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BLIKAJÍCÍ

STATICKÁ

TEMPO

Fluorescentní barvy, jako naše ikonická kriklave žlutá, skutecne 
prevádí neviditelné UV svetlo na další viditelné svetlo. Bežné barvy 
odrážejí maximálne 90% svetla vs. 200-300% pro fluorescentní 
barvu. Fluorescentní záre zvyšuje vnímání vzdálenosti petkrát 
více než standardní barvy, takže vás ridici mohou videt z vetší 
dálky.

BIOMOTION

PRAVÉ FLUORESCENTNÍ BARVY

Náš mozek pracuje tak, aby si všímal grafických vzoru. Takže 
propojením barev s vysokou viditelností s bloky kontrastních 
barev mužeme zaujmout oko ridice ješte efektivneji.

Pro cyklistiku neexistovaly standardy viditelnosti, takže jsme 
stanovili vlastní predpoklady a provedli výpocty. 

Stanovili jsme náš minimální standard viditelnosti na 100 
metru, na základe nejrychlejšího priblížení, pri kterém ridic 
typicky potká jezdce na silnici, tak aby mel dostatek casu na 
vyhnutí.

Testovali jsme náš odev v reálných podmínkách, protože pokud 
reflexní prvky fungují pouze s bleskem fotoaparátu, nechceme je 
mít na zádech.
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Podívejte se na dnešní 

cyklistické oblecení        

a mužete si myslet, že 

80. léta zavolala a rekla 

každému, aby znovu 

zacal nosit neonové 

barvy. Ale je tu velký 

rozdíl mezi trendem        

a zamýšleným úcelem. 

Nemáme nic proti 

minulé dobe. Cyklistika 

má být zábavná. Ale 

pro nás bylo oblecení s 

vysokou viditelností vždy 

o bezpecnosti (i když to 

muže znít nudne). Ale 

dnes, s více roztržitými 

motoristy na silnici, je 

to duležitejší, než kdy 

jindy. Tak jsme ješte 

více zintenzivnili naši 

hru barev. Výsledkem 

je Pearl Izumi BioViz ™, 

systém, který využívá 

lidskou biologii ke 

stimulaci ridicu tremi 

zpusoby.

KONTRAST

BioViz™

TAK SCHVÁLNE,JAK 
VELKOU VZDÁLENOST 

POTREBUJE RIDIC, 
ABY BEZPECNE 

ZAREAGOVAL?

122 m 671 m

100 KMH
25 KMH 

100 METRU
BRZDNÁ DRÁHA

33m 67m 100m 130m 167m

Hodnocení reflexního 
odevu bleskem 
fotoaparátu je 
zavádející, protože 
nedokáže zohlednit 
vzdálenost, jízdní 
pozici nebo prostredí 
jízdy. Na otevrené 
komunikaci se rada 
reflexních prvku 
objevuje jako šmouhy, 
které poskytují velmi 
malý reflexní výkon 
už na polovine naší 
standardní vzdálenosti.

NEVER 
POUZE
ODLESKU
FOTOAPARÁTU

Biomotion popisuje schopnost našeho mozku rozpoznat vzory 
pohybu z omezených informací, zejména pokud je to podobné 
lidským pohybum. Díky strategicky umísteným vysoce kvalitním 
reflexním prvkum a jejich kombinací spolecných bodu Vás ridici 
rychleji identifikují jako cloveka na kole. Pohyb vytvorený temito 
koordinovanými body je snažší videt než oblecení, které je zcela 
pokryté reflexními prvky nižší kvality, reflexními nitemi nebo 
body.

KRIKLAVE ZELENÁ KRIKLAVE RUZOVÁ KRIKLAVE ZLUTÁ

SPOLECNÉ FUNGOVÁNÍ TRÍ ZÓN

Poskytuje stabilní referencní bod

Vytvárí rytmický pohyb

Pridá rychlý, dynamický pohyb
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