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ová kolekce od firmy Nema na
sebe nenechala dlouho čekat
a první představení vzorků proběhlo ještě před Novým rokem. Zásadní
změnou je nejen výrazný posun v oblasti rozsahu výrobků, ale také estetický
a funkční. Mimo řadu, o které se bude
v tomto článku mluvit později – dámskou – je v kolekci zahrnuta kompletní
pánská sekce. Jedná se především
o dresy a kalhoty volného freeridového
střihu s použitím vnitřní antibakteriální
vložky. Přesné pro zastánce civilního,
ale přitom vysoce funkčního a pěkného
oblečení na kolo. Třída jezdců, kteří raději vozí volnější trika a klasický střih kalhot je čím dál širší. Komfort volných kalhot s několika vrstev nemůže nikdy nahradit klasické cyklistické kalhoty, ale
nejen, že se po opuštění svého kola cítíte přirozeně, ale ani delší pobyt mimo
sedlo není problém. Plusem v nabídce

N

Nemy je velké množství barvených kombinací u jednotlivých modelů, ze kterých
si zaručeně vybere i ten nejstřízlivější.
Jednou ze zásadních novinek je systém
tři v jednom, kdy máte možnost u svých
kalhot volit mezi verzí zcela bez vnitřní
vložky, pouze s vložkou bez antibakteriální vrstvy, nebo s klasickým vnitřkem
včetně antibakteriálního dílu. Oproti minulým sezonám je patrné výrazné odlehčení v oblasti vrstev a síly materiálů, které bude příjemnou změnou v horkém
počasí. Mimo řadu cyklistických kalhot
se rozšířila i nabídka civilního oblečení,
u kterého nic nebrání v nošení na kolo
nebo jen pro zábavu. Samozřejmostí
pak zůstává volný prodej vnitřních kraasů v různých provedeních, nebo doplňků jakými jsou čepice či ponožky.
Lady Nema
Dvoje dámské kraasy zdobí nabídku
pro sezonu 2003 jedná se o perfektně
zpracovanou kolekci a ženy mohou konečně vychutnávat, co to je vozit příjemné oblečení, které jim sedí. Řada čítá
modelově vyšší verzi s označením Gem
a nižší Bijou. Obě varianty jsou nabízené v pěti barevných kombinacích, které
vyniknou hlavně u Gemu. Rozmezí velikostí je pak od nejmenšího XS po LG.

Oriena. Nejlehčí dres dámské kolekce pro horké letní dny.

Gem – vnitřní zpracování
Prvním nepříjemnou daní za vození
volných kalhot s vnitřkem je jeho vylézaní při nasednutí na kolo. Tento jev se podařilo Nemě definitivně eliminovat nejen
tím, že je vnitřní vložka ušita přesně
s ideální délkou, ale také proto, že je přišita nejen v horní části – tedy v pase
k samotným kalhotám, ale také v části
dolní, a to asi deset centimetrů od konce nohavice. Ocenili jsme také její proporce, kdy neobepíná nohu těsně, ale
je spíš volného střihu, takže zbytečně
nevytváří nepříjemný tlak. Perličkou je
pak její vnitřní vložka, jejíž základ tvoří
dvanácti panelové kraasy. Sama je pak
přizpůsobena ženské anatomii jak jen
to je možné. Nejen umístěním, ale i střihem s bočními křidélky s velmi příjemného materiálu. V oblasti pasu je pak
napevno vložena guma, která se dá mírně stahovat, nebo povolovat vpředu.
Guma je však přesto velmi pevná a kalhoty jsou šity spíše do pasu. Přeci jen je
to asi jediná výhrada, kterou k tomuto
modelu máme. I přes to, že bychom
mohli mít kalhoty i o číslo menší, guma
byla dost těsná.

metry zůstávají shodné. Pouze vnitřní
kraasy jsou ušity z šesti panelů, což je
jistě dostačující. Základním rozdílem je
pojetí vnějších prvků. Kapsy nejsou na
zip a chybí jeden elastický pruh v zádové části. Zpracování pasu je pak jednoduché pomocí zašité
široké gumy, která
se stahuje vpředu.
Tento systém nám
osobně seděl daleko lépe a dovoloval
zcela svobodně zvolit variantu posazení
kalhot.
Dresy
K spodnímu dílu
patří logicky i díl
vrchní a tak se nabízí
horní dresy ve třech
variantách a střizích.

Vychytávky
Aby byl váš pohyb co nejpřirozenější,
má model Gem všit několik elastických
pruhů. Jeden podélně v podobě černého lampasu, druhý pak v zadní části
pod pasem. Kalhoty pak nabízejí dvě
zapínací kapsy na bocích. Materiál
svrchního dílu připomíná nejblíže
rip-stopový materiál podobný pánským
plavkám. Bude jistě výborně schnout
i ventilovat.
Bijou
I když je tento model řadově níže postaven než Gem můžeme říci, že v jednoduchosti je někdy síla. Nic se nemá
překombinovat. Základní vnitřní para-

Gem. Opravdu pohodlné šortky...

Trixie
Tento model je posazen jako univerzální kvalitní dres, v kterém se budete
cítit výborně jak po cestě k rybníku tak
na závodním poli. Dobrý střih se
všemi důležitými parametry nás
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