
Správný výběr motocyklových rukavic. 

Při výběru motocyklových rukavic dbej na to, aby zvolený materiál, typ, barva a velikost přesně odpovídaly 

tvým potřebám. Rukavice vybírej především podle typu motocyklu. 

Pokud nevíš správnou velikost rukavic, stačí si změřit délku prostředníčku a obvod ruky přes dlaň 

v nejširším místě krejčovským metrem a poté nám rozměry napsat do poznámky k objednávce, nebo přímo 

zavolat Marťase 606 610 227, který ti rád poradí  

 

Důležité informace!!! 

 

Rukavice na motorku by měly být pohodlné a dobře padnoucí, nesmí nikde tlačit a naopak nesmí být zase 

moc volné. Pozor na dlouhé prsty, především palec, kterým budeš ovládat přepínače na řídítkách. Počítej 

také s tím, že kožené rukavice vždy povolí, proto by měly být při zkoušení více těsné (u nás v kamenném 

obchodě máš navíc možnost je vyzkoušet na různých typech řídítek, které máme rozdělené podle typu 

motorek). Jinak je měj určitě pár minut na rukou.  

 

 

Údržba rukavic:  

 

Pro dosažení dlouhé životnosti a správné funkčnosti rukavic je třeba věnovat zvýšenou pozornost jejich 

ošetření a dodržování výrobcem stanovených pokynů: 

 rukavice čisti dle materiálu vlažnou vodou a hadříkem nebo měkkým kartáčkem  

 pro ošetření rukavic v žádném případě nepoužívej rozpouštědla ani jiné podobné chemické látky 

 po každém použití je vhodné nechat rukavice vyschnout 

 promáčené textilní rukavice nech přirozeně uschnout, rozhodně je nedávej na přímé slunce a taky 

mimo dosah tepelného zdroje, můžeš je klidně vyprat v pračce, ale pouze na 30°C a s tekutým pracím 

prostředkem. Po vysušení použij na textil impregnační spray.  

 promáčené kožené rukavice nech přirozeně uschnout volně ložené, rozhodně je nedávej na přímé 

slunce a taky mimo dosah tepelného zdroje, kožené rukavice nikdy nedávej do pračky! Po vysušení 

je dobré na kožené rukavice použít balzám na kůži 

 

Skladování rukavic:  

 rukavice skladuj vždy v suché místnosti  

 dodržuj dostatečnou vzdálenost od tepelných zdrojů  

 skladuj mimo dosah slunečních paprsků a při dlouhodobějším skladování ošetři vhodnou impregnací 

 

Upozornění:  
 

Jízda na motocyklu je sice veliká zábava, ale taky dosti riziková. Může při ní dojít ke zranění nebo dokonce 

ke smrti. Abys zmírnil toto nebezpečí, vždy používej při jízdě na motocyklu ochranné motooblečení. Každý 

motorkář je osobně zodpovědný za nošení a údržbu svého oblečení na motorku. Jestliže dojde k poškození, 

je nutno v zájmu zachování požadovaných vlastností toto moto oblečení nechat odborně opravit nebo ve 

většině případů vyměnit za nové!!! Zdraví máš jenom jedno, tak na to mysli  

 

Dobrý výběr ti přejí JOMAXÁCI   

 
Naše firma MOTOJOMAX,s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody, zranění a případnou smrt při provozování aktivit 

spojených s užíváním jakékoliv ochranného motooblečení. 
 


