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ABOUT THE BRAND
MISSION STATEMENT

“To make people all over the world enjoy swimming by bringing the Best and Most 
Innovative wetsuits”

Alex de Boer, founder and multiple Ironman distance finisher says, “flexibility, per-
fect body position and a comfortable to wear wetsuits is what I could not find in 
the market. Our mission is to be different and to always be at least one step ahead 
of our competition. Therefore our slogan is:

 “INNOVATION NEVER STOPS”

NASZA MISJA

“Dostarczamy możliwie najlepsze i najbardziej innowacyjne pianki po to, aby lud-
zie na całym świecie mogli czerpać przyjemność z pływania”

Alex de Boer - założyciel i wielokrotny uczestnik zawodów triatlonowych Ironman 
- powiedział: „Elastyczność, idealna pozycja ciała i wygoda użytkowania pianki jest 
tym, czego nie mogłem znaleźć w produktach dostępnych na rynku. Naszą misją 
jest, aby się wyróżniać i być zawsze co najmniej o jeden krok przed konkurencją. 
Dlatego nasz slogan brzmi:

 “INNOVATION NEVER STOPS”

Creating the perfect wetsuit has evolved after years of testing and altering. The smallest 
detail can have an enormous impact on the performance of the suit. With both profes-
sional and amateur athletes testing Dare2Tri wetsuits, we are confident you will find 
optimal performance in every product we produce… guaranteed. We offer factory direct 
production, eliminating retail prices. Buying from Dare2Tri ensures that you are purcha-
sing the highest quality products at the best prices.

Dare2Tri uses the best quality materials and latest technology to produce a comforta-
ble, buoyant triathlon wetsuit. The benefits include improved swim position, maximum 
body heat sustainability, and flexibility for peak performance. Dare2Tri is not just Alex de 
Boer, it’s his team in the office in Holland and, last but not least, his partners and athle-
te friends: “the Fish” Benjamin Sanson, and many others who made Dare2Tri what it is 
today, and, with your help, we can be ready for tomorrow.

The founder of Dare2Tri and owner of Sport Import Europe bv, Alex de Boer, is an extremely 
active athlete. He finished the Hawaii Ironman as well as 5 other Ironman races, followed by 
26 half distance triathlons around the world. Alex started his triathlon apparel and wetsuit 
business in 1995. Initially distributing Ironman wetsuits, in 2001 he transitioned into the 
Ironman Activewear licensee for the World Triathlon Corporation. With well over 23 years of 
quality and production management, Alex created the Dare2Tri brand, using his personal 
racing needs and broad knowledge of design to offer only the finest triathlete gear. Welcome 
to Dare2Tri...
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MACHSPEED
+ MACHSPEED TRANSITION BACKPACK XL

INNOVATION NEVER STOPS, is exactly what characte-
rizes the MACHSPEED. 
In order to create a groundbreaking wetsuit, you first 
need to know all about hydrodynamics. Every time 
we create a new wetsuit, we first question ourselves 
why and how fish are able to move that fast without 
hardly any use of energy. The efficiency of their 
moves, the texture on their body, and the surface of 
their propulsion instruments are the basics of the 
new MACHSPEED.
We are not born to be in the water, but with the 
MACHSPEED, we are very well capable to move like 
a fish.

INNOVATION NEVER STOPS, innowacyjność przede 
wszystkim, to właśnie charakteryzuje MACHSPEED. 
Aby stworzyć przełomową piankę, musisz przede 
wszystkim wiedzieć wszystko na temat hydrody-
namiki. Za każdym razem, gdy tworzymy nową 
piankę, najpierw zastanawiamy się dlaczego i w jaki 
sposób ryby mogą poruszać się tak szybko, zuży-
wając niewielką ilość energii. Wydajność ich ruchów, 
pokrywająca je zewnętrzna powłoka a także budowa 
narządów odpowiedzialnych za napęd stanowią 
podstawę i inspirację dla rozwiązań zastosowanych 
w nowym MACHSPEED.
Nie urodziliśmy się by żyć w środowisku wodnym, ale 
dzięki MACHSPEED mamy możliwość poruszania się 
jak… ryba w wodzie.

20301 mens MACHSPEED 20302 womens MACHSPEED

SPEED COMES NATURALY WITH THE MACHSPEED

PRĘDKOŚĆ PRZYCHODZI NATURALNIE Z MACHSPEED
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MACHV.5

Our flagship wetsuit has been developed using the 
latest technology. This exceptional wetsuit provi-
des superior flexibility by using 0.5mm Duraflex™ 
sleeves, Airfloat™ panels that ensure exceptional 
stability, Glideskin™ Technology and Teflon lining 
provide extra buoyancy and improved hydrodyna-
mics without compromising comfort. Endorsed by 
our Team Dare2Tri Pro and Age Group athletes. 
This wetsuit makes a difference and is a true game 
changer! Used by Olympic Gold medalist Maarten vd 
Weijden during his 11 City swim (210km)!

Nasza flagowa pianka została zaprojektowana przy 
wykorzystaniu osiągnięć najnowszej technologii.  Ta 
wyjątkowa pianka zapewnia doskonałą elastyczność 
dzięki zastosowaniu rękawów Duraflex ™ o grubości 
0,5 mm, paneli Airfloat ™, które gwarantują wyjąt-
kową stabilność, technologia Glideskin ™ i teflono-
wa podszewka zapewniają dodatkową wyporność 
i poprawiają hydrodynamikę ruchu bez obniżania 
komfortu użytkowania. MACHV.5 został pozytywnie 
oceniony przez zawodników Team Dare2Tri Pro i Age 
Group. Ta pianka naprawdę robi różnicę i realnie 
wpływa na osiąganie lepszych czasów w wodzie! 
Była używana przez złotego medalistę olimpijskiego 
Maartena vd Weijdena podczas 11 wyścigów City 
Swim (łączny dystans 210 km)!

20201 mens MACHV.5 20202 womens MACHV.5

ONLY THE BEST CHOOSE THE BEST

NAJLEPSI WYBIERAJĄ TO, CO NAJLEPSZE
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MACH4.1

The MACH4.1 is back in our collection. Because open 
water swimming has increased in popularity, we’ve 
decided to re-introduce the MACH4, but now in ac-
cordance with the FINA regulations. An amazing wet-
suit which has been chosen by Dutch Olympic 10KM 
open water swim champion, Maarten vd Weijden.
Flexibility in the shoulder area is key for swimmers 
next to stability in the core area and smoothness to 
ensure no drag and maximum speed. The MACH4.1 
gives you the extra buoyancy specially needed for 
those long open water swims. A comfortable wetsuit 
that makes you feel like wearing no suit!

MACH4.1 powraca do naszej kolekcji. Z uwagi na to, 
że popularność pływania na otwartych akwenach 
cały czas rośnie, postanowiliśmy ponownie wpro-
wadzić MACH4, ale tym razem w pełni dostosowu-
jąc go do wymagań międzynarodowej organizacji 
pływackie FINA. Ta niesamowita pianka, została 
wybrana przez Maartena vd Weijdena - holenders-
kiego mistrza olimpijskiego na dystansie 10 km na 
otwartym akwenie.
Elastyczność w okolicach ramion jest kluczowym 
parametrem dla pływaków, podobnie jak stabilność 
w obszarze tułowia i gładkość powłoki zewnętrznej, 
aby zapewnić brak oporu i maksymalną prędkość. 
MACH4.1 gwarantuje dodatkową wyporność, szc-
zególnie potrzebną w przypadku długich dystansów. 
MACH4.1 to wygodna pianka, dzięki której nie odc-
zujesz żadnego dyskomfortu nawet w trakcie długich 
treningów i zawodów!

19010 mens MACH4.1 19011womens MACH4.1

INNOVATION ENSURES A BETTER SWIM

INNOWACJE SPOSOBEM NA POPRAWĘ WYNIKÓW
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MACH3S.7

The MACH3S.7 is a great choice for the serious 
athlete. Utilizing advanced materials such as 0.7mm 
Duraflex™ under arms construction and 44Cell sta-
bility panels. Glideskin™ Technology and AquaGrip™ 
further add to the improved performance of this 
wetsuit. The MACH3S.7 is our best selling wetsuit 
thanks to its great value for money.

MACH3.7 to świetny wybór dla ambitnego triathlo-
nisty. Wykorzystanie zaawansowanych materiałów, 
takich jak Duraflex ™ o grubości 0,7 mm w okolicach 
ramion i paneli stabilizujących 44Cell, jak również 
technologii Glideskin ™ i AquaGrip ™ dodatkowo 
zwiększają osiągi tej pianki. MACH3.7 to nasz naj-
lepiej sprzedający się produkt z uwagi na doskonałą 
relację jakości do ceny.

26003 mens MACH3S.7 26004 womens MACH3S.7

BEST VALUE FOR MONEY
WYSOKA JAKOŚĆ W ROZSĄDNEJ CENIE
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MACH2

MACH2 ma bardzo wiele zalet. Zastosowano wy-
sokiej jakości neopren i specjalnie zaprojektowa-
ny rozciągliwy materiał w okolicach ramion i pod 
pachami oraz panele pod ramionami, zapewniając 
elastyczność tam, gdzie Ci na niej najbardziej zależy. 
Wierzchnia powłoka pianki to “smooth skin” Ten ma-
teriał poprawił hydrodynamikę bez utraty komfortu 
podczas użytkowania.

The MACH2 is packed with features. Using high qua-
lity neoprene and specially constructed  high stretch 
shoulders, underarms and arms panels provide 
flexibility where it matters. The smooth skin surface 
coating improved hydrodynamics without compro-
mising on comfort.
Also in kids sizes.

20012 mens MACH2 20013 womens MACH2

COMFORT SUPPORTS THE PASSION
KOMFORT KTÓRY WSPIERA TWOJĄ PASJĘ
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DARE2TRI TO SWIM

Dare2Tri to Swim wyróżnia się właściwościami, które 
mają na celu poprawienie i ułatwienie pływania 
zarówno kraulem jak i żabką. Dzięki zastosowaniu 
wysokiej jakości neoprenu, materiału o wysokiej 
rozciągliwości w okolicach ramion i mniej wypornych 
paneli w dolnych częściach, pianka zapewnia lepsze 
ułożenie ciała dla pływających stylem klasycznym. 
Powłoka z materiału “smooth skin” poprawia hydro-
dynamikę bez utraty komfortu podczas użytkowania

The Dare2Tri to Swim is packed with features speci-
fically designed to improve and ease breast stroke 
swimming. Using high quality neoprene and specially 
constructed high stretch shoulders, arms and less 
buoyant lower body panels provide enhance breast 
stroke body positioning. The smooth skin surface 
coating improves hydrodynamics without compromi-
sing on comfort.

17001 mens Dare2Tri to swim 17002 womens Dare2Tri to swim

GET YOURSELF IN THE WATER
WSKAKUJ DO WODY I PŁYŃ
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SWIM&RUN FAST

SWIM&RUN FAST to doskonały wybór dla ambitnego 
zawodnika. Wykorzystanie zaawansowanych mate-
riałów z naszych najlepszych pianek triathlonowych, 
takich jak DuraflexTM o grubości 0,7 mm pod pacha-
mi i paneli stabilizujących 44Cell, jak również techno-
logii GlideskinTM i AquaGripTM dodatkowo zwięks-
zają osiągi tej pianki.

The Swim Run Fast is a great choice for the serious 
athlete. Utilising advanced materials such as 0.7mm 
DuraflexTM under arms construction and 44Cell sta-
bility panels. GlideskinTM Technology and AquaGripTM 
further add to the improved performance of this 
wetsuit.

17042 mens Swim&Run FAST 17043 womens Swim&Run FAST

DETAILS MAKE THE DIFFERENCE
DETALE MAJĄ ZNACZENIE
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SWIM&RUN GO

The Swim Run GO is a great choice for the serious 
competitor. Using high quality neoprene and speci-
ally constructed  high stretch shoulders and under-
arms provide flexibility where it matters. The smooth 
skin surface coating improved hydrodynamics and 
the front and back zippers make this wetsuit extre-
mely versatile for competition.

SWIM&RUN GO to świetny wybór dla osób, które 
chcą rozpocząć przygode ze swimrun. Zastosowano 
w niej wysokiej jakości neopren i elastyczny materiał 
w okolicach ramion oraz pod pachami, zapewniając 
elastyczność tam, gdzie Ci na niej najbardziej zależy. 
Wierzchnia powłoka pianki pokryta materiałem 
“smooth skin” poprawia hydrodynamikę bez utra-
ty komfortu podczas użytkowania, a przedni i tylni 
suwak sprawia, że jest to niezwykle wszechstronna 
pianka bez względu na temperaturę w jakiej odby-
wają się zawody czy trening.

17040 mens Swim&Run GO 17041 womens Swim&Run GO

TO ENJOY THE LOVE OF THE SPORT

ODKRYJ SWIMRUN
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LONG JOHN

Using high quality neoprene and smooth skin sur-
face coating improve hydrodynamics and buoyancy 
without compromising on comfort. The oldest style 
of wetsuit even improved to make you get out of the 
wetsuit even faster.

Zastosowanie wysokiej jakości neoprenu i wierzchnej 
powłoki typu “smooth skin” poprawiła hydrodyna-
mikę oraz wyporność bez utraty komfortu podczas 
użytkowania. Pełna swoboda ruchu ramion, bardzo 
łatwe zdjemowanie, to niewątpliwe zalety pianki o 
tym kroju

12005 mens Long John 12006 womens Long John

FREEDOM MAKES YOU SWIM
PŁYWANIE TO UCZUCIE WOLNOŚCI
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SHORTIE WETSUIT

Using high quality neoprene and smooth skin sur-
face coating improve hydrodynamics and buoyancy 
without compromising on comfort

Zastosowanie wysokiej jakości neoprenu i wierzchnia 
powłoka pianki z materiału “smooth skin” poprawia 
hydrodynamikę oraz wyporność bez utraty komfortu 
podczas użytkowania.

12007 mens Shortie 12008 womens Shortie

ENJOY YOUR SWIM
CIESZ SIĘ PŁYWANIEM
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LONG SWIM TIGHTS

We designed these to give the swimmer extra buo-
yancy around the legs and core area, consequently, 
improving the body position in the water. During 
swimming, the neoprene long tights and neopre-
ne shorts can negate the need for a pull buoy and, 
during running, they help maintain muscle tempera-
ture

Zaprojektowaliśmy je tak, aby zapewnić pływakowi 
dodatkową wyporność wokół nóg i bioder, co w 
konsekwencji polepszyło pozycję ciała w wodzie. 
Podczas pływania długie nogawki z neoprenu i szorty 
neoprenowe mogą zniwelować potrzebę użycia bojki 
wypornościowej.

 17020 unisex Long Swim Tight 12009 unisex Swimshort

EXPERIENCE THE BUOYANCY DOŚWIADCZ WIĘKSZEJ WYPORNOŚCI

/ SWIMSHORTS
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SWIMSKIN FLYER S

The X panel has a snug fit around the waist and 
lower back, minimising drag and increasing core sta-
bility. This combination makes the FLYER S the most 
advanced swim skin in the market.
Tested and used by professional athletes and en-
dorsed by swimmers. A perfect solution if there is a 
non-wetsuit swim. Endorsed by the best swimmers 
in the sport

Moduł panel X zastosowany w naszym stroju ma 
wygodne dopasowanie w talii i dolnej części pleców, 
minimalizując opór i zwiększając stabilność tułowia. 
Wszystkie te kombinacje tworzą FLYER-S, najbardziej 
zaawansowany model swim skin na rynku. Jest on 
testowany i używany przez profesjonalnych sportow-
ców i polecany przez pływaków. Idealne rozwiązanie, 
jeśli nie możesz płynąć w piance. Rekomendowany 
przez najlepszych pływaków. 

8610 mens Swimskin Flyer S 8611 womens Swimskin Flyer S

PROPEL YOURSELF IN THE FLYER-S
ZWIĘKSZ SZYBKOŚĆ DZIĘKI FLYER-S
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GRAVITY TRISUIT

Tri Suits have evolved over the years, mainly thanks 
to the new fabrics and aero and hydrodynamics re-
search. Dare2Tri’s all new Gravity Tri Suit follows the 
latest test results in those areas and innovations in 
fabrics. Our mix of our “Aerospeed” fabric, combined 
with our water-repellent powerlycra in the upper 
leg area, makes this suit “Top Notch” in the market. 
Already requested by our Team athletes to wear.

Stroje triathlonowe rozwijają się na przestrzeni lat 
głównie dzięki nowym materiałom oraz badaniom 
aero- i hydrodynamicznym. Nasz najnowszy Gravity 
Tri Suit podąża za najnowszymi trendami i wynikami 
testów w tych obszarach oraz wykorzystuje inno-
wacje w tkaninach. Mix naszej tkaniny “Aerospeed” 
w połączeniu z wodoodporną powerlycrą w okolicy 
ud czyni nasz strój wyjątkowym. Nasi zawodnicy już 
wypytują o możliwość przetestowania tego stroju

9640 mens Gravity trisuit 9619 womens Gravity trisuit

INNOVATION CREATES THE BEST
INNOWACJA TWORZY NAJLEPSZYCH
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COLDMAX SHORT 
SLEEVE TRISUIT

This multi-use tri-suit is perfect for 
triathlons as well as other sports 
and utilises our latest innovations 
to ensure perfect fit without being 
restrictive. The suit is equipped 
with the “Cold Black” technology, 
which ensures that the heat 
won’t be absorbed by the suit; it 
keeps you cool! A totally seamless 
padding makes your ride and run 
comfortable and the latex leg and 
arm grippers will keep the suit in 
place. Engineered with storage 
pockets on the legs and in the 
lower back.

Ten wielofunkcyjny strój tria-
thlonowy jest równie doskonały 
dla triathlonistów, jak i do innych 
dyscyplin sportowych. Wykorzys-
tuje nasze najnowsze technologie 
materiałowe, aby zapewnić ideal-
ne dopasowanie i komfort nawet 
na pełnym dystansie Ironman. W 
stroju zastosowano innowacyjny 
“Cold Black”, która zapewnia, że 
ciepło nie jest absorbowane przez 
materiał, zapewniając utrzymy-
wanie komfortowej temperatury! 
Całkowicie bezszwowa wyściółka 
zwiększa wygodę jazdy na rowerze 
oraz podczas biegu, a wykonane 
z lateksu, wykończenia rękawów i 
nogawek sprawią, że strój zawsze 
pozostanie na swoim miejscu. 
Strój posiada kieszenie na nogaw-
kach i w dolnej części pleców.

8640 mens Coldmax 
short sleeved tri-suit

8619 womens Coldmax 
short sleeved tri-suit

STAY COOL AND AERO IN THE 
HEATH

CHŁÓD I AERODYNAMIKA NA-
WET W UPALE
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COLDMAX 
SLEEVELESS TRISUIT

This multi-use tri-suit is perfect for 
triathlons as well as other sports 
and utilises our latest innovations 
to ensure perfect fit without being 
restrictive. The suit is equipped 
with the “Cold Black” technology, 
which ensures that the heat 
won’t be absorbed by the suit; it 
keeps you cool! A totally seamless 
padding makes your ride and run 
comfortable and the latex leg and 
arm grippers will keep the suit in 
place. Engineered with storage 
pockets on the legs and in the 
lower back.

Ten wielofunkcyjny strój tria-
thlonowy jest równie doskonały 
dla triathlonistów, jak i do innych 
dyscyplin sportowych. Wykorzys-
tuje nasze najnowsze technologie 
materiałowe, aby zapewnić ideal-
ne dopasowanie i komfort nawet 
na pełnym dystansie Ironman. W 
stroju zastosowano innowacyjny 
“Cold Black”, która zapewnia, że 
ciepło nie jest absorbowane przez 
materiał, zapewniając utrzymy-
wanie komfortowej temperatury! 
Całkowicie bezszwowa wyściółka 
zwiększa wygodę jazdy na rowerze 
oraz podczas biegu, a wykonane 
z lateksu, wykończenia rękawów i 
nogawek sprawią, że strój zawsze 
pozostanie na swoim miejscu. 
Strój posiada kieszenie na nogaw-
kach i w dolnej części pleców

8609 mens Coldmax tri-suit 8618 womens Coldmax tri-suit

STAY COOL IN THE HEATH

CHŁÓD NAWET W UPALE
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LTD FUNKY TRISUIT

This funky design tri suit makes you stand out in 
the crowd! It’s perfect for triathlons as well as other 
sports and utilises our latest innovations to ensure 
perfect fit without being restrictive. Equipped with 
a comfortable padding and 2 lower back pockets to 
store your needs.

Modny design stroju sprawi, że będziesz wyróżniać 
się w tłumie. Ten wielofunkcyjny strój triathlonowy 
jest równie doskonały dla triathlonistów, jak i do 
innych dyscyplin sportowych. Wykorzystuje nasze 
najnowsze innowacje, aby zapewnić idealne dopaso-
wanie bez ograniczeń. Wyposażony w komfortową 
wyściółkę i 2 kieszonki z tyłu do przechowywania 
potrzebnych drobiazgów.

1507 mens LTD Funky trisuit 1517 womens LTD Funky trisuit

STAND OUT TO BE DIFFERENT

WYRÓŻNIJ SIĘ 
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BASIC TRISUIT

This multi-use tri-suit is perfect for 
triathlons as well as other sports 
and utilises our latest innovations 
to ensure perfect fit without being 
restrictive. Equipped with a com-
fortable padding and 2 lower back 
pockets to store your needs.
Also in kids sizes.

Ten wielofunkcyjny strój tria-
thlonowy jest równie doskonały 
dla triathlonistów, jak i do innych 
dyscyplin sportowych. Wykorzys-
tuje nasze najnowsze innowacje, 
aby zapewnić idealne dopasowa-
nie i komfort. Wyposażony w kom-
fortową wyściółkę i 2 kieszonki z 
tyłu do przechowywania potrzeb-
nych drobiazgów.

7207 mens tri-suit 7217 womens tri-suit

ENJOY THE SPORT

CIESZ SIĘ TRIATHLONEM
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SPORTS JACKET

The front of the jacket is synthetic down filled nylon 
windproof shield. The back and the arms are made 
from elastic thermal polyester, which guarantees a 
snug fit and freedom of movement. The collar is lin-
ed with micro-fleece providing comfort and warmth. 
The jacket is fabricated with a smooth running YKK 
front zipper with a skin protection flap at the neck 
and two front pockets with YKK zippers.

Przód kurtki to sytetyczny puch osłonięty przeciwwi-
atrowym materiałem. Plecy i rękawy z elastycznego 
ocieplanego  poliestru. Taki krój zapewni Ci ciepło ale 
i wygodę. Kołnierzyk wykonany z micro-wełny. Nie-
zawodny suwak YKK podszyty ochronną klapą. Dwie 
kieszenie zamykane również suwakami YKK.

8260 mens sports jacket 8261 womens  sports jacket

WEAR WHAT YOU DARE

DARE2TRI NA CODZIEŃ
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LEISURE T-SHIRT

The fabric is breathable and keeps you cool while 
exercising. A different colour-way makes you stand 
out in the crowd. The Dare2Tri T-shirt is made from 
a technical fabric which allows you to exercise in it 
and still being comfortable.

Materiał z którego wykonano koszulke oddycha ra-
zem z Tobą i pomaga obniżać temperaturę ciała na-
wet w trakcie najcięższego treningu. Nasz wzór jest 
na pewno nietypowy. Pomaga wyróżnić się w tłumie. 
Twój komfort w trakcie treningu to nasz priorytet, 
również w tym przypadku.

8333 mens leisure t-shirt 8334 womens leisure t-shirt
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CYCLE JERSEY

The race fit boasts a sleek-aero design with elastic 
grips at the sleeve ends to reduce drag. It venti-
lates while effort intensifies during acceleration 
phases and protects you while decelerating. Three 
well-structured back pockets help store your nutriti-
on, keys and mobile phone. A full zipper at the front 
makes it easy to remove quickly.

Sprawdzi się na treningu ale i na zawodach, ae-
rodynamiczny krój z elastycznymi zakończeniami 
rękawów zmniejszającymi opory powietrza i zapobie-
gającymi przesuwaniu się materiału. Zapewnia dos-
konałą wentylację. Trzy dobrze zaprojektowane tylne 
kieszenie pomogą przechować odżywki, klucze czy 
telefon komórkowy. Pełny suwak z przodu koszulki 
ułatwia zakładanie. 

8401 mens cycle jersey 8402 womens cycle jersey

BE FASTER ON WHEELS
BĄDŹ SZYBSZY NA ROWERZE
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TRI-SHORTS

Exclusive quick dry compression fabric is flexible, 
body temperature regulating, and quick drying for 
all stages of your race. Seamless Bike padding with 
anti-bacterial finish, Dare2Tri comfort leg grippers 
and small nutrition pockets on the legs. Perfect for 
swimming, biking and running even when not done 
on the same day.

Szybkoschnąca, elastyczna  tkanina kompresyjna 
reguluje temperaturę ciała poprawiając Twój kom-
fort na wszystkich etapach wyścigu. W spodenkach 
zastosowano bezszwową, antybakteryjną wkładkę i 
małe kieszonki na niezbędne podczas zawodów żele 
i batony. Sprawdzą się na pływaniu, na rowerze i na 
bieganiu, nawet jeśli nie jest to ten sam dzień

1222 unisex tri-short

A PERFECT FIT MAKES THE TRAINING EFFICIENT DOSKONAŁE DOPASOWANIE TO EFEKTYWNY TRENING
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LEISURE SHORTS & 
URBAN BACKPACK

Shorts: The Dare2Tri shorts have a zipped pocket, 2 
back pockets and a side pocket spacious enough for 
an electronic gadget. The waist is elastic and can be 
tightened with a draw string. Made from an elastic 
“Tactel” based fabric which makes it very comforta-
ble to wear.

Backpack: As working and travelling are part of our 
lives, we’ve introduced the Dare2Tri Business Travel 
Backpack, a comfortable to wear backpack with en-
ough storage space for all your belongings needed 
for your business travel. 4 compartments and a spe-
cial foam laptop sleeve accessible from the outside 
makes this your perfect travel mate.

Short: Wyposażone w zapinaną na suwak kieszonke, 
dwie kieszenie z tyłu, dodatkową sporą kieszeń z 
boku pomyślaną na Twój telefon lub odtwarzacz mu-
zyki. W pas wszyto elastyczny materiał, który możesz 
dodatkowo regulować. Materiał to tzw. “Tactel”, 
sprawdza się idealnie w codziennych ubraniach dla 
aktywnych . 

Backpack: Praca i podróże to nieodzowna część 
naszego życia. Dlatego proponujemy Wam plecak, 
który idealnie sprawdzi się we wszystkie nie-startowe 
dni. Niezliczona ilość różnej wielkości kieszonek. W 
tym duża kieszeń z miekką wyściółka by chronić Twój 
laptop. Idealny towarzysz podróży.

8613 unisex leisure short 50900 urban backpack

TRAVEL TO FOLLOW YOUR HEART PODRÓŻUJ ZA GŁOSEM SERCA
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SWIMWEAR 
SWIMSUIT - SWIM SHORTS - JAMMERS

At Dare2Tri we love swimming! By introducing our 
Swimwear collection, we make you dive into your 
training routine with our cool minimalist women’s 
swimsuit, our low waist swim shorts and jammers. 
Our Logo one-piece is a sleek style swimsuit tested 
by our swimmers. It’s crafted for intensive swimming 
and regular pool practice, a true inspiration to swim 
even more lanes.

W Dare2Tri uwielbiamy pływać! Chcemy by nasze 
produkty towarzyszyły Wam również na basenie. 
Proponujemy klasyczne: slipy pływackie, kąpielówki 
typu “jammer” oraz damski kostium kąpielowy. Te 
stroje wytrzymają najbardziej intensywne treningi 
na basenie. Nasze marzenie to Dare2Tri na każdym 
torze.

9230 swimsuit 9222 jammer 9231 trunks
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TRANSITION BACKPACK

This multi storage, easy to carry backpack provides 
space for your most needed equipment; the regular 
and extra large provide space for all your sporting 
and traveling needs.
The extra padded and anatomically shaped shoulder 
straps make carrying this backpack a breeze.
The incorporated neoprene laptop sleeve in the ex-
tra large backpack gives your valuables the highest 
protection.
Offering 3 size options: XL 46 litres, Medium 32 litres 
and Small 24 litres capacity.

EXTRA LARGE REGULAR SMALL

Na każde zawody zabieramy ze sobą sporo rzeczy. 
Dobrze jeśli plecak pomoże Ci to mądrze przygoto-
wać i odpowiednio zapakować, dzięki czemu wszyst-
ko będzie na miejscu i pod ręką. Osobna kieszeń na 
mokrą piankę, kieszonki na bidon, okularki, paski do 
przymocowania kasku, kieszonka na drobiazgi itd. 
Dodatkowo plecak w wersji XL posiada specjalną, 
wykonaną z miękkiego materiału kieszeń na laptop. 
Co więcej nasz największy plecak zabierze nie tylko 
wszystkie rzeczy potrzebne w strefie zmian ale rów-
nież spokojnie zmieści wszystkie Twoje weekendowe 
bagaże.
Dostępny w 3 rozmiarach: XL - 46 litrów, M - 32 litry, 
S - 24 litry

50382 5038150380
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SAFETY SWIMMER

Bojka pływacka Safety Swimmer to idealny towarzysz 
dla każdego, kto chce cieszyć się bezpiecznym pły-
waniem na otwartych akwenach czy to samemu czy 
w grupie. Przydatna dla pływaków, triathlonistów, 
podróżników, turystów. Dzięki wbudowanej tzw. su-
chej komorze zabierzesz ze sobą na trening pływacki 
klucze, portfel czy telefon nie ryzykując pozostawie-
nia ich na brzegu.

This swim buoy is a perfect companion for anybody 
who wants to enjoy their swim with a bit of extra 
safety (swimmers, triathletes, adventurers, travelers, 
campers etc.) or for an ordinary beach goer to keep 
their belongings protected and dry rather than left 
unattended on the beach. 

80008 safety swimmer
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FLIGHTCASE

Flightcase: The flightcase is a multi-use EVA foam 
case in which you can store and protect your wet-
suit along with some of your personal belongings. 
Another way to use this unique case is to use it as a 
transition mat. The flight case can be carried around 
as a backpack or shoulder bag thanks to the inclu-
ded shoulder straps.

Mesh bag: The perfect shoulder bag to carry your 
wetsuit and other swim equipment and keep your 
wetsuit in perfect condition.

Flightcase: wyprodukowane z twardej pianki EVA, to 
gustowne etui ochroni przed uszkodzeniami piankę 
ale zmieści też kilka dodatkowych drobiazgów. Sp-
rawdzi się również jako mata, ułatwiająca przebiera-
nie; zdjemowanie, zakładanie pianki. Można ją nosić 
jak plecak lub torbę na ramię.

Mesh bag: dostosowana rozmiarem do pianki 
triathlonowej, zmieści również pozostałe gadzety 
potrzebne w czasie treningu pływackiego. 

& MESH BAG

12000 flightcase 7250 wetsuit mesh bag

KEEP YOUR GEAR IN SHAPE
ZADBAJ O SWÓJ SPRZĘT
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TRUCKERS CAP

Our caps are as functional as they are cool. Using  a 
special moisture wicking material, they are sure to 
keep you dry and protect you from the sun.

Fajny wyglą ale też funkcjonalność. Każde nakrycie 
głowy jest dobre w gorący dzień. Projektując naszą 
czapkę pomyśleliśmy o wszyciu od wewnętrznej 
strony specjalnego materiału który z jednej strony 
zatrzyma pot ale zmoczony wodą schłodzi głowę 
przynosząc ulgę w upalny dzień

19920 truckers cap

KEEP YOUR HEAD COOL

ZACHOWAJ CHŁODNĄ GŁOWĘ
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Dare2Tri has been a leader in functional running 
caps for many years, now introducing an even ligh-
ter, superior moisture wicking and comfortable cap. 
Wearing this cap will keep you cool and prevents you 
from having sweat running down your face. One size 
fits all thanks to Velcro closure.

Dare2Tri produkuje czapki biegowe od lat. Mimo 
to zawsze staramy się jeszcze coś poprawić. W tym 
roku nasza czapka jest jeszcze lżejsza, jeszcze lepiej 
odprowadza wilgoć i nadal jest super komfortowa. 
Elastyczny rzep dostosuje czapkę do każdej głowy.

FUNCTIONAL VENTI-CAP

19925 functional venti-runningcap

STAY COOL WHEREVER YOU GO
CHŁODNA GŁOWA GDZIEKOLWIEK BIEGNIESZ
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The Dare2Tri visor has become one of the most well-
known in the market, featuring its heavy moisture 
wicking sweatband and provides guaranteed excel-
lent fit and comfort thanks to the elastic closure. 
Wearing this visor will keep you cool and prevents 
you from having sweat running down your face.

Daszek Dare2Tri to obok pianek triathlonowych 
chyba najczęściej spotykany na zawodach produkt. 
Recepta jest prosta, szeroka opaska absorbująca 
pot, elastyczne zapięcie umożliwiające idealne do-
pasowanie, do tego duży wybór ciekawych zestawów 
kolorystycznych. 

FUNCTIONAL VISOR

19928 visor

WEAR AND ENJOY THE SUN RADOŚĆ Z BIEGANIA W SŁOŃCU
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BANDANA &

Bandana: Head protection is important, the Dare2Tri 
bandana is comfortable and light. It can be used for 
sun protection as well as insulation under a helmet. 
An elastic band on the inside makes this bandana fit 
everyone without compromising comfort.

Neck gaiter: This is the most used product by many 
athletes all year round, providing protection against 
wind, cold, heat and UV radiation.

Bandana: Prosta ale jakże skuteczna ochrona głowy 
przed słońcem. Może być również zakłądana pod 
kask rowerowy. Wewnętrzna, elastyczna opaska 
pozwoli dostosować ją do każdej głowy.

Neck Gaiter: Wielofunkcyjny komin używany jest 
przez wielu sportowców przez cały rok. Sprawdza 
się przy ochronie przed wiatrem, zimnem, gorącem i 
promieniowaniem UV.

NECK GAITER

19930 bandana 19931 neck gaiter
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TUBEBOX

Tubebox: the tube box is an easy to secure contai-
ner which is placed behind the stem and above the 
top tube. It is big enough to hold your nutrition or 
some tools. The box can be opened by pulling on the 
Velcro mesh flap.

Speed laces: The Dare2Tri speed laces can signifi-
cantly reduce the time needed to get in and out your 
shoes.

Tubebox: łatwy w użyciu, zamykany na rzep, do-
datkowy schowek na rowerze. Na tyle duży żeby 
zmieścić kilka żeli energetycznych lub batonów oraz 
podstaowwe narzędzia.

Speed laces: odpowiednio przygotowując buty w 
strefie zmian, jesteś w stanie zaoszczędzić cenne se-
kundy. Elastyczne sznurowadła ułątwią zakłądanie i 
zdjemowanie butów. Nie musisz się też przejmować, 
że rozwiążą sie w trakcie biegu.

& SPEED LACES

10705 tubebox 6221 shoe speed laces

RACE WITH THE RIGHT TOOLS
ŚCIGAJĄC SIĘ PAMIĘTAJ O ODPOWIEDNICH 

AKCESORIACH
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(POCKET) RACEBELT

The 3 elastic straps are secure and officially ap-
proved by all international federations. The pocket 
racebelt has 2 elastic straps and a pocket that is big 
enough for a mobile phone.
An added advantage is using one number and turn-
ing it to the front once you transition from the bike 
to the run, saving attaching pins to your clothing. 
Adjustable to fit everyone makes this your ideal trai-
ning and racing tool.

Oferujemy dwa rodzaje pasków. Klasyczny ma trzy 
uchwyty do zamocowania numeru startowego. 
Pasek z dodatkową elastyczną kieszonką ma dwa 
uchwyty na numer ale dodatkowo bardzo elastyczną 
kieszień która gdy jest pusta nie odstaje specjalnie 
od paska, jednak można do niej zapakować telefon 
z dużym ekranem. Stosowanie paska na zawodach 
ułatwia jazde na rowerze - po przekreceniu numer 
znajduje się na plecach. Na bieg przekręcamy go, 
żeby był widoczny z przodu. Dodatkowo rezygnując z 
agrafek zapobiegamy powstaniu dodatkowych dziur 
w ubraniu. Pasek posiada pełną regulacje, dzięki 
temu każdy dopaduje go do swoich potrzeb.

10040 racebelt 10041 pocket racebelt

LET THEM KNOW WHO YOU ARE

POKAŻ SWÓJ NAJLEPSZY NUMER
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SILICONE SWIMCAPS

Swim caps are not all the same; there is for sure a 
difference in fit and materials. The Dare2Tri swim 
cap has been selected by our athletes as being the 
most comfortable. Durable Silicone with good mate-
rial memory.
Also available for your event with any logo you like 
to have printed on.

Wbrew pozorom nie każdy czepek jest taki sam. Są 
różnice w dopasowaniu, w wykorzystanym mate-
riale. Nasze czepki wyróżniają się wygodą i wytrzy-
małością.
Czepki można zamówić również z dodatkowym na-
drukiem logo sponsora czy nazwą zawodów.

33000 swimcap

SWIM LIKE FISH
PŁYWAJ JAK RYBA
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When you Dare2Tri, you like to tri all year round. 
Therefore, we are introducing the exclusive Keep 
Warm collection. A selection of products you need 
that keep you warm and comfortable when the 
weather is colder.

W Dare2Tri najchętniej pływalibyśmy cały rok. Dla-
tego szukamy rozwiązań które pozwolą wydłużyć 
sezon na pływanie na wodach otwartych w naszym 
klimacie. Oto kolekcja akcesoriów, które pozwolą 
cieszyć się treningiem na zewnątrz dużo dłużej.
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HOODED 
NEOPRENE VEST

The hooded vest is designed to keep you both warm 
and dry when worn under a wetsuit. The snug fit 
and flexibility of the hooded vest allow for maximum 
freedom of movement and warmth.
Made from smooth skin neoprene and titanium coa-
ted lining, the hood provides both warmth and water 
proofing. The vest is made from a double laminated 
ultra-stretch neoprene, which is comfortable next 
to the skin and eases taking off the garment after 
swimming.

Dzięki tej neoprenowej kamizelce, którą zakładasz 
pod piankę, będziesz mógł wcześniej niż inni roz-
począć treningi na otwartych akwenach i kontynuo-
wać pływanie nawet jeszcze po sezonie startowym. 
Zaprojektowana by podtrzymać temperaturę ciała 
bez ograniczania ruchów. Wykorzystaliśmy materiał 
“smooth skin” oraz podwójnie laminowany, roz-
ciągliwy neopren, który zapewni pełny komfort oraz 
ułatwi zakładanie kamizelki.

19020 mens Keep Warm hooded vest 19021 womens Keep Warm hooded vest

WHATEVER THE WEATHER… YOU DARE2TRI!
PRZY KAŻDEJ POGODZIE... DARE2TRI!
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KEEP WARM SUIT

Specially for the colder days, we at Dare2Tri deve-
loped our exclusive “Keep Warm suit”. A multi-sport 
suit for when a Lycra tri-suit is too cold. Dropping 
down your body temperature makes you burn more 
energy; energy you won’t be able to use to perform.
The exclusive material keeps you warm but is 100% 
breathable and extremely comfortable. The Keep 
Warm suit comes with a pair of Leg and Arm war-
mers.
Tested and ranked with 10 out of 10 points by the 
Team Dare2Tri athletes.

Pomyślany pod kątem naprawdę zimnych dni, gdy 
standardowe sportowe ubrania to za mało. Pamiętaj, 
że bez ciepło to energia. Twój organizm dużo szyb-
ciej osłabnie, jeśli nie zapewnisz mu odpowiedniej 
temperatury do treningu. Ten innowacyjny materiał 
z jednej strony pomoże utrzymać ciepłote ciała z 
drugiej ma właściwości oddychające, które poprawią 
komfort nawet w trakcie wymagającego treningu. W 
komplecie ze strojem otrzymasz dodatkowo ochrani-
acze na ręce i nogi.
Przetestowane przez naszych zawodników. Ocena 10 
na 10.

1920 mens Keep Warm trisuit 1921 womens Keep Warm trisuit
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NEOPRENE
CAP & SOCKS & GLOVES

Cap: Made from high quality neoprene, this cap has 
the perfect fit to keep you comfortable and maintain 
the head temperature.

Socks: Our socks are longer, hence, securely fit un-
der your wetsuit, have a toe cut for a better fit and 
act as protection from sharp objects while walking in 
and out of the water.

Cap: wykonany z doskonałej jakości neoprenu. Od-
powiednio ergonomiczny dla zachowania ciepłoty ale 
i wygody w trakcie pływania.

Socks: nasze skarpety są dłuższe niż standardowe, 
dzięki temu dobrze ułożą się pod pianką. Dodatkowe 
wycięcie na duży palec ułatwi wchodzenie i wychod-
zenie z wody.

120017 neoprene swimcap 17019 neoprene socks 12021 fingergloves

WHATEVER THE WEATHER… YOU DARE2TRI! PRZY KAŻDEJ POGODZIE... DARE2TRI!
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NEOPRENE
SHOE & TOE COVER & GLOVES

Shoecover: Made to keep your feet dry and warm, 
the neoprene shoecovers do fit all kind of bike shoes 
and are easy to put on and off. They are washable 
and durable.

Gloves: Made from high quality neoprene, these 
durable gloves can also be used during swim-run 
competitions in colder conditions and or even on the 
bike.

Shoecover: zaprojektowane by chronić stopy przed 
zimnem i wilgocią. Elastyczny materiał dopasuje się 
do każdego buta rowerowego. Wytrzymałe i łatwe do 
czyszczenia.

Gloves: wykonane z wysokiej jakości neoprenu, 
mogą być wykorzystane w wielu dyscyplinach gdy 
warunki pogodowe są mocno niesprzyjające.

12022 shoecover 12018 training gloves12020 toecover

WHATEVER THE WEATHER… YOU DARE2TRI!
PRZY KAŻDEJ POGODZIE... DARE2TRI!
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