Bontrager RXL Stormshell Jack | Lange Mouwen | Zwart
De Bontrager RXL Stormshell Jacket is een lichtgewicht, waterafstotend ademend en rekbaar jack
met lange mouwen voor een strakke pasvorm zonder te flapperen. Hier afgebeeld is de RXL
Stormshell in de kleurstelling Zwart. Dit Stormshell jack is gemaakt van een tweelaags materialeen
op de body voor superieur ademend vermogen. Drielaags materiaal op de armen voor nauwsluitend
comfort.De Bontrager RXL Stormshell is voorzien van een YKK tweerichting rits over de gehele
lengte met tochtflap. Het jack is voorzien van een linker borstzak met rits en een achterzak met rits
waarin het jack kan worden opgeborgen. De RXL Stormshell is tevens voorzien van duimlussen voor
een betere bedekking van de polsen. Voorzien van een 11cm verlengd achterpand en voorgevormde
mouwen voor een precieze pasvorm. De reflecterende elementen vergrote de zichtbaarheid en
veiligheide tijdens de donkere dagen. De Bontrager RXL Stormshell is fitted voor een gestoomlijnde
pasvorm voor allround fietsprestaties. De Stormshell is verkrijgbaar in 2 kleuren en diverse andere
uitvoeringen. Bontrager Unconditional Comfort Guarantee Net als bij alle andere top producten van
Bontrager is ook de fietskleding voorzien van het Unconditional Comfort Guarantee. Dit houdt in dat
als u niet tevreden bent met de fietskleding u deze zonder kosten kunt omruilen of kunt inwisselen
voor een tegoedbon. Bontrager kleding is ontworpen en geproduceerd met de beste materialen en
unieke eigenschappen die perfect aansluiten bij de kritische fietser. Een goede pasvorm van
fietskleding is belangrijk en Bontrager begrijpt dat als geen ander.

Bontrager fietskleding is gemaakt van de beste materialen en voor iedere rijder en situatie is
de juiste kleding in de collectie. In de showroom adviseren wij u graag over de Bontrager
collectie. Ook als u twijfels hebt over de maatvoering kunt u bij ons advies inwinnen en de
kleding passen.

€ 179,99

