Bontrager Race Gel Dames Handschoen | Tomato Orange
De Bontrager Race Gel is een van de meest populaire handschoenen in de collectie. Hier afgebeeld
is de uitvoering speciaal voor dames. Met aangepaste pasvorm en ontwerp. De Race gel dames is
een comfortabele handschoen met gel padding. Dit model is verkrijgbaar in een veelvoud aan
kleuren. Hier afgebeeld is de uitvoering in de kleur Tomato Orange. Verwen je handen met de
nieuwste generatie inForm padding, die de drukverdelende eigenschappen van memory foam
koppelt aan de lange levensduur en het comfort van gel. Het inForm design met gel en memory foam
staat garant voor een lange levensduur en vermindert de druk op de ulnarzenuw. Dit helpt een pijnlijk
en lam gevoel in je handen te voorkomen. Race gel met zeer duurzame kunstleren palm. De palm
bestaat uit verschillende stroken materiaal voor een pasvorm zonder gekreukelde stof. Zacht
badstofdeel op het duimgedeelte om je neus af te vegen. Geventileerde, ademende handpalmen
zorgen voor meer comfort op warme dagen. Klittenbandsluiting en voorgevormde lipjes voor
gemakkelijk aan- en uittrekken.Waarom een Bontrager handschoen? De Bontrager fiets
handschoenen zijn allemaal voorzien van de Bontrager Unconditional Comfort guarantee. Bent u niet
tevreden met de Bontrager handschoen? Dan kunt u deze altijd ruilen voor een ander product of
inwisselen voor een tegoed. De Bontrager fiets handschoenen zijn ontworpen voor een zo plezierig
mogelijk rit en door het gebruik van speciale materialen zijn de handschoenen zeer comfortabel en
zorgen deze voor een goede ventilatie, demping en anti slip eigenschappen. Bontrager zorgt voor het
design en voor iedere rijder is er de juiste fiets handschoen verkrijgbaar.Twijfelt u over de maat van
de Bontrager fiets handschoenen collectie? Bekijk hieronder de maattabel en ontdek welke maat het
beste geschikt voor u is.

De Bontrager Handschoenen collectie is bij ons volledig verkrijgbaar. U bent van harte
welkom in de showroom voor het beste advies en om de verschillende Bontrager modellen te
passen.

€ 29,99

