhé, dodáváno s dře-
věnou rukojetí a černým obalem 
z netkaného textilu.

990F0-BURNI-TON

17

16

16 Alpina sluneční brýle - Sport
Sportovně střižené brýle s šedými 
keramickými skly s UV-filtrem. Včetně 
vysoce kvalitního, pevného pouzdra.

990F0-SUNGL-005

17 Alpina sluneční brýle - Classic
Sportovně klasicky střižené 
brýle s šedými keramickými 
skly s UV-filtrem. Včetně vysoce 
kvalitního, pevného pouzdra.

990F0-SUNGL-004 

14 Plyšové S
červené, plyšové, cca 35 cm

990F0-PLUSH-00S

65

18 Značkový víceúčelový nůž 
Leatherman „Blast“
s logem Suzuki

990F0-LEATH-MAN

18

15



26

22 23

22 Přívěsek na klíče, gumový - SX4

990F0-99SX4-000

25 Přívěsek na klíče, gumový - Swift

990F0-RALLY-KEY

26 Přívěsek na klíče, gumový - Swift

990F0-SWIFT-KEY

27 Přívěsek na klíče, gumový - Splash

990F0-SP000-KEY

28 Přívěsek na klíče, gumový - Suzuki

990F0-WAYOL-KEY

20

24 Přívěsek na klíče, gumový - 
GSX-R 600

990F0-GSXR0-KEY

24

66

19 Přívěsek na klíče, kovový - Splash

990F0-SPLSH-KEY

20 Přívěsek na klíče, gumový - GSR

990F0-GSR00-KEY

21 Přívěsek na klíče, gumový - Alto

990F0-AL000-KEY

19

23 Přívěsek na klíče, gumový - 
Grand Vitara

990F0-NGV00-KEY

25

28

21

27
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A něco 
navíc

Doplňky

67

29 Závodní autodráha Suzuki WRC od Carrery
Obsahuje 2 autíčka Suzuki SX4 (bílé a žluté), 11 metrů 
závodní trati se speciálním úsekem rallye trati.

Part No. 990F0-CARRA-000

29
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A něco 
navíc 

Klenoty 
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Kůže, ocel a stříbro – dohromady 
s bezchybným vzhledem značky 
„S“ jsou samy sebou klenoty. 
Originální klenoty Suzuki Vás 
svádí k tomu dát je někomu jako 
dárek. Milovaným lidem nebo 
sami sobě.

2 Přívěsek „S“ bílý
vysoce kvalitní stříbro (925)

velký 
990F0-CHA04-000

malý 
990F0-CHA03-000

42

5

3

6  Šňůrka na krk 
s přívěskem Suzuki „S“

nerezová ocel, včetně ko-
žené šňůrky, 42 cm dlouhá 
(nastavitelná)

990F0-ANH01-000

7  Šňůrka na krk 
s přívěskem GSX-R

nerezová ocel, včetně ko-
žené šňůrky, 42 cm dlouhá 
(nastavitelná)

990F0-ANH02-000

1 Okouzlující náhrdelník
20 cm, vysoce kvalitní stříbro (925)

990F0-CAR01-000

6

3 Přívěsek „klíček“ stříbrný
vysoce kvalitní stříbro (925)

990F0-CHA07-000

4 Přívěsek „GSX-R“ stříbrný
vysoce kvalitní stříbro (925)

990F0-CHA06-000

5 Přívěsek „S“ stříbrný
vysoce kvalitní stříbro (925)

990F0-CHA05-000

8 „Suzuki“ očko na přívěsky
včetně textilní šňůrky, 
vysoce kvalitní stříbro (925)

990F0-CTR01-000

7

1

8



A něco 
navíc

Modely aut
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Nejvyšší čas na to vypustit dítě jenž 
je v každém z nás. Tyto kvalitní 
Suzuki modely k tomu přímo vybízí. 
Pouze do vyprodání zásob.



1 Swift
jasně červený 
měřítko 1:87

990E0-62J59-000

měřítko 1:43 (bez obrázku)
990E0-62J71-000

21

7

5 6

7 Swift Rallye*
žlutý 
měřítko 1:43

99000-79N12-MNC

3 SX4
světlá mořská modř - metalíza
měřítko 1:43

990E0-79J51-000

5 SX4
měděná červená - metalíza
měřítko 1:87

990E0-79J45-000

6 Grand Vitara
hedvábná stříbrná - metalíza
měřítko 1:87

990E0-65J26-000

2 Grand Vitara
namodralá černá
měřítko 1:43

990E0-65J27-000

3

4

4 SX4 WRC Koncept*
bílo/modrá
měřítko 1:43

99000-990D8-SX4

71

*do vyprodáni zásob



SUZUKI MOTOR CZECH, s.r.o., U průhonu 40, 170 00 Praha 7, 

tel.: 220 877 647, fax: 266 710 089, www.suzuki.cz

Váš partner Suzuki

Objednávejte exkluzivně u Vašich dealerů Suzuki.

Další originální přislušenství Suzuki najdete na:
www.suzuki.cz

Okamžikem zveřejnění tohoto katalogu, všechny starší 
katalogy pozbývají platnosti.

Podklady poskytnuté v tomto katalogu nejsou 
závazné a slouží čistě pro informační účely. Upozorňujeme 
na to, že některé položky tohoto katalogu, převzaté 
z kolekce 2008, mohou být ve stádiu doprodeje a 
po vyprodání zásob již nadále nebudou dostupné.

Stav: březen 2009


