Bontrager B2 Windshell Baselayer | Lange Mouw | Zwart
De Bontrager B2 Windshell baselayer. De B2 uitgevoerd met Profila windshell. Dit ondershirt is ideaal
geschikt voor winderige dagen met temperaturen van 2 tot 16 graden.
Profila Windshell op de borst, schouders en flanken beschermt de lichaamskern tegen een snijdende
wind. De Bontrager B2 windshell met Profila Dry-stof voorzien van de 37.5 technologie, een
achterpand en mouwen van Merinowol, zorgen voor een uitstekende balans tussen vochtafvoer en
warmte in natte, koele of wisselende omstandigheden. Ondershirt met plooibare lengte, aanpasbaar
aan de omstandigheden. 8 cm verlengde achterpand voor een nauwkeurige pasvorm op de fiets.
Fitted - Gestroomlijnde pasvorm voor allround fietsprestatiesBontrager Unconditional Comfort
Guarantee Alle Bontrager onderkleding is voorzien van de speciale Bontrager Unconditional Comfort
Guarantee. Bent u niet tevreden met het Bontrager product? Dan kunt u dit altijd binnen 30 dagen na
aankoop ruilen tegen een ander product of een tegoedbon in de showroom. Deze regeling is
exclusief van Bontrager en is de ultieme garantie voor de kwalteit van de Bontrager collectie.
Bontrager onderkleding is verdeeld in 3 groepen. B1, B2 en B3. B1 series zijn uitgevoerd in
synthetische stof en is geschikt voor efficiente vochtafvoer om droog en koel te blijven onder warme
omstandigheden. De B2 series zijn een mix tussen polyester en merino wol en is geschikt voor
temperaturen van 2 tot 16 graden. De B3 series zijn volledig uitgevoerd met Profila Thermal en is van
100% Merino wol. Geschikt voor temperaturen lager dan 2 graden celcius.

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.

€ 64,99

