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          Shirt korte mouw  

1. Wielershirt SPORTLINE korte mouw    

 Klassieke standaard shirt korte mouw, ergonomische snit, met drie achterzakken 

 Stof: MICHRON en THINK, zeer lichte stof, ademend en snel drogend 

 Micro polyestervezels, mouwen in polyester, elastan geperforeerde stof voor  

comfort en pasvorm 

 Lange rits, silicone strip onderaan de trui, reflectiestrips bij achterzakken 

 In heren, dames, jongens en meisjes uitvoering 

1. MTB-shirt SPORTLINE korte mouw          

 Ons wielershirt nu ook in MTB-uitvoering, ergonomische snit, drie achterzakken 

 Stof: MICHRON en THINK, zeer lichte stof, ademend en snel drogend 

 Micro polyestervezels, mouwen in polyester, elastan geperforeerde stof  

 Lange rits, silicone strip onderaan de trui, reflectiestrips bij achterzakken 

 In heren, dames, jongens en meisjes uitvoering 



          Shirt zonder mouw  

2. Wielershirt SPORTLINE zonder mouw          

 Klassieke standaard trui zonder mouw met drie achterzakken 

 Stof: MICHRON en THINK, zeer lichte stof, ademend en snel drogend 

 Micro polyestervezels, elastan geperforeerde stof voor  comfort en pasvorm 

 Lange rits 

 In heren, dames, jongens en meisjes uitvoering 



 Shirt THSQ lange mouw  

3. Wielershirt THSQ lange mouw                

 Standaard trui met lange mouw en drie achterzakken, draagt als een shirt 

 Stof: THERMOSQUARE, hele fijne zachte stof, houd je warm en droog en zorgt        

nog steeds voor een goede vochtafdrijving 

 Lange rits 

 In heren, dames, jongens en meisjes uitvoering 

3. MTB-shirt THSQ lange mouw                

 Standaard trui met lange mouw en drie achterzakken, draagt als een shirt 

 Stof: THERMOSQUARE, hele fijne zachte stof, houd je warm en droog en zorgt        

nog steeds voor een goede vochtafdrijving 

 Lange rits 

 In heren, dames, jongens en meisjes uitvoering 



Shirt SPL lange mouw  

4. Wielershirt SPL lange mouw                

 Wielershirt met lange mouwen, lange rits, drie achterzakken en reflecterende strips  

 Trui voor tussenseizoen (8° - 16°)  

 De structuur van de gebruikte stof van carbonvezels zorgt voor een snelle  

    vochtafdrijving en die je een droog en warm gevoel geeft  

 Effect van een lichte compressie   

 Siliconen strip in zoom van shirt om te voorkomen dat het shirt omhoog kruipt  

 In heren, dames, jongens en meisjes uitvoering 

4. MTB-shirt SPL lange mouw                

 MTB-shirt met lange mouwen, lange rits, drie achterzakken en reflecterende strips  

 Trui voor tussenseizoen (8° - 16°)  

 De structuur van de gebruikte stof van carbonvezels zorgt voor een snelle  

    vochtafdrijving en die je een droog en warm gevoel geeft  

 Effect van een lichte compressie   

 Siliconen strip in zoom van shirt om te voorkomen dat het shirt omhoog kruipt  

 In heren, dames, jongens en meisjes uitvoering 



Wielerbroek SPORT 

5. Wielerbroek SPORTLINE met bretels 

 Klassieke standaard koersbroek, gemaakt uit meerdere stofsoorten, met                   

flat lock naadafwerking voor een minimale wrijving met de huid, met bretels en      

de broek heeft een ergonomische pasvorm 

 Stof: LYCRA, TOPAZIO en SHELDON, zeer ademend, zeer licht 

 LD zeem (Long Distance), zeem met microvezels met extra laag op de belangrijke 

plaatsen in de perineale en ischiatische zones, uitvoering in LD men en LD women 

 Bandje onderaan broekspijp, zonder silicone of rek, om de broek op zijn plaats te    

houden 

 Bretels met mazen in stretchstof voor een betere pasvorm en een beter comfort 

 In heren, dames, jongens en meisjes uitvoering 

 In de dames uitvoering ook leverbaar zonder bretels 



Wielerbroek PR.R 

6. Wielerbroek PR.R met bretels 

 Premium koersbroek met een hoog draagcomfort, gemaakt uit meerdere stof-

soorten, met flat lock naadafwerking voor een minimale wrijving met de huid,     

met bretels en de broek heeft een aerodynamische, strakke pasvorm 

 Door prestatiegerichte stoffen met gradaties van compressieniveaus zorgt deze 

broek voor de optimale compressie op de verschillende spiergroepen 

 LD zeem (Long Distance), zeem met microvezels met extra laag op de belangrijke 

plaatsen in de perineale en ischiatische zones, uitvoering in LD men en LD women 

 Bandje onderaan broekspijp, zonder silicone of rek, om de broek op zijn plaats te    

houden 

 Bretels met mazen in stretchstof voor een betere pasvorm en een beter comfort 

 In heren, dames, jongens en meisjes uitvoering 

 In de dames uitvoering ook leverbaar zonder bretels 



Lange broek en  3/4 broek 

7. Lange broek Roubaix  

 Standaard lange broek, ZONDER (7a)

en MET (7b) zeem verkrijgbaar,              

met bretels 

 Stof: ROUBAIX, zeer soepele  stof,   

ideale pasvorm door zijn elasticiteit 

 LD zeem (Long Distance), zeem met 

microvezels met extra laag op de      

belangrijke plaatsen in de perineale   

en ischiatische zones, uitvoering in    

LD men en LD women 

 Pijpeinden voorzien van molteni band 

 In heren, dames, jongens en meisjes 

uitvoering 

 In de dames uitvoering ook leverbaar 

zonder bretels 

 

8. 3/4 broek Roubaix 

 Standaard 3/4 broek, MET zeem,     

met bretels 

 Stof: ROUBAIX, zeer soepele  stof,   

ideale pasvorm door zijn elasticiteit 

 LD zeem (Long Distance), zeem met 

microvezels met extra laag op de      

belangrijke plaatsen in de perineale   

en ischiatische zones, uitvoering in    

LD men en LD women 

 Pijpeinden voorzien van silicone strip 

 In heren, dames, jongens en meisjes 

uitvoering 

 In de dames uitvoering ook  leverbaar 

zonder bretels 



                     Body  

9. KAOS Trevalli bodyprotector 

9. KAOS Trevalli MTB-bodyprotector 

 MTB-bodyprotector, zonder mouwen en zonder achterzakken 

 Ideaal als extra laag over het MTB-shirt 

 Stof: TREVALLI, een lichte stof die zeer elastisch, volledig winddicht en water-

afstotend en ademend is. KITE (achterpand), zachte en lichte micro mesh met        

een klein percentage elastan om een goede elasticiteit te waarborgen 

 Lange rits, hoge kraag en silicone strip onderaan de body 

 In heren, dames, jongens en meisjes uitvoering 

 Wieler bodyprotector, zonder mouwen en zonder achterzakken 

 Ideaal als extra laag over het wielershirt 

 Stof: TREVALLI, een lichte stof die zeer elastisch, volledig winddicht en water-

afstotend en ademend is. KITE (achterpand), zachte en lichte micro mesh met        

een klein percentage elastan om een goede elasticiteit te waarborgen 

 Lange rits, hoge kraag en silicone strip onderaan de body 

 In heren, dames, jongens en meisjes uitvoering 



   Mid season jack 

10. Mid season jack  

 Wielerjack speciaal voor bij koude temperaturen, met drie achterzakken 

 Stof: WINDTEX, waterdichte en ademende  lichte stof, droogt snel, THERMO-

SQUARE (achterpand) ademende stof die zorgt voor een warm en droog gevoel 

 Hoge kraag, lange mouwboorden en een silicone strip onderaan het jack  

 Lange rits 

 In heren, dames, jongens en meisjes uitvoering 

 

10. Mid season MTB-jack 

 MTB-jack speciaal voor bij koude temperaturen, met drie achterzakken 

 Stof: WINDTEX, waterdichte en ademende  lichte stof, droogt snel, THERMO-

SQUARE (achterpand) ademende stof die zorgt voor een warm en droog gevoel 

 Hoge kraag, lange mouwboorden en een silicone strip onderaan het jack  

 Lange rits 

 In heren, dames, jongens en meisjes uitvoering 



       Teflon jack 

11. Teflon jack  

 

11. MTB-Teflon jack 

 Wielerjack ideaal voor het voor– en naseizoen, zonder achterzakken 

 Stof: TEFLON, waterafstotende en ademende, zeer  lichte stof, droogt snel 

 Jack makkelijk opvouwbaar tot een klein handzaam pakketje 

 Hoge kraag 

 Lange rits 

 In heren, dames, jongens en meisjes uitvoering 

 MTB-jack ideaal voor het voor– en naseizoen, zonder achterzakken 

 Stof: TEFLON, waterafstotende en ademende, zeer  lichte stof, droogt snel 

 Jack makkelijk opvouwbaar tot een klein handzaam pakketje 

 Hoge kraag 

 Lange rits 

 In heren, dames, jongens en meisjes uitvoering 



         Fietshandschoen 

12. Zomerhandschoen 

 Zomerhandschoenen in clubkleuren, maken je outfit compleet 

 Verkrijgbaar in de maten XS-XXL 



Arm– en beenstukken 

13. Armstukken  

 

14. Beenstukken 

 Standaard beenstukken, geheel in 

kleur zwart 

 Stof: ROUBAIX, zeer soepele  stof, 

ideale pasvorm door zijn elasticiteit 

 Verkrijgbaar in de maten XS-XXL 

 Standaard armstukken, geheel in kleur zwart 

 Stof: ROUBAIX, zeer soepele  stof, ideale pasvorm door zijn elasticiteit 

 Verkrijgbaar in de maten XS-XXL 



Maattabel 

afbeelding! 


