Bontrager Evoke Korte Dames Fietsbroek | Zwart
Bontrager Evoke Korte dames fietsbroek. Uitgevoerd in de kleur zwart. De mountainbike broek voor
vrouwen met aangepaste pasvorm en maatvoering. De Dames Evoke korte fietsbroek is ideaal voor
lange crosscountry- en trailritten in de modder. De geweven nylon buitenbroek is licht en duurzaam.
Uitneembare Drop-In mesh binnenbroek met inForm Solstice zeem. Buitenbroek met mesh
ventilatiestukken voor comfort bij warm weer. Gemakkelijk verstelbare broeksband zorgt voor een
zekere pasvorm. Twee steekzakken met ritssluiting, een zak met ritssluiting op de heup. 23 cm
binnenzoom. Semi-fitted - volgt de vorm van je lichaam voor extra bewegingsruimte. Bontrager
Unconditional Comfort GuaranteeDe 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.

€ 89,99

