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COMPANY

One of the world’s largest 
manufacturers of protective 
helmets for motorcyclists 
arrives in Europe with its 
SMK range, a collection that is already complete, but one which 
will continue to grow in coming years, with increasingly innovati-
ve and technologically advanced products that are increasingly 
safe and aesthetically captivating. SMK helmets are designed and 
developed in Europe by 
the best, expert designers, 
before being produced by 
Studds, a company based 
in Delhi, India that produ-
ces almost fi ve million hel-
mets annually, destined for 
markets across the world. 
Studds boasts three facto-
ries that handle all neces-
sary productive processes. 
From the moulding of shells 
and components, to infra-

red painting and 
assembly, not forgetting the cutting-edge labo-

ratories in which SMK helmets are tested 
in accordance with the strictest inter-

national homologations. A complete 
productive cycle that allows for a 

rigid, capillary quality control. 
Style&Safety, this is the SMK 

slogan, combining Italian de-
sign with Studds’ 30 years 
of know-how in the pro-
duction of helmets for all 
motorcyclists.

FIRMA

Jeden z największych na świecie 
producentów kasków ochronnych dla 
motocyklistów wkracza na rynki eu-
ropejskie z kolekcją SMK. Choć ofer-
ta jest już kompletna, to w kolejnych 
latach będzie się nadal powiększać 
o coraz bardziej innowacyjne 
i technologicznie zaawansowane 
produkty - coraz bezpieczniejsze 
i jeszcze ciekawsze pod względem 
estetycznym. Kaski SMK są projekto-
wane i opracowywane w Europie 
przez najlepszych, doświadczonych 
projektantów, a następnie wytwarzane 
przez fi rmę Studds, z siedzibą w indyjskim 
Delhi, produkującą prawie pięć milionów 
kasków rocznie, z przeznaczeniem na 
rynki całego świata. Studds posiada trzy 
zakłady obsługujące wszystkie niezbędne 
procesy produkcyjne. Od formowania sko-
rup i elementów kasku, po montaż oraz ma-
lowanie i suszenie promiennikami podczerwie-

ni, nie zapominając 
o ultranowoczes-
nych laboratoriach, 
w których kaski 
SMK podlegają ba-
daniom zgodnie z 
wymogami najbar-
dziej rygorystycznych 
międzynarodowych 
przepisów homolo-
gacyjnych.

Ten kompletny cykl produkcji umożliwia stałą, drobiazgową kontrolę 
jakości. Style&Safety (Styl i bezpieczeństwo) - oto motto SMK, 
łączące włoski design oraz 30-letnie branżowe doświadczenie fi rmy 
Studds w zakresie wytwarzania kasków dla każdego motocyklisty.

producentów kasków ochronnych dla 
motocyklistów wkracza na rynki eu-
ropejskie z kolekcją SMK. Choć ofer-
ta jest już kompletna, to w kolejnych 
latach będzie się nadal powiększać 
o coraz bardziej innowacyjne 

wane i opracowywane w Europie 
przez najlepszych, doświadczonych 
projektantów, a następnie wytwarzane 
przez fi rmę Studds, z siedzibą w indyjskim 
Delhi, produkującą prawie pięć milionów 
kasków rocznie, z przeznaczeniem na 
rynki całego świata. Studds posiada trzy 
zakłady obsługujące wszystkie niezbędne 
procesy produkcyjne. Od formowania sko-
rup i elementów kasku, po montaż oraz ma-

assembly, not forgetting the cutting-edge labo-
ratories in which SMK helmets are tested 

in accordance with the strictest inter-
national homologations. A complete 

productive cycle that allows for a 
rigid, capillary quality control. 

Style&Safety, this is the SMK 
slogan, combining Italian de-
sign with Studds’ 30 years 
of know-how in the pro-
duction of helmets for all 
motorcyclists.
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COLLECTION

In the 2018 SMK collection, every 
motorcyclist can fi nd the helmet 
that best suits not only his/her 
bike but also his/her personal 
style. The Twister full-face hel-
met boasts technical, comfort 
and safety features that posi-
tions it at the top of its category.
The fl ip-up Glide, equipped with 
double jet and full-face homo-
logation, is practical and fun-
ctional. The Hybrid is every mo-
torcyclist’s dream, a full-face 
and jet helmet in one. Thanks to 
its removable chin piece, Hybrid, 
which has double jet and full-fa-
ce homologation, is a true hel-
met for all seasons.

KOLEKCJA

W kolekcji SMK na rok 2018 
każdy motocyklista znaj-
dzie kask doskonale pasujący 
nie tylko do jego pojazdu, ale 
także do osobistego stylu. Kask 
integralny Twister wyróżnia 
się doskonałymi parametra-
mi technicznymi, komfortem 
i bezpieczeństwem plasującym 
go w czołówce swojej katego-
rii. Z kolei model szczękowy 
Glide - posiadający podwójną 
homologację na kask otwar-
ty i integralny - jest wyjątkowo 
praktyczny i funkcjonalny.

The range of jet helmets includes 
fi ve models that are characteri-
sed by their superior fi t and are 
able to satisfy the growing de-
mand for open helmets, comfor-
table, fashionable and in a va-
riety of styles and a wide range 
of colours.

 
Model Hybrid to spełnienie 
marzeń każdego motocykli-
sty - kask integralny i otwarty w 
jednym! Za sprawą odłączanego 
elementu szczękowego Hybrid 
- z podwójną homologacją 
na kask otwarty i integralny - 
jest bez wątpienia kaskiem na 
każdą porę roku. Asortyment 
kasków otwartych obejmuje 
pięć modeli charakteryzujących 
się doskonałym dopasowa-
niem. Z łatwością zaspokoją 
one rosnące zapotrzebowa-
nie na kaski otwarte - wygodne 
i modne, dostępne różnych wer-
sjach stylistycznych i w szerokiej 
gamie kolorów.
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SAFETY

The fi rst and foremost tar-
get inspiring every single 
product by the SMK. This 
concept is placed before 
all other considerations, be 
they aesthetic, technical and economic. An internal laboratory, 
ensures that regulatory compliance testing is carried out. The hel-
mets are then sent to external laboratories for approval. Finally, 
line production can start.
In addition, the internal la-
boratory oversees and 
guarantees all checks on 
materials, products and 
production processes, 
using destructive tests on 
random samples to ensure 
constant quality.

ITALIAN DESIGN

The conception of new models with more 
and more sophisticated designs, along with 
proper management of the development 
and design processes, are the most essen-

tial and sensitive aspects in the activities 
of SMK. For this reason, in our Research 
and Development division the traditional 
hand moulding techniques, which are 
still in use, are accompanied by more 
advanced computer-aided design 
techniques. Such techniques are 
used to improve the various steps 
within a project, beginning with 
the preliminary stages, subject to 
the Company marketing strategy, 
through design and engineering, to 
the manufacturing process.

All this is coordinated by quali-
fi ed staff, mostly trained within the 
Company, whose task is to devi-
se products that stand out; inno-
vation, practicality and high-tech 
features guaranteeing to provide          
sublime comfort and a perfect fi t.

BEZPIECZEŃSTWO

Pierwszy i najważniejszy cel stanowiący inspirację dla 
każdego kolejnego produktu marki SMK. Ten aspekt 
rozważany jest przed wszelkimi innymi zagadnie-
niami - estetycznymi, technologicznymi czy ekono-
micznymi. Firmowe laboratorium na bieżąco prowadzi 
badania potwierdzające zgodność z obowiązującymi 
przepisami. Następnie kaski przekazywane są do 
badań w laboratoriach zewnętrznych w celu uzyska-
nia zatwierdzenia. Ostatnim etapem jest urucho-
mienie produkcji seryjnej. Wewnętrzne laboratorium 
dodatkowo nadzoruje i weryfi kuje wszelkie kontro-
le materiałów, produktów i procesów produkcyjny-
ch, m.in. przeprowadzając testy niszczące na lo-
sowo wybranych próbkach w celu zapewnienia stałej 
jakości.

WŁOSKI DESIGN

Tworzenie nowych modeli o coraz bardziej wyrafi nowanej stylistyce oraz 
właściwe zarządzanie procesami rozwoju i projektowania - oto najważniejsze 
i najstaranniej dopracowywane aspekty działalności SMK. Z tego powodu w 
naszym dziale badań i rozwoju obok nadal stosowanych, tradycyjnych technik 

formowania ręcznego stosuje 
się zaawansowane techniki 
projektowania wspomagane-
go komputerowo. Rozwiązania 
te wykorzystywane są na
potrzeby doskonalenia posz-
czególnych etapów projektu, 
począwszy od fazy wstępnej 
- zgodnie ze strategią 
marketingową Firmy - 
poprzez projektowanie i pra-
ce konstrukcyjne, aż po pro-
ces produkcyjny. Cały pro-
ces jest koordynowany przez 
wykwalifi kowaną kadrę, w 
większości przeszkoloną 
w strukturach Firmy, której za-
daniem jest opracowywanie 
wyróżniających się produktów 
oferujących innowacyjność, 
praktyczność oraz technolo-
gicznie zaawansowane funkcje 
gwarantujące najwyższy komfort 
i perfekcyjne dopasowanie.

ITALIAN DESIGN

The conception of new models with more 
and more sophisticated designs, along with 
proper management of the development 
and design processes, are the most essen-

tial and sensitive aspects in the activities 
of SMK. For this reason, in our Research 
and Development division the traditional 
hand moulding techniques, which are 
still in use, are accompanied by more 
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KNOW YOUR
HELMET

All helmets attempt to protect 
the user’s head by absorbing 
mechanical energy and protec-
ting against penetration.
Their structure and protective 
capacity are altered in high-
energy impacts. Beside their 
energy-absorption capability, 
their volume and weight are 
also important issues, since hi-
gher volume and weight incre-
ase the injury risk for the user’s 
head and neck.

POZNAJ SWÓJ KASK

Zadaniem każdego kasku jest 
ochrona głowy użytkownika po-
przez absorpcję energii mecha-
nicznej i zabezpieczenie przed 
przebiciem skorupy. Struktura 
oraz właściwości ochronne ka-
sków ulegają zmianie podczas 
silnych uderzeń. Poza zdolnością 
pochłaniania energii, duże 
znaczenie ma także objętość 
i ciężar kasku, ponieważ wraz 
ze zwiększeniem gabarytów  
i ciężaru rośnie ryzyko urazów
głowy oraz szyi użytkownika.

1 Shell - 2 Shells

1 Skorupa - 2 Skorupy

Multi Density Eps: Provides maximum all-round head 
protection during any unfortunate impact
EPS o zróżnicowanej gęstości: Zapewnia maksymalną 
ochronę głowy podczas uderzenia/upadku

Top Air Vents: Provides rider with fresh air while riding, 
aiding rider comfort
Górne wloty powietrza: Zapewniają użytkownikowi 
dopływ świeżego powietrza, zwiększając komfort jazdy

Chin Air Vents: Helps in directing hot air within the helmet 
outwards for rider comfort during extended usage
Wloty powietrza w części szczękowej: Wspomagają 
odprowadzanie zgromadzonego w kasku ciepłego powietrza, 
z myślą o maksymalnym komforcie podczas długiej jazdy

Hot Air Exhaust: Helps in directing hot air within the hel-
met outwards for rider comfort during extended usage
Wylot ciepłego powietrza: Wspomaga odprowadza-
nie zgromadzonego w kasku ciepłego powietrza, z myślą  
o maksymalnym komforcie podczas długiej jazdy

Channeled Exhausts: Movement of air through the liners 
provides maximum comfort to the rider during extended 
usage
Wentylacja kanałowa: Przepływ powietrza przez elementy 
wyściółki zapewnia maksymalny komfort podczas dłuższej jazdy

Uv Resistant Visor: Specially coated visor prevents UV 
degradation/fading, maintaining visibility over time
Wizjer z filtrem UV:  Wizjer pokryty specjalną powłoką jest 
zabezpieczony przed degradacją tworzywa/odbarwieniami 
pod wypływem promieniowania UV, z myślą o zachowaniu 
widoczności przed jak najdłuższy czas

Scratch Resistant Visor:  Protection coated for preventing 
scratches on visor during regular use, maintaining visibility and safety 
Wizjer odporny na zadrapania:  Specjalna powłoka chroniąca 
wizjer przed zadrapaniami podczas codziennego użytkowania  
- dla zachowania bezpieczeństwa i widoczności

Quick Release Visor: Convenience to the rider for chan-
ging visors when required 
Szybkie zdejmowanie wizjera: Wygodne rozwiązanie  
w razie konieczności zmiany wizjera

Pinlock Antifog:  Patented Pinlock technology for maxi-
mum fog resistance, providing maximum visibility and safe-
ty to the rider during cold rides shable
Pinlock - zabezpieczenie przed parowaniem: Opa-
tentowana technologia Pinlock z myślą o maksymal-
nej ochronie przed parowaniem wizjera. Niezrównana 
widoczność i najwyższe bezpieczeństwo jazdy w niższych 
temperaturach

Dual Visor System: Retractable visor, reduces the sun’s 
glare without replacing visors providing safety and comfort 
while riding
Podwójny wizjer: Wysuwana osłona przeciwsłoneczna 
redukuje odblaski słońca bez konieczności wymiany wizje-
ra, zapewniając bezpieczeństwo i komfort podczas jazdy

Breath Deflector: Deflects fog, due to breath, away from 
visor, maintaining rider visibility
Deflektor oddechu: Rozwiązanie odprowadzające  
z wizjera parę gromadzącą się podczas oddychania,  
z myślą o utrzymaniu optymalnej widoczności

Wind Protector:  Protects the driver from cold air while 
driving, helping the pilot’s comfort and reducing noise
Osłona przeciwwiatrowa: Chroni użytkownika przed 
podmuchami zimnego powietrza, zwiększając komfort  
i redukując hałas podczas jazdy

Quick Release Strap : Ease of operation for the rider or 
during any unfortunate impact
Szybki system odpinania paska: Zabezpieczenie  
przed zerwaniem - maksymalna ochrona podczas nagłego 
uderzenia

Reinforced Strap: Prevents breakage of strap, providing 
maximum protection during any unfortunate impact
Wzmocniony pasek: Zabezpieczenie przed zerwaniem - 
maksymalna ochrona podczas nagłego uderzenia

Removable Washable Liner: Ability to remove and cle-
an the liners for maintaining freshness over time
Wyjmowana wyściółka z możliwością prania: 
Możliwość wyjmowania i czyszczenia wyściółki w celu 
utrzymania świeżości po długotrwałym użytkowaniu

Neck Roll: Additional comfort padding for neck which is 
removable and washer
Osłona karku: Dodatkowy element wyściółki, 
zwiększający komfort wokół karku - z możliwością wyjmo-
wania i prania

Hypoallergenic Liner: Protects rider from allergies or in-
fections arising from continuous contact with damp helmet 
liners due to extended riding or on hot/rainy days 
Wyściółka hipoalergiczna: Ochrona użytkownika  
przed reakcjami alergicznymi oraz infekcjami wynikającymi 
z ciągłego kontaktu z wilgotnymi wkładkami kasku podczas 
dłuższej jazdy lub w gorące/deszczowe dni.

Breathable Liner:  Find the perfect fit for any head size
Oddychający materiał wyściółki: Doskonałe dopaso-
wanie, niezależnie od wielkości głowy

Ece Certified:  Internationally accepted, Maximum head 
injury protection during impact 
Certyfikat zgodności z ECE: Zgodność z między-
narodowymi normami, maksymalna ochrona przed uraza-
mi głowy podczas uderzenia

P/J Certified: Dual certification providing maximum pro-
tection to rider when riding Open face or Full face
Homologacja P/J na kask z otwieraną szczęką: 
Podwójna homologacja i maksymalna ochrona użytkownika 
zarówno podczas jazdy w kasku otwartym, jak również z 
zamkniętą osłoną szczękową

Bluetooth:  Convenience of connecting your phone or 
communicating with fellow riders while keeping focus on 
the road.

This Bluetooth device has been specially designed to keep 
you in touch with your phone and listen to your favorite mu-
sic while traveling on your scooter or motorcycle.
The SMK A-2 system is compatible with all Bluetooth devi-
ces that transmit audio (mobile phones, smartphones, GPS 
navigators, and other devices) using the profiles specified 
in the manual. This device is designed so that it can be 
integrated into your helmet. It can be operated and paired 
easily with a single control button. A single LED indicator 
is used for displaying connection status, coupling, battery 
charge, and battery discharge. The SMK A-2 weighs only 
58 g.

Technical features
Bluetooth: 2.1 class 2
Profiles: A2DP, HSP, HFP, EDR
Battery: Lithium polymer, allowing up to 7 hours of talk time 
and 200 hours of standby time (depending on the device’s 
use and configuration).

Bluetooth: Wygodne podłączenie telefonu lub komuni-
kacja z innymi motocyklistami przy jednoczesnym zacho-
waniu koncentracji na drodze.

System Bluetooth zaprojektowano specjalnie po to,  
aby utrzymać stałą łączność z telefonem i słuchać ulubio-
nej muzyki podczas podróży skuterem lub motocyklem.
System SMK A-2 jest kompatybilny z wszystkimi 
urządzeniami Bluetooth przesyłającymi dźwięk (telefo-
ny komórkowe, smartfony, systemy nawigacji GPS i inne 
urządzenia) przy wykorzystaniu profili określonych w in-
strukcji. Urządzenie zostało zaprojektowane w sposób 
umożliwiający integrację z kaskiem. Można je z łatwością 
obsługiwać i synchronizować przy pomocy jednego 
przycisku sterującego. Pojedynczy wskaźnik LED sygna-
lizuje status połączenia, proces synchronizacji, proces 
ładowania akumulatora lub niski stan energii. SMK A-2 
waży zaledwie 58 g. 

Parametry techniczne
Bluetooth: 2.1 klasa 2
Profile: A2DP, HSP, HFP, EDR
Akumulator: litowo-polimerowy, oferujący do 7 godzin 
rozmów i 200 godzin czasu czuwania (w zależności  
od sposobu użytkowania i konfiguracji urządzenia).

Emergency removable cheek pads: In the event of 
any unfortunate incident, cheekpads can be removed quic-
kly for easy and safe removal of helmet, protecting rider 
from further injury
Wyjmowane wkładki policzkowe: w razie nieszczęś-
liwego wypadku wkładki policzkowe można szybko wyjąć, 
aby łatwo i bezpiecznie zdjąć kask, chroniąc użytkownika 
przed dalszymi obrażeniami

Full Face Certified:  Full helme certification, providing 
maximum coverage and protection for the rider.
Certyfikat zgodności z ECE: Zgodność z między-
narodowymi normami, maksymalna ochrona przed uraza-
mi głowy podczas uderzenia

Antistatic Moisture Controlle d Fabric:  Absorbs 
and evaporates sweat faster from riders face, increasing 
comfort during extended usage
Antystatyczny materiał chroniący przed wilgocią: 
Szybkie wchłanianie i odparowywanie potu z twarzy 
użytkownika, dla maksymalnego komfortu podczas długiej 
jazdy
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FLASH VISION
SMK0100/17/HV420

ANTHRACITE
SMK0100/17/GLDA600

WHITE
SMK0100/17/GL100

MATT BLACK
SMK0100/17/MA200

SIGN
SMK0100/17/GL126

SIGN
SMK0100/17/MA216

HI VISION
SMK0100/17/HV400

M

XS
54

M

S
55

M

M
57

L

L
59

L

XL
61

XL

XXL
62

XL

XXXL
64

XL

XXXXL
65

SKORUPA

EPS

ROZMIAR
KASKU

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

GLIDE

1918



SZYBKI
SYSTEM

ODPINANIA PASKA
WZMOCNIONY

PASEK 
OSŁONA
KARKU

DEFLEKTOR
ODDECHU 

PODWÓJNY
 WIZJER

WYJMOWANA
WYŚCIÓŁKA

Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRANIA 

ANTYSTATYCZNY MATERIAŁ
CHRONIĄCY PRZED WILGOCIĄ 

OSŁONA
PRZECIWWIATROWA WYŚCIÓŁKA

HIPOALERGICZNA

ODDYCHAJĄCY
MATERIAŁ

WYŚCIÓŁKI
CERTYFIKAT

ZGODNOŚCI Z ECE
HOMOLOGACJA

P/J

WIZJER 
Z FILTREM UV

WIZJER ODPORNY
NA ZADRAPANIA

PINLOCK BLUETOOTH2 SKORUPY
EPS

O ZRÓŻNICOWANEJ
GĘSTOŚCI

GÓRNE WLOTY
POWIETRZA

WLOTY POWIETRZA
W CZĘŚCI

SZCZĘKOWEJ

WENTYLACJA
KANAŁOWA

WYLOT
CIEPŁEGO

POWIETRZA

SZYBKIE
ZDEJMOWANIE

WIZJERA 

Category - Flip Up
Use - Touring
Material - EIRT Energy Impact Resistant Thermoplastic
2 External Shell Sizes
Flip Up helmet for the most demanding riders. The 
double P/J homologation allows it to be used both as 
an open face and a full face helmet, ensuring maxi-
mum safety in both conditions.
An effi cient ventilation system provides maximum 
comfort to the rider, even on long journeys and extre-
me weather conditions.
The extra wide visor provides the rider with an excel-
lent view of the road. SMK Glide comes with an exci-
ting range of features like Internal Retractable Sun 
Visor, Wind Stops, Original Pinlock® Fitted visor to pre-
vent fogging. Also available in Bluetooth fi tted version.

Kategoria - Kask szczękowy (fl ip-up)
Zastosowanie - Turystyka
Materiał - Tworzywo termoplastyczne odporne na sil-
ne uderzenia (EIRT)
2 rozmiary skorupy zewnętrznej
Kask szczękowy dla najbardziej wymagających 
użytkowników.
Podwójna homologacja P/J umożliwia zarówno 
jazdę w kasku otwartym, jak również z zamkniętą 
osłoną szczękową, z gwarancją maksymalnego 
bezpieczeństwa w obu sytuacjach. Wydajny system 
wentylacji zapewnia maksymalny komfort jazdy nawet 
podczas długich podróży i w ekstremalnych warun-
kach pogodowych. Wyjątkowo szeroki wizjer zapewnia 
użytkownikowi doskonałą widoczność. Kask SMK Gli-
de oferuje wiele ciekawych funkcji, takich jak wysuwa-
na wewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, zabezpiec-
zenie przeciwwiatrowe Wind Stop oraz możliwość 
montażu oryginalnej osłony Pinlock® zapobiegającej 
parowaniu. Model dostępny również ze zintegro-
wanym systemem Bluetooth.

GLIDE

HELMET BOARD
CHARAKTERYSTYKA
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HI VISION
SMK0101/17/HV400

TIDE
SMK0101/17/GL142 

TIDE
SMK0101/17/GL152

ANTHRACITE
SMK0101/17/GLDA600

BLACK
SMK0101/17/GL200

WHITE
SMK0101/17/GL100

MATT BLACK
SMK0101/17/MA200

HYBRID evo

M

XS
54

M

S
55

M

M
57

L

L
59

L

XL
61

XL

XXL
62

XL

XXXL
64

XL

XXXXL
65

SKORUPA

EPS

ROZMIAR
KASKU

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

2322



SZYBKI
SYSTEM

ODPINANIA PASKA
WZMOCNIONY

PASEK 
OSŁONA
KARKU

DEFLEKTOR
ODDECHU 

PODWÓJNY
 WIZJER

WYJMOWANA
WYŚCIÓŁKA

Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRANIA 

ANTYSTATYCZNY MATERIAŁ
CHRONIĄCY PRZED WILGOCIĄ 

OSŁONA
PRZECIWWIATROWA WYŚCIÓŁKA

HIPOALERGICZNA

ODDYCHAJĄCY
MATERIAŁ

WYŚCIÓŁKI
CERTYFIKAT

ZGODNOŚCI Z ECE
HOMOLOGACJA

P/J

WIZJER 
Z FILTREM UV

WIZJER ODPORNY
NA ZADRAPANIA

PINLOCK BLUETOOTH2 SKORUPY
EPS

O ZRÓŻNICOWANEJ
GĘSTOŚCI

GÓRNE WLOTY
POWIETRZA

WLOTY POWIETRZA
W CZĘŚCI

SZCZĘKOWEJ

WENTYLACJA
KANAŁOWA

WYLOT
CIEPŁEGO

POWIETRZA

SZYBKIE
ZDEJMOWANIE

WIZJERA 

Category - Full Face / Flip Off / 5 versions possible
Use - Touring
Material - EIRT Energy Impact Resistant Thermopla-
stic
2 External Shell Sizes
Unique combination of 5 helmet versions in one, with 
attractive enduro styling. The double P/J homologa-
tion allows it to be used both as an open face and 
a full face helmet, ensuring maximum safety in both 
conditions. An effi cient ventilation system provides 
maximum comfort to the rider, even on long journeys 
and extreme weather conditions. The extra wide visor 
provides the rider with an excellent view of the road.
SMK Hybrid Evo comes with an exciting range of fea-
tures like Internal Retractable Sun Visor, Wind Stops, 
Original Pinlock® Fitted visor to prevent fogging. Also 
available in Bluetooth fi tted version.

Kategoria - Kask integralny / szczękowy (fl ip-up) / 
5 możliwych konfi guracji
Zastosowanie - Turystyka
Materiał - Tworzywo termoplastyczne odporne na sil-
ne uderzenia (EIRT)
2 rozmiary skorupy zewnętrznej
Wyjątkowe połączenie - 5 wersji w jednym kasku 
zaprojektowanym w atrakcyjnej stylistyce endu-
ro. Podwójna homologacja P/J umożliwia zarówno 
jazdę w kasku otwartym, jak również z zamkniętą 
osłoną szczękową, z gwarancją maksymalnego 
bezpieczeństwa w obu sytuacjach. Wydajny sy-
stem wentylacji zapewnia maksymalny komfort jazdy 
nawet podczas długich podróży i w ekstremalnych 
warunkach pogodowych. Wyjątkowo szeroki wizjer 
zapewnia użytkownikowi doskonałą widoczność.
Kask SMK Hybrid Evo oferuje wiele ciekawych 
funkcji, takich jak wysuwana wewnętrzna osłona 
przeciwsłoneczna, zabezpieczenie przeciwwiatrowe 
Wind Stop oraz możliwość montażu oryginalnej osłony 
Pinlock® zapobiegającej parowaniu. Model dostępny 
również ze zintegrowanym systemem Bluetooth.

HYBRID evo

HELMET BOARD
CHARAKTERYSTYKA
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SEVENTY
SMK0102/17/STGL123

SEVENTY
SMK0102/17/STGL216

WHITE
SMK0102/17/STGL100

M

XS
54

M

S
55

M

M
57

L

L
59

L

XL
61

SKORUPA

EPS

ROZMIAR
KASKU

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

FORCE steel

26 27



SZYBKI SYSTEM
ODPINANIA PASKA

WZMOCNIONY
PASEK 

DEFLEKTOR
ODDECHU 

PODWÓJNY
 WIZJER

WYJMOWANA
WYŚCIÓŁKA

Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRANIA 

ANTYSTATYCZNY MATERIAŁ
CHRONIĄCY PRZED WILGOCIĄ 

OSŁONA
PRZECIWWIATROWA

WYŚCIÓŁKA
HIPOALERGICZNA

ODDYCHAJĄCY
MATERIAŁ

WYŚCIÓŁKI
CERTYFIKAT

ZGODNOŚCI Z ECE

WIZJER 
Z FILTREM UV

WIZJER ODPORNY
NA ZADRAPANIA

PINLOCK BLUETOOTH1 SKORUPA
EPS

O ZRÓŻNICOWANEJ
GĘSTOŚCI

GÓRNE WLOTY
POWIETRZA

WLOTY POWIETRZA
W CZĘŚCI

SZCZĘKOWEJ

WENTYLACJA
KANAŁOWA

WYLOT
CIEPŁEGO

POWIETRZA

SZYBKIE
ZDEJMOWANIE

WIZJERA 

Category - Full Face
Use - Touring
Material - EIRT Energy Impact Resistant Thermoplastic
Full Face helmet, made using the latest generation 
materials for maximum safety and style. Its aggressive 
design, with special laser engraved steel inserts, gives 
the helmet a unique look and feel.
The extra wide, fl at visor, gives the rider an excellent 
view of the road. An effi cient ventilation system, with 
air intakes on chin-guard and helmet top provides ma-
ximum comfort to the rider, even on long journeys and 
extreme weather conditions. 
SMK Force Steel comes with an exciting range of fe-
atures like Internal Retractable Sun Visor, Wind Stops 
and Original Pinlock® ready visor to prevent fogging. 

Kategoria - Kask integralny
Zastosowanie - Turystyka
Materiał - Tworzywo termoplastyczne odporne 
na silne uderzenia (EIRT)
Kask integralny wykonany z materiałów najnowszej 
generacji, z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie 
i wyjątkowym stylu. Za sprawą agresywnego desi-
gnu - ze specjalnymi wstawkami z grawerowanej la-
serowo stali - kask zyskuje niepowtarzalny wygląd i 
gwarantuje niezapomniane wrażenia. Wyjątkowo sze-
roki, płaski wizjer zapewnia użytkownikowi doskonałą 
widoczność. Wydajny system wentylacji - z wlotami 
powietrza w części szczękowej i na szczycie kasku - 
zapewnia maksymalny komfort jazdy nawet podczas 
długich podróży i w ekstremalnych warunkach pogo-
dowych. Kask SMK Force Steel oferuje wiele ciekawy-
ch funkcji, takich jak wysuwana wewnętrzna osłona 
przeciwsłoneczna, zabezpieczenie przeciwwiatrowe 
Wind Stop oraz wizjer przystosowany do montażu 
oryginalnej osłony Pinlock®, zapobiegającej parowaniu.

FORCE steel

HELMET BOARD
CHARAKTERYSTYKA
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FORCE

3130



EAGLE
SMK0103/17/MA235

ANTHRACITE
SMK0103/17/GLDA600

EAGLE
SMK0103/17/MA261

BLACK
SMK0103/17/GL200

BOOST
SMK0103/17/GL215

BOOST
SMK0103/17/GL213

BOOST
SMK0103/18/GL216

WHITE
SMK0103/17/GL100

M

XS
54

M

S
55

M

M
57

L

L
59

L

XL
61

SKORUPA

EPS

ROZMIAR
KASKU

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

MATT BLACK
SMK0103/18/MA240

FORCE

3332



SZYBKI SYSTEM
ODPINANIA PASKA

WZMOCNIONY
PASEK 

DEFLEKTOR
ODDECHU 

PODWÓJNY
 WIZJER

WYJMOWANA
WYŚCIÓŁKA

Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRANIA 

ANTYSTATYCZNY MATERIAŁ
CHRONIĄCY PRZED WILGOCIĄ 

OSŁONA
PRZECIWWIATROWA

WYŚCIÓŁKA
HIPOALERGICZNA

ODDYCHAJĄCY
MATERIAŁ

WYŚCIÓŁKI
CERTYFIKAT

ZGODNOŚCI Z ECE

WIZJER 
Z FILTREM UV

WIZJER ODPORNY
NA ZADRAPANIA

PINLOCK BLUETOOTH1 SKORUPA
EPS

O ZRÓŻNICOWANEJ
GĘSTOŚCI

GÓRNE WLOTY
POWIETRZA

WLOTY POWIETRZA
W CZĘŚCI

SZCZĘKOWEJ

WENTYLACJA
KANAŁOWA

WYLOT
CIEPŁEGO

POWIETRZA

SZYBKIE
ZDEJMOWANIE

WIZJERA 

Category - Full Face
Use - Touring
Material - Energy Impact Resistant Thermoplastic
Full Face helmet, made using the latest generation ma-
terials for maximum safety and style. Its aggressive de-
sign, with eye-catching graphics, gives the helmet a uni-
que look and feel.
The extra wide, fl at visor, gives the rider an excellent 
view of the road. An effi cient ventilation system, with 
air intakes on chin-guard and helmet top provides ma-
ximum comfort to the rider, even on long journeys and 
extreme weather conditions. 
SMK Force comes with an exciting range of features like 
Internal Retractable Sun Visor, Wind Stops and Original 
Pinlock® Ready visor to prevent fogging. 

Kategoria - Kask integralny
Zastosowanie - Turystyka
Materiał - Tworzywo termoplastyczne odporne na silne 
uderzenia (EIRT)
Kask integralny wykonany z materiałów najnowszej 
generacji, z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie 
i wyjątkowym stylu. Za sprawą agresywnego designu 
z wyrazistymi elementami grafi cznymi kask zyskuje 
niepowtarzalny wygląd i gwarantuje niezapomniane 
wrażenia. Wyjątkowo szeroki, płaski wizjer zapewnia 
użytkownikowi doskonałą widoczność. Wydajny system 
wentylacji - z wlotami powietrza w części szczękowej 
i na szczycie kasku - zapewnia maksymalny komfort 
jazdy nawet podczas długich podróży i w ekstremalnych 
warunkach pogodowych. Kask SMK Force oferuje wie-
le ciekawych funkcji, takich jak wysuwana wewnętrzna 
osłona przeciwsłoneczna, zabezpieczenie przeciwwia-
trowe Wind Stop oraz wizjer przystosowany do montażu 
oryginalnej osłony Pinlock®, zapobiegającej parowaniu.

FORCE

HELMET BOARD
CHARAKTERYSTYKA
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M

XS
54

M

S
55

M

M
57

L

L
59

L

XL
61

SKORUPA

EPS

ROZMIAR
KASKU

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

ZEST
SMK0104/18/MA258

ZEST
SMK0104/18/GL135

ZEST
SMK0104/18/MA271

ZEST
SMK0104/18/MA254

TWISTER

3736



BLADE
SMK0104/
17/MA236

BLADE
SMK0104/

17/MA266B

BLADE
SMK0104/

17/MA256B

BLADE
SMK0104/

17/MA276B

ATTACK
SMK0104/17/MA243

ATTACK
SMK0104/17/MA276A

ATTACK
SMK0104/17/MA256A

ATTACK
SMK0104/17/MA266A

TWISTER

3938



SKULL
SMK0104/17/MA210

SKULL
SMK0104/17/GL120

CARTOON
SMK0104/17/GL271

CARTOON
SMK0104/17/GL241

CAPTAIN
SMK0104/17/GL264

CAPTAIN
SMK0104/17/GL163

CAPTAIN
SMK0104/17/MA266C

M

XS
54

M

S
55

M

M
57

L

L
59

L

XL
61

SKORUPA

EPS

ROZMIAR
KASKU

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

SKULL
SMK0104/18/MA270

SKULL
SMK0104/18/MA240

TWISTER

4140



LOGO
SMK0104/17/MA281

LOGO
SMK0104/17/GL132

LOGO
SMK0104/17/MA251

LOGO
SMK0104/17/MA261

LOGO
SMK0104/17/MA271

LOGO
SMK0104/17/MA241

HI VISION
SMK0104/17/HV400

BLACK
SMK0104/17/GL200

ANTHRACITE
SMK0104/17/GLDA600

MATT BLACK
SMK0104/17/MA200

WHITE
SMK0104/17/GL100

M

XS
54

M

S
55

M

M
57

L

L
59

L

XL
61

SKORUPA

EPS

ROZMIAR
KASKU

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

TWISTER

4342



1 SHELL

WIZJER 
Z FILTREM UV

WIZJER ODPORNY
NA ZADRAPANIA

PINLOCK BLUETOOTH1 SKORUPA
EPS

O ZRÓŻNICOWANEJ
GĘSTOŚCI

GÓRNE WLOTY
POWIETRZA

WLOTY POWIETRZA
W CZĘŚCI

SZCZĘKOWEJ

WENTYLACJA
KANAŁOWA

WYLOT
CIEPŁEGO

POWIETRZA

SZYBKI SYSTEM
ODPINANIA PASKA

WZMOCNIONY
PASEK 

DEFLEKTOR
ODDECHU 

PODWÓJNY
 WIZJER

WYJMOWANA
WYŚCIÓŁKA

Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRANIA 

ANTYSTATYCZNY MATERIAŁ
CHRONIĄCY PRZED WILGOCIĄ 

OSŁONA
PRZECIWWIATROWA

WYŚCIÓŁKA
HIPOALERGICZNA

ODDYCHAJĄCY
MATERIAŁ

WYŚCIÓŁKI
CERTYFIKAT

ZGODNOŚCI Z ECE

SZYBKIE
ZDEJMOWANIE

WIZJERA 

Category - Full Face
Use - Touring
Material - EIRT Energy Impact Resistant Thermoplastic
Full Face helmet, made using the latest generation ma-
terials for maximum safety and style. Its neutral design, 
with eye-catching graphics, makes it the perfect choice 
for a wide range of riders. The extra wide visor gives 
the rider an excellent view of the road. An effi cient ven-
tilation system, with air intakes on chin-guard and hel-
met top provides maximum comfort to the rider, even 
on long journeys and extreme weather conditions. 
SMK Twister comes with an exciting range of features 
like Internal Retractable Sun Visor, Wind Stops and Ori-
ginal Pinlock® ready visor to prevent fogging. 
Also available in Bluetooth fi tted version.

Kategoria - Kask integralny
Zastosowanie - Turystyka
Materiał - Tworzywo termoplastyczne odporne na silne 
uderzenia (EIRT)
Kask integralny wykonany z materiałów najnowszej 
generacji, z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie 
i wyjątkowym stylu. Dzięki neutralnej stylistyce i 
wyrazistym motywom grafi cznym jest to doskonałe 
rozwiązanie dla szerokiej rzeszy motocyklistów. 
Wyjątkowo szeroki wizjer zapewnia użytkownikowi 
doskonałą widoczność. Wydajny system wentylacji - z 
wlotami powietrza w części szczękowej i na szczycie 
kasku - zapewnia maksymalny komfort jazdy nawet 
podczas długich podróży i w ekstremalnych warunkach 
pogodowych. Kask SMK Twister oferuje wiele ciekawy-
ch funkcji, takich jak wysuwana wewnętrzna osłona 
przeciwsłoneczna, zabezpieczenie przeciwwiatro-
we Wind Stop oraz wizjer przystosowany do montażu 
oryginalnej osłony Pinlock®, zapobiegającej parowaniu.
Model dostępny również ze zintegrowanym systemem 
Bluetooth.

TWISTER

HELMET BOARD

45

CHARAKTERYSTYKA

44



STELLAR

4746



M

XS
54

M

S
55

M

M
57

L

L
59

L

XL
61

L

XXL
62

SKORUPA

EPS

ROZMIAR
KASKU

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

DYNAMO
SMK0110/18/MA254

DYNAMO
SMK0110/18/GL153D

DYNAMO
SMK0110/18/MA216

DYNAMO
SMK0110/18/MA236

SWANK
SMK0110/18/MA124

SWANK
SMK0110/18/MADA672

SWANK
SMK0110/18/MA423

STELLAR

4948



TREK
SMK0110/18/MA275 TREK

SMK0110/18/MA264T
TREK

SMK0110/18/MA243

RAIN STAR
SMK0110/18/MA213

RAIN STAR
SMK0110/18/MA264R

RAIN STAR
SMK0110/18/MADA623

RAIN STAR
SMK0110/18/GL153

WHITE
SMK0110/18/GL100

BLACK
SMK0110/18/GL200

MATT BLACK
SMK0110/18/MA200

STELLAR

50 51



WIZJER 
Z FILTREM UV

WIZJER ODPORNY
NA ZADRAPANIA

SZYBKIE
ZDEJMOWANIE

WIZJERA

PINLOCK BLUETOOTH2 SKORUPY
EPS

O ZRÓŻNICOWANEJ
GĘSTOŚCI

GÓRNE WLOTY
POWIETRZA

WLOTY POWIETRZA
W CZĘŚCI

SZCZĘKOWEJ

WENTYLACJA
KANAŁOWA

WYLOT
CIEPŁEGO

POWIETRZA

ANTYSTATYCZNY MATERIAŁ
CHRONIĄCY PRZED WILGOCIĄ 

OSŁONA
PRZECIWWIATROWA

WYŚCIÓŁKA
HIPOALERGICZNA

ODDYCHAJĄCY
MATERIAŁ

WYŚCIÓŁKI
CERTYFIKAT

ZGODNOŚCI Z ECE
SZYBKI SYSTEM

ODPINANIA PASKA
WZMOCNIONY

PASEK 
DEFLEKTOR
ODDECHU 

WYJMOWANA
WYŚCIÓŁKA

Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRANIA 

Category - Full Face
Use - Touring
Material - EIRT Energy Impact Resistant Thermoplastic
2 External Shell Sizes available
Full Face helmet, made using the latest generation ma-
terials for maximum safety and style. It is characterized 
by bold contours and a strong, aggressive design.
Light weight and superior fi t gives riders comfort during 
extended duration of use.
The extra wide, one touch replaceable visor, gives the 
rider an excellent view of the road. An effi cient ventila-
tion system, with advanced channeled air intakes, on 
chin-guard and helmet top provides maximum comfort 
to the rider, even on long journeys and extreme we-
ather conditions. SMK Stellar comes with an exciting 
range of features like Wind Stops and Original Pinlock® 
ready visor to prevent fogging. 

Kategoria - Kask integralny
Zastosowanie - Turystyka
Materiał - Tworzywo termoplastyczne odporne na silne 
uderzenia (EIRT)
2 rozmiary skorupy zewnętrznej
Kask integralny wykonany z materiałów najnowszej 
generacji, z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie 
i wyjątkowym stylu. Jego charakterystyczne cechy to 
odważne linie i wyrazista, agresywna stylistyka. Ten lekki 
i świetnie dopasowany model zapewnia użytkownikowi 
najwyższy komfort podczas długotrwałego użytkowania. 
Wyjątkowo szeroki, zdejmowany jednym ruchem wizjer 
gwarantuje doskonałą widoczność.
Wydajny system wentylacji - z zaawansowanymi wlo-
tami powietrza w części szczękowej i na szczycie 
kasku - zapewnia maksymalny komfort jazdy nawet 
podczas długich podróży i w ekstremalnych warunkach 
pogodowych. Kask SMK Stellar oferuje wiele ciekawy-
ch funkcji, takich jak wysuwana wewnętrzna osłona 
przeciwsłoneczna, zabezpieczenie przeciwwiatro-
we Wind Stop oraz wizjer przystosowany do montażu 
oryginalnej osłony Pinlock®, zapobiegającej parowaniu.

STELLAR

HELMET BOARD

53

CHARAKTERYSTYKA

52



5554



M

XS
54

M

S
55

M

M
57

L

L
59

L

XL
61

SKORUPA

EPS

ROZMIAR
KASKU

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

MAT BLACK
SMK0112/18/MA230

WHITE
SMK0112/18/GL130

BLACK
SMK0112/18/GL240

ELDORADO

WIZJER 
Z FILTREM UV

WIZJER ODPORNY
NA ZADRAPANIA

PINLOCK2 SKORUPY
EPS

O ZRÓŻNICOWANEJ
GĘSTOŚCI

GÓRNE WLOTY
POWIETRZA

WLOTY POWIETRZA
W CZĘŚCI

SZCZĘKOWEJ

WENTYLACJA
KANAŁOWA

SZYBKI SYSTEM
ODPINANIA PASKA

WZMOCNIONY
PASEK 

OSŁONA
KARKU

WYJMOWANA
WYŚCIÓŁKA

Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRANIA 

ANTYSTATYCZNY MATERIAŁ
CHRONIĄCY PRZED WILGOCIĄ 

WYŚCIÓŁKA
HIPOALERGICZNA

ODDYCHAJĄCY
MATERIAŁ

WYŚCIÓŁKI
CERTYFIKAT

ZGODNOŚCI Z ECE

Category - Full Face
Use - Touring / Café Racer
Material - EIRT Energy Impact Resistant Thermoplastic
2 External Shell Sizes
Retro never goes out of style!
The SMK Eldorado is a modern take on timeless lines, 
with advanced impact absorption materials protecting 
the rider at all times.
The Eldorado can also be customized as per individual 
tastes, with plush sued fabrics and real leather cushio-
ning the rider, as well as, giving a sense of richness to 
the helmet.

Kategoria - Kask integralny
Zastosowanie - Turystyka / Café Racer
Materiał - Tworzywo termoplastyczne odporne na silne 
uderzenia (EIRT)
2 rozmiary skorupy zewnętrznej
Retro nigdy nie wychodzi z mody!
Kask SMK Eldorado to współczesna wariacja na temat 
ponadczasowych linii, wykorzystująca zaawansowane 
materiały pochłaniających energię uderzenia, z myślą o 
zapewnieniu maksymalnej ochrony użytkownika. Mo-
del Eldorado można dostosować do indywidualnych 
preferencji, z uwzględnieniem miękkich tkanin, zamszu 
i prawdziwej skóry na elementach amortyzujących, co 
- poza bezpieczeństwem - nadaje kaskowi dodatkowy 
rys luksusu.

ELDORADO

HELMET BOARD
CHARAKTERYSTYKA

5756



5958



RESCUE
SMK0106/17/MA460

RESCUE
SMK0106/17/MA830

RESCUE
SMK0106/17/MA260

GRID
SMK0106/17/MA266

GRID
SMK0106/17/GL126

RESCUE
SMK0106/17/GL130

RESCUE
SMK0106/17/MA760

MATT BLACK
SMK0106/18/MA200

GRID
SMK0106/18/MA246

DERBY

SKORUPA

EPS

ROZMIAR
KASKU

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

M

XXS
53

M

XS
54

S
55

M M

M
57

L

L
59

L

XL
61

6160



2 SKORUPY
EPS

O ZRÓŻNICOWANEJ
GĘSTOŚCI

WIZJER 
Z FILTREM UV

WZMOCNIONY
PASEK 

SZYBKI SYSTEM
ODPINANIA PASKA

WYJMOWANA
WYŚCIÓŁKA

Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRANIA 

ANTYSTATYCZNY MATERIAŁ
CHRONIĄCY PRZED WILGOCIĄ 

WYŚCIÓŁKA
HIPOALERGICZNA

ODDYCHAJĄCY
MATERIAŁ

WYŚCIÓŁKI
CERTYFIKAT

ZGODNOŚCI Z ECE

Category - Open Face
Use - City
Material - EIRT Energy Impact
Resistant Thermoplastic
2 External Shell Sizes available
SMK Derby helmet is made using latest 
generation thermoplastics.
It is characterized by a retro peak, along 
with an internal retractable sun visor, 
which is operated by a small gesture.
Available in a wide range of trendy and 
attractive colours, SMK derby is ideal for 
everyday use.

Kategoria - Kask otwarty
Zastosowanie - Miasto
Materiał - Tworzywo termoplastyczne 
odporne na silne uderzenia (EIRT)
2 rozmiary skorupy zewnętrznej 
Kask SMK Derby wykonano z tworzyw 
termoplastycznych najnowszej generacji. 
Jego charakterystycznym elementem 
jest daszek w stylu retro, a także wysu-
wana jednym ruchem wewnętrzna osłona 
przeciwsłoneczna. Kask dostępny jest w 
szerokiej gamie efektownych i modnych 
kolorów. SMK Derby to idealny wybór do 
codziennego użytku.

DERBY

HELMET BOARD

63

CHARAKTERYSTYKA

62



SIRIUS

6564



ART
SMK0108/17/GL149

ART
SMK0108/17/MADA612

GASOLINE
SMK0108/17/MA216

GASOLINE
SMK0108/17/GL196

SHARP HI VISION
SMK0108/17/HV420

SHARP HI VISION
SMK0108/17/HV720

SKORUPA

EPS

ROZMIAR
KASKU

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

M

XXS
53

M

XS
54

S
55

M M

M
57

L

L
59

L

XL
61

SIRIUS

66 67



2 SKORUPY
EPS

O ZRÓŻNICOWANEJ
GĘSTOŚCI

WIZJER 
Z FILTREM UV

WIZJER ODPORNY
NA ZADRAPANIA

SZYBKIE
ZDEJMOWANIE

WIZJERA 
PODWÓJNY

WIZJER
SZYBKI SYSTEM

ODPINANIA PASKA
WZMOCNIONY

PASEK 

WYJMOWANA
WYŚCIÓŁKA

Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRANIA 

ANTYSTATYCZNY MATERIAŁ
CHRONIĄCY PRZED WILGOCIĄ 

WYŚCIÓŁKA
HIPOALERGICZNA

ODDYCHAJĄCY
MATERIAŁ

WYŚCIÓŁKI
CERTYFIKAT

ZGODNOŚCI Z ECE

Category - Open Face
Use - City
Material - EIRT Energy Impact
Resistant Thermoplastic
2 External Shell Sizes available
Light, young, versatile, SMK Sirius is for 
urban commuters, who don’t mind long 
road trips.
It is characterized by a unique visor de-
sign, and is available in fashionable co-
lours, with laser etched steel fi nishing, 
giving it a contemporary look
SMK Sirius comes with an internal retrac-
table sun visor, which is operated by a 
small gesture.

Kategoria - Kask otwarty
Zastosowanie - Miasto
Materiał - Tworzywo termoplastyczne 
odporne na silne uderzenia (EIRT)
2 rozmiary skorupy zewnętrznej 
Lekki, młodzieżowy, uniwersalny - SMK 
Sirius powstał z myślą o miejskich mo-
tocyklistach, którzy nie stronią od 
dłuższych wypraw. Ten wyróżniający 
się wyjątkowym kształtem wizjera mo-
del dostępny jest w modnej kolorystyce, 
z laserowo grawerowanymi stalowymi 
wykończeniami dla podkreślenia nowoc-
zesnego charakteru. SMK Sirius posiada 
wysuwaną jednym ruchem wewnętrzną 
osłonę przeciwsłoneczną.

SIRIUS

HELMET BOARD
CHARAKTERYSTYKA
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MATT BLUE
SMK0107/17/MA5CA

PEARL WHITE
SMK0107/17/GL1CA

SKORUPA

EPS

ROZMIAR
KASKU

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

M

XXS
53

M

XS
54

S
55

M M

M
57

L

L
59

L

XL
61

BLACK MATT
SMK0107/17/MA2CA

PHOENIX

7372



2 SKORUPY
EPS

O ZRÓŻNICOWANEJ
GĘSTOŚCI

WIZJER 
Z FILTREM UV

WIZJER ODPORNY
NA ZADRAPANIA

SZYBKIE
ZDEJMOWANIE

WIZJERA 
PODWÓJNY

WIZJER
SZYBKI SYSTEM

ODPINANIA PASKA
WZMOCNIONY

PASEK 

WYJMOWANA
WYŚCIÓŁKA

Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRANIA 

ANTYSTATYCZNY MATERIAŁ
CHRONIĄCY PRZED WILGOCIĄ 

WYŚCIÓŁKA
HIPOALERGICZNA

ODDYCHAJĄCY
MATERIAŁ

WYŚCIÓŁKI
CERTYFIKAT

ZGODNOŚCI Z ECE

Category - Open Face
Use - City
Material - EIRT Energy Impact
Resistant Thermoplastic
2 External Shell Sizes available
Elegant, trendy, sophisticated SMK Phoe-
nix is the urban open face helmet, for ri-
ders who are attentive to details.
It is characterized by unique carbon fi nish 
embellishments, giving it a modern yet 
classy look. It comes with an internal re-
tractable sun visor, which is operated by 
a small gesture.

Kategoria - Kask otwarty
Zastosowanie - Miasto
Materiał - Tworzywo termoplastyczne 
odporne na silne uderzenia (EIRT)
2 rozmiary skorupy zewnętrznej
Elegancki, modny, wyrafi nowany - SMK 
Phoenix to miejski kask typu otwartego, pr-
zeznaczony dla motocyklistów dbających 
o każdy szczegół. Charakterystyczne ele-
menty wykończenia z włókna węglowego 
nadają mu nowoczesny, a jednocześnie 
stylowy wygląd. Model ten posiada 
wysuwaną jednym ruchem wewnętrzną 
osłonę przeciwsłoneczną.

PHOENIX

HELMET BOARD

75

CHARAKTERYSTYKA
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FREEDOM
SMK0105/17/GL426

ESSENCE
SMK0105/17/GL162

ESSENCE
SMK0105/17/MA261

MATT BLACK
SMK0105/18/MA200

ESSENCE
SMK0105/17/GL192

SKORUPA

EPS

ROZMIAR
KASKU

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

M

XXS
53

M

XS
54

S
55

M M

M
57

L

L
59

L

XL
61

ACE
SMK0105/18/MA264

SWING

78 79



2 SKORUPY
EPS

O ZRÓŻNICOWANEJ
GĘSTOŚCI

WIZJER 
Z FILTREM UV

WIZJER ODPORNY
NA ZADRAPANIA

SZYBKIE
ZDEJMOWANIE

WIZJERA 
PODWÓJNY

WIZJER
SZYBKI SYSTEM

ODPINANIA PASKA
WZMOCNIONY

PASEK 

WYJMOWANA
WYŚCIÓŁKA

Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRANIA 

ANTYSTATYCZNY MATERIAŁ
CHRONIĄCY PRZED WILGOCIĄ 

WYŚCIÓŁKA
HIPOALERGICZNA

ODDYCHAJĄCY
MATERIAŁ

WYŚCIÓŁKI
CERTYFIKAT

ZGODNOŚCI Z ECE

Category - Open Face
Use - City
Material - EIRT Energy Impact
Resistant Thermoplastic
2 External Shell Sizes available
SMK Swing is in response to the needs of 
the city rider, who also fancies occasional 
road trips.
The elongated face shield gives the rider 
a feeling of added protection from wind 
and other elements.
It has an internal retractable Sun Visor, 
which operates via a small gesture on the 
helmet.

Kategoria - Kask otwarty
Zastosowanie - Miasto
Materiał - Tworzywo termoplastyczne 
odporne na silne uderzenia (EIRT)
2 rozmiary skorupy zewnętrznej Model 
SMK Swing stanowi odpowiedź na po-
trzeby miejskiego motocyklisty, który od 
czasu do czasu pozwala sobie na nie-
co dalsze wyprawy. Wydłużona osłona 
twarzy daje poczucie dodatkowej ochro-
ny przed działaniem wiatru i innych czyn-
ników pogodowych. Model ten posiada 
wysuwaną jednym ruchem wewnętrzną 
osłonę przeciwsłoneczną.

SWING

HELMET BOARD
CHARAKTERYSTYKA

80 81



8382



SKORUPA

EPS

ROZMIAR
KASKU

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

M

XXS
53

M

XS
54

S
55

M M

M
57

L

L
59

L

XL
61

HEROIC
SMK0111/18/MA153

HEROIC
SMK0111/18/MA274

HEROIC
SMK0111/18/MA216

SPECTRE
SMK0111/18/MA156

SPECTRE
SMK0111/18/MA136

SPECTRE
SMK0111/18/MA186

STREEM

8584



SONIC
SMK0111/18/GL426

SONIC
SMK0111/18/GLDA621

BLACK
SMK0111/18/GL200

WHITE
SMK0111/18/GL100

PINK
SMK0111/18/GL900

MATT BLACK
SMK0111/18/MA200

STREEM

SONIC
SMK0111/18/GL123

FANTASY
SMK0111/18/GL150

FANTASY
SMK0111/18/GL180

FANTASY
SMK0111/18/GL190
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2 SKORUPY
EPS

O ZRÓŻNICOWANEJ
GĘSTOŚCI

GÓRNE WLOTY
POWIETRZA

WYLOT CIEPŁEGO
POWIETRZA

WIZJER 
Z FILTREM UV

WIZJER ODPORNY
NA ZADRAPANIA

SZYBKIE
ZDEJMOWANIE

WIZJERA 

OSŁONA
KARKU

SZYBKI SYSTEM
ODPINANIA PASKA

WZMOCNIONY
PASEK 

WYJMOWANA
WYŚCIÓŁKA

Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRANIA 

ANTYSTATYCZNY MATERIAŁ
CHRONIĄCY PRZED WILGOCIĄ 

WYŚCIÓŁKA
HIPOALERGICZNA

ODDYCHAJĄCY
MATERIAŁ

WYŚCIÓŁKI
CERTYFIKAT

ZGODNOŚCI Z ECE

Category - Open Face
Use - City
Material - EIRT Energy Impact Resistant
Thermoplastic
2 External Shell Sizes available
Open Face helmet, made using the latest generation 
materials for maximum safety and style.
It is characterized by bold contours and a strong, 
aggressive design. Light weight and superior fi t 
gives riders comfort during extended duration 
of use. Comes with added feature of removable 
cheekpads, for added fl exibility and comfort during 
Summer/Winter seasons.
The extra wide, one touch replaceable visor, gives 
the rider an excellent view of the road.
An effi cient ventilation system, with advanced chan-
neled air intakes, on helmet top provides maximum 
comfort to the rider, even on long journeys and 
extreme weather conditions. 

Kategoria - Kask otwarty
Zastosowanie - Miasto
Materiał - Tworzywo termoplastyczne odporne 
na silne uderzenia (EIRT)
2 rozmiary skorupy zewnętrznej
Kask otwarty wykonany z materiałów najnowszej 
generacji, z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie 
i wyjątkowym stylu. Jego charakterystyczne cechy 
to odważne linie i wyrazista, agresywna styli-
styka. Ten lekki i świetnie dopasowany model 
zapewnia użytkownikowi najwyższy komfort podczas 
długotrwałego użytkowania. Model ten posiada 
dodatkową cechę - wyjmowane osłony policzków 
- z myślą o maksymalnej wszechstronności i wygod-
zie podczas jazdy latem i zimą. Wyjątkowo szero-
ki, zdejmowany jednym ruchem wizjer gwarantuje 
doskonałą widoczność. Wydajny system wentylacji 
- z zaawansowanymi wlotami powietrza na szczycie 
kasku - zapewnia maksymalny komfort jazdy nawet 
podczas długich podróży i w ekstremalnych warun-
kach pogodowych.

STREEM

HELMET BOARD
CHARAKTERYSTYKA
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WHITE
SMK0109/17/GL100

BLACK
SMK0109/17/GL200

SKORUPA

EPS

ROZMIAR
KASKU

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

M

XXS
53

M

XS
54

S
55

M M

M
57

L

L
59

L

XL
61

MATT BLACK
SMK0109/17/MA200

COOPER

9392



2 SKORUPY
EPS

O ZRÓŻNICOWANEJ
GĘSTOŚCI

WIZJER 
Z FILTREM UV

WIZJER ODPORNY
NA ZADRAPANIA

SZYBKIE
ZDEJMOWANIE

WIZJERA 
PODWÓJNY

WIZJER
SZYBKI SYSTEM

ODPINANIA PASKA
WZMOCNIONY

PASEK 

WYJMOWANA
WYŚCIÓŁKA

Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRANIA 

ANTYSTATYCZNY MATERIAŁ
CHRONIĄCY PRZED WILGOCIĄ 

WYŚCIÓŁKA
HIPOALERGICZNA

ODDYCHAJĄCY
MATERIAŁ

WYŚCIÓŁKI
CERTYFIKAT

ZGODNOŚCI Z ECE

Category - Open Face
Use - City
Material - EIRT Energy Impact
Resistant Thermoplastic
2 External Shell Sizes available
SMK Cooper is a helmet suitable for all ages 
and everyday use.
The elongated face shield gives a feeling 
of added protection. 
SMK Cooper comes with an internal 
retractable sun visor, which is operated 
by a small gesture.

Kategoria - Kask otwarty
Zastosowanie - Miasto
Materiał - Tworzywo termoplastyczne 
odporne na silne uderzenia (EIRT)
2 rozmiary skorupy zewnętrznej
SMK Cooper to kask odpowiedni do 
codziennego użytku dla motocyklistów 
w każdym wieku. Wydłużona osłona twarzy 
daje poczucie dodatkowej ochrony. SMK 
Cooper posiada wysuwaną jednym ruchem 
wewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną.

COOPER

HELMET BOARD

95

CHARAKTERYSTYKA

94
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GLIDE HYBRID evo FORCE steel FORCE TWISTER STELLAR SIRIUS PHOENIX SWING STREEMDERBY COOPER

NR OF SHELL 2

•

•

•

•

•

•

2

•

•

•

•

•

•

1

•

•

•

•

•

•

1

•

•

•

•

•

•

2

•

•

•

•

•

•

2

•

—

—

—

•

•

2

•

•

—

•

•

2

•

—

—

—

•

MULTI-DENSITY EPS

TOP AIR VENTS

CHIN AIR VENTS

HOT AIR EXHAUST

CHANNELED EXHAUST

UV RESISTANT VISOR

SCRATCH RESISTANT VISOR

QUICK RELEASE VISOR

PINLOCK ANTIFOG
®

BLUETOOTH READY

DUAL VISOR SYSTEM

BREATH DEFLECTOR

WIND PROTECTOR

QUICK RELEASE STRAP

REINFORCED STRAP

REMOVABLE & WASHABLE LINER

NECK ROLL

Antistatic Moisture Controlled Fabric

HYPOALLERGENIC LINER

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

•

•

•

•

•

•

—

•

•

•

—

—

—

—

—

—

—

•

•

•

•

•

•

•

•

—

•

•

—

—

—

•

—

•

•

—

•

•

•

•

•

•

•

—

•

—

•

—

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

•

—

•

—

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•BREATHABLE LINER

ECE CERTIFIED •

•

•

•

•

—

•

—

•

—

•

—

•

—

•

—P/J CERTIFIED

FULL FACE CERTIFIED

– – • —

•

—

—

—

—

—

—

—EMERGENCY REMOVABLE CHEEK PADS

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

•

2

•

—

—

—

•

•

•

—

—

•

—

—

•

•

•

—

•

•

•

•

—

—

—

2

•

—

—

—

•

•

•

—

—

•

—

—

•

•

•

—

•

•

•

•

—

—

—

2

•

—

—

—

•

•

•

—

—

•

—

—

•

•

•

—

•

•

•

•

—

—

—

• • •• •

• • • • • • ••SHELL MATERIAL EIRT • • • •

METAL PARTS — — • — — • ——— • • —

•••••

PEAK — • — —• — — —————

OPEN FACE CERTIFIED •—•• — — — • • •• •

ELDORADO

2

•

•

•

—

•

•

•

—

•

—

—

—

—

•

•

•

•

•

•

•

•

—

•

—

•

—

—

—

TECHNICAL FEATURES - CHARAKTERYTYKA TECHNICZNASIZE CHART

Measuring the circumference of 
a head isn’t enough to tell you its 
shape. You need much more de-
tailed measurements to design a 
better helmet.

The SMK STANDARDS process is 
based on authoritative studies and 
multiple scans which have enabled 
us to identify anthropometric para-
meters that allow each size to be 
tailored much more precisely.

This data is “mathematically” tran-
sformed to create a “digital head” 
used as the basis for designing 
the helmet starting from the com-
ponents in direct contact with the 
head and working out to the shell. 
The shape of the structures are 
modelled on the contact surfaces 
to provide much improved ergono-
mics.

TABELA             ROZMIARÓW

Pomiar obwodu głowy nie 
wystarczy, aby dokładnie określić 
jej kształt. Projektowanie coraz lep-
szych kasków wymaga znacznie 
bardziej szczegółowych infor-
macji. Proces SMK STANDARDS  
bazuje na wiarygodnych badaniach 
i licznych skanach, które pozwoliły 
nam określić parametry antropo-
metryczne umożliwiające jeszc-
ze dokładniejsze dostosowanie 
poszczególnych rozmiarów. Dane 
te są “matematycznie” przetwar-
zane w “cyfrową głowę”, służącą 
za podstawę projektu kasku - 
od elementów znajdujących się  
w bezpośrednim kontakcie z głową, 
aż po zewnętrzną skorupę. Kształt 
poszczególnych elementów kon-
strukcji wynika z powierzchni styku, 
obliczanych z myślą o zapewnieniu 
jak najlepszej ergonomii.

HELMET
SIZE

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

HEAD
SIZE

ROZMIAR
KASKU

OBWÓD
GŁOWY

54

55

57

59

61

62

64

GLIDE

•

•

•

•

•

•

•

HYBRID evo

•

•

•

•

•

•

•

FORCE steel

•

•

•

•

•

—

—

FORCE

•

•

•

•

•

—

—

TWISTER

•

•

•

•

•

—

—

STELLAR

•

•

•

•

•

•

—

PHOENIX

•

•

•

•

•

—

—

SWING

•

•

•

•

•

—

—

STREEM

•

•

•

•

•

—

—

COOPER

•

•

•

•

•

—

—

ELDORADO

•

•

•

•

•

—

—

XXXXL 65 • • — — — —

SIRIUS

•

•

•

•

•

—

—

— — — —

DERBY

•

XXS 53 — — — — — — — — • —— ——

•

•

•

•

—

—

— ——
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The images used in this publication are for illustrative purposes 
only, SMK reserves at all times to change or modify its product lines 

without any public communication.

Obrazy użyte w tej publikacji służą wyłącznie do celów 
poglądowych, dlatego SMK zawsze ma możliwość zmiany lub 

modyfi kacji linii produktów bez jakiejkolwiek komunikacji publicznej.

www.smk-helmets.eu
info@smk-helmets.eu
Infolinia: 801 88 20 88

MOTOCYKLEMOTOCYKLE WYŁĄCZNY IMPORTER KASKÓW SMK


