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AbAjovo 
cestování  

bundA 
W-tec GelnAir

J
e již tři roky (MH 
4/2015), kdy jsme pro 
Motohouse zpracovali 
rozhovor s Karlem 
Abrahamem ml. o jeho 

takřka měsíční cestě 
jihoamerickou Patagonií. 
Na staré vypůjčené motorce, 
nezbytným spaním pod širákem 
a se spoustou zážitků.

Přišlo nám to skvělé, že tenhle 
rychlý kluk má motorky tak 
strašně rád, že se dokáže bavit 
i úplně normálním ježděním 
a polykáním kilometrů prašných 
cest.

Pro rok 2018 s tuto Abajovu 
aktivitou propojila své síly 
i značka W-TEC, která mu 
nabídla své oblečení k testu 
na praktické užití.

Jak se tedy jezdí Karlovi 
v bundě, která i nás zaujala 
hned napoprvé svým neotřelým 
designem? „Je lehoučká a velmi 
dobře mi sedla,“ vysvětluje nám 
náš v současnosti nejrychlejší 
motocyklový pilot při focení, „je 
pravda, že v ní jezdím teď 
teprve od jara, ale při tom, jaký 
je letos teplý začátek 
motorkářské sezony, si nemůžu 
vynachválit hlavně systém její 
ventilace.“

Bunda je v nabídce W-TEC 
v neuvěřitelném sortimentu 10 
velikostí (XS až 6XL), to 
znamená, že si vybere každý 
a nikdo nebude muset při 
výběru velikosti dělat ústupek. 
„Já osobně chválím ty stahovací 
popruhy na rukávech a bocích – 
ve vyšších rychlostech to 
ceníte, že na člověku bunda 
nevlaje, že si vám přizpůsobí.“

Bunda s označením Gelnair 
disponuje na vnitřní straně 
svítivě žlutou prodyšnou 
síťovinou a v téže reflexní barvě 
je řada prvků, které jsou 
nápomocny, aby vás nikdo 
nepřehlédl na cestě. „Rozhodně 
se mi líbí ta kombinace černé 
a svítivě žlutí, to je dobře 
viditelná kombinace,“ dodává 
Karel při naší debatě. A my jen 
dodejme, že bunda není určená 

jen pro lehké nošení na horké 
letní dny, ale zvládá i opačný 
pól užití, tedy chlad a nemusíte 
se bát vyjet ani do deště. Je 
vybavena totiž zateplenou 
vložkou a vnější plášť je 100% 
polyester.

„Mám možnost srovnání, 
na motorce nejezdím jen 
na okruhu a pár textilních bund 
už jsem na sobě měl,“ přitaká 
Abaja a nevěřícně zakroutí 

hlavou nad cenovkou, která je 
v tomto případě opravdu hodně 
lidová! I proto asi vídáme 
v poslední době na silnicích 
vybavení W-TEC stále častěji, 
dostupnost je skvělá.

…a proč taky ne, bundu 
Gelnair jsme si po tomto 
rozhovoru vyžádali i do naší 
redakce a chceme ji vyzkoušet 
hlavně v režimu užitkovém 
„na každý den“. 

 Je prima posedět  
 s naším jediným  
 účastníkem seriálu  
 MotoGP a nechat si  
 vyprávět, jak hrozně  
 moc ho baví cestovat. 
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technický popis:
   odnímatelná tepelná vložka 

(balená zvlášť v kontrastní fluo 
tašce ze síťoviny)

   vyjímatelné CE chrániče 
na loktech, ramenech a zádech

   2 velké svislé uzavíratelné 
ventilační panely na hrudi

   velký uzavíratelný ventilační 
panel zádech s možností zajištění 
v otevřené poloze na druky

   2 přední kapsy zipy, 2 malé 
hrudní kapsy na nepromokavé 
zipy

   1 vnitřní kapsa na zip + 2 vnitřní 
kapsy (jedna ve vložce)

   regulační pásky v oblasti boků 
k upravení velikosti

   rukávy s nastavitelnou šířkou 
pomocí pásků na druky, manžet 
se suchým zipem a rozšiřitelné 
na koncích pomocí zipů

   měkké neoprenové zakončení 
límce

   reflexní prvky Visionight 
(na hrudi, předních hrudních 
kapsách, ramenech, 
rukávech, lopatkách a spodní 
části zad)

   krátký vnitřní zip na propojení 
bundy s kalhotami (kombinéza)

   odolná vnější tkanina polyester 
600D

   prodyšná síťovinová podšívka 
mesh (v kontrastní fluo barvě)

   materiál: vnější 100% polyester, 
podšívka 100% polyester

jak se tedy jezdí Karloví 
v bundě, která í nas 
zaujala hned napoprve 
svym neotřelym 
desígnem?
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