Bontrager RXXXL Fietsbroek Met bretels | Zwart
De Bontrager RXXXL fietsbroek met bretels in de kleurstelling zwart. Het absolute topmodel in de
Bontrager fietsbroeken collectie. Als je wilt winnen, moet je de RXXXL fietsbroek met bretels hebben:
Het meest geavanceerde zeemleer, coldblack-technologie en naadloze bretels helpen je om
topprestaties te leveren. De fietsbroek met inForm RXXXL zeemleer: Meerdere dichtheden, 4D
naadloos, in vier richtingen elastisch en met antibacteriÃƒÂ«le bovenlaag. Extra zacht Profila
Power-materiaal met coldblack-technologie om de warmte buiten houden. Lichtgewicht, naadloze
bretels met getapete naden en laag profiel voor de meeste steun en comfort. Soepele, met laser
gesneden en gelijmde beenopeningen en met siliconen gripmateriaal op de benen. Reflecterende
elementen vergroten de zichtbaarheid voor maximale veiligheid. 23 cm binnenzoom. Fitted gestroomlijnde pasvorm voor allround fietsprestaties.Bontrager Unconditional Comfort Guarantee
De Bontrager fiets kleding en fietsbroeken zijn allemaal voorzien van de Bontrager Unconditional
Comfort guarantee. Bent u niet tevreden met de Bontrager fietskleding? Dan kunt u deze binnen 30
dagen altijd ruilen voor een ander product of inwisselen voor een tegoed. Bontrager kleding is
verkrijgbaar in diverse pasvormen. Waarbij Pro Fit gebaseerd is op het pro peleton, het meest
aerodynamische en passend als een tweede huid. De Fitted en en Semi Fitted zijn aerodynamisch
maar iets comfortabeler. De Loose fit en Semi Fitted shirts zorgen voor meer bewegingsvrijheid en
nog meer comfort. De Bontrager kleding is gemaakt van zeer technische materialen en verschillende
Profila stoffen met ieder zijn specifieke eigenschappen. Daardoor weet u zeker dat u met een
Bontrager fietsshirt altijd de beste prestaties kunt verwachten. De maatvoering van Bontrager kleding
gaat uit van werkelijke europese maten.Als u twijfelt over de maatvoering kunt u altijd de
onderstaande maattabel raadplegen of langskomen in onze showroom om te passen.

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.

€ 169,99

