Bontrager RXL 180 Softshell Dames Jack | Lange mouwen |
Maui Blue
Het Bontrager RXL 180 Softshell jack is verkrijgbaar in diverse kleuren. Hier afgebeeld is de
uitvoering in de kleurstelling Maui Blue. Dames uitvoering met aangepaste pasvorm en maatvoering.
De RXL 180 is een sofshell fietsjack die aan de voorzijde en de flanken bescherming biedt tegen de
winterwind en kou maar op de rug ventileert voor een superieure regulering van de
lichaamstemperatuur bij weersomstandigheden net boven het vriespunt. De RXL 180 softshell is
gemaakt een middengewicht Profila softshell materiaal en biedt 180 graden winddichte,
waterafstotende en ademende bescherming tegen koude en winderige omstandigheden. Het profila
thermal achterpand en onderarmen zorgen voor ventilatie zonder warmteverlies. De Bontrager RXL
180 is voorzien van drie open opbergzakken op de rug en twee veiligheidszakken met rits, links op
de borst en rechts op de rug. De duimlussen in de manchetten houden polsen en handen warm. Het
achterpand van dit shirt met lange mouwen is 11 cm verlengd en de voorgevormde mouwen zorgen
voor een precieze pasvorm op de fiets. De reflecterende elementen vergroten de zichtbaarheid voor
maximale veiligheid. Fitted. Gestroomlijnde pasvorm voor allround fietsprestaties. 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.

€ 129,99

